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(Pere Nadal)

Que han passat molt aviat, i hem aconseguit coses molt importants, com:

EDITORIAL

Editorial

La pròpia fundació de Prodis a l’any 1992.
La regularització del taller de jardineria
La concertació d’un taller ocupacional amb
l’IMAS, primer per a quinze usuaris, augmentats ara ja a vint i estam fent passes per
a poder-lo ampliar encara a més. Els tallers
de corda, ceràmica i restauració son prou
coneguts a l’àmbit local, participant a les Fires de Pollença i Caimari, així com pels encàrrecs del cordatge de cadires i restauració
de mobles. Tallers que hi tenen una cura especial tant les professionals que els a dirigeixen com els usuaris que hi participen.
Com a regal de Reis de 1995, l’adquisició
de l’actual casal, després de peregrinar anteriorment per cinc locals distints. Edifici del
segle XVI , gran i espaiós. A més al centre
del poble, fent així més possible la integració. Qui no veu amb normalitat als usuaris
de Prodis passejar-se pel poble?
Ens associarem a la UNAC (Unió
d’Associacions i Centres d’Assistència a minusvàlids de Balears). Fent així més grossa
la participació de Prodis a l’àmbit autonómic.
L’obertura i posterior concertació d’un pis
tutelat per a cinc usuaris a Can Carotti, ara
traslladats al carrer Roger de Llùria i esperant poder ampliar-lo fins a set usuaris. El fet
de tenir el pis al Moll ha desenvolupat diferents hàbits que ha fet que els usuaris hagin
adquirit nous hàbits i més autonomia.
La subvenció per la rehabilitació de la teulada del casal i que va anar acompanyada
de fer accessible tot l’edifici amb una rampa

i un ascensor. Aconseguint en part les aspiracions del que volem que sigui el casal per
atots.
La signatura de convenis amb l’ajuntament
de Pollença, per una part per poder desenvolupar el taller de jardineria i manteniment
d’una sèrie de jardins municipals, i per l’altre
amb la concessió d’un “xiringuito” al Moll,
que ens ha permès posar en pràctica el centre especial de treball donant feina i integrant
a persones amb discapacitat.
L’adquisició d’una furgoneta, patrocinada en
part per Colonya Caixa Pollença, per a facilitar el transport dels usuaris, tant per jardineria, pràctica d’esport, oci i altres activitats.
Tenir un grup important de voluntaris, que
sense ells hagués estat impossible dur a
terme la majoria d’activitats.
Colocar a persones amb discapacitat a diferents empreses del municipi per a poder
treballar. Com poden ser l’hotel Formentor
i l’Associació de veins del Moll. Així com
haver fet pràctiques a altres empreses com
Colonya i Cuxach.
Disposar d’una xarxa de proveïdors, la gran
majoria de Pollença.
Ser guardonats amb el Premi a la Solidaritat
pel Consell de Mallorca aquest mateix any
2012.
Prodis, després de vint anys ja ha arribat a
la majoria d’edat. S’ha creat, sense confiarne, una gran empresa que funciona tot i la
crisi, que mou un pressupost prou important
i que ha arribat a tenir unes setze persones
en nòmina. Persones que es desviven per
Prodis i que encara la fan més gran.
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més rellevant

més rellevant

1992-1996

- Trasllat a un 4rt local al c/ Philip
Newman,18

- Naixement de PRODIS ( com associació
Pro Ajuda a persones disminuïdes de
Pollença).

- El taller Ocupacional és concerta pel
Govern Balear.

- Adquisició d’un 1er local en règim de
lloguer c/ Cecili Metel 102.
- Naixement del servei de Jardineria i
Servei de Repartiment.
- Trasllat al 2ª local al c/ Marques Desbrull
1.
- Inscripció UNAC ( unió Associacions i
centres d’assistència a minusvàlids de
Balears).
- Obertura d’un microcentre i traspàs al c/
Mallorca 30.
-Incorporació d’un tècnic de manera fixa.

1997-2001
- Inicis dels primers tallers formatius fixes i
estructurats per a usuaris i pares.
- Inscripció al registre d’entitats d’acció
social de la CAIB

- Trasllat a un 5ª local al c/ Ramón Llull, 19
- Neix Converses ( actual revista
informativa de l’entitat)
- Incorporació a Feaps (Federació Balear
d’entitats a favor de les persones amb
retard mental )
-Distinció de l’Ajuntament per la Patrona

2002-2006
- Campanya de sensibilització municipal
“Canviant la teva actitud, canvia’m la nostra
qualitat de vida”.
- S’inicia de manera experimental el
Programa Enclau (Programa local de
Formació e inserció dins empreses
municipals )
-1ers contactes sistemàtics amb els
municipis propers.Es signa un 1er conveni
amb Ajuntament ( àmbit de Jardineria)
- Obertura un nou local d’oci al C/ St
Sebastià

- Normalització de les sigles de la entitat.

- Commemoració del 10è aniversari

- S’inicien les primeres activitats d’oci i
temps lliure.

- Desenvolupament activitats de projecció
externa: jornades famílies, exposicions i
actes varis

- Neix el Programa Formatiu POMAC
(Programa Ocupacional del Maneig de la
Corda) .
- Prodis participa per 1er cop Fira Pollença
(Stand Claustre)

- Adquisició d’una casa ( Ca’n Franc al c/
St Josep, 4)en propietat per traslladar de
manera definitiva la seu de la entitat

RESSENYA HISTÒRICA

CRONOLOGIA

RESSENYA HISTÒRICA

CRONOLOGIA

2007 - 2012
- Adequació infraestructures nova seu i
reestructuració dels serveis.
- Creació Pla de desenvolupament de la
entitat.
- Posta en marxa Pla Bianual Formatiu
Enllaç per a inserció de persones amb
discapacitat; mitjançant el cursos :“Operari
d’oficina”, Auxiliar de Cuina ....
- Neix SIL ( Servei d’Inserció Laboral)
- Creació d’un grup d’auto-gestors.
- Creació pàgina web entitat.
- Autorització del Servei d’Oci i el Servei
d’Inserció Laboral
- Implementació d’un sistema de gestió en
qualitat ISO 9001:2008 l Taller Ocupacional

- L’Ajuntament ens fa cessió d’un local .
- Fonaments C.E.F ( Centre Especial de
Feina) i constitució de “El Formiguer S.L”.
- Adquisició transport.
- Desenvolupament i importació des d’EUA
del programa “Best Buddies” a Pollença
- Inicien obres substancials de millora
infraestructures a la seu de la entitat (2ª
adaptació arquitectònica de supressió de
barreres )
- El Taller Ocupacional s’avalua baix el
model gestió amb excel•lència EFQM ,
aconseguint superar el model e incorporarse al catàleg 2010-2011 d’Empreses
Excel•lents.
- Obertura del bar “La Talaia”.
- Concertació del Servei d’Habitatge
Tutelat.

- Cesió a la entitat per part del Ibavi d´un
habitatge tutelat al edifici Ca’n Carotti al
Port de Pollença.

- Millora a la gestió interna de la entitat
amb el desenvolupament i posta en marxa
d’eines com : el Pla de Comunicació , Guia
d’Estil Corporativa, Pla Estratègic...

- Signatura del 2on Conveni de
col•laboració amb l’Ajuntament del municipi.

- Trasllat de l’Habitatge Tutelat Roger de
Llúria 1 4ºB i augment capacitat.

- Participació com a membre actiu a la
Plataforma per l’eliminació de barreres
arquitectòniques del municipi.

- Signatura del 5è conveni amb
l’Ajuntament de Pollença.

- Signatura del 3er Conveni de
col•laboració amb l’Ajuntament del municipi.
- Signatura del 4rt Conveni de col•laboració
amb l’Ajuntament del municipi per la cessió
local plaça Joan Cerdà.

- Signatura contracte amb Ajuntament
d’Alcúdia per executar el Projecte d’oci
Compartint.
- Prodis rep el Premi Solidaritat 2012 del
Consell de Mallorca.
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Era l’estiu de 1992. Els moros ja havien atacat i,
com sempre, varen ser derrotats.

Desprès dels primers contactes, vàrem començar
a treballar, en sessions molt profitoses, perquè
a finals del mes de novembre del mateix any, es
va produir un part prematur: els primers Estatuts
de l’Associació Pro-Ajuda a les Persones amb
discapacitat de Pollença.
Formada la primera Junta, es cercà un nom
breu que definís l’associació. Pro-Discapacitats:
PRODIS.
A partir d’aquí, començàrem l’etapa nòmada.
Anàrem de portassa en portassa, de local en
local, ca les monges del Sagrat Cor, Ramon
Llull,...... Els nostres fills i filles varen tenir els
primers contactes entre ells i s’iniciaren en els
tallers, produint postals de Nadal, bosses de
flors seques, ....
Dotze anys desprès arriba el que sempre havíem
somiat: ésser sedentaris i tenir un local en
propietat . Un lloc on poder compartir, treballar, i
que tots els usuaris, professionals, familiars, es
sentissin com a casa seva. Aquesta és la seu
actual situada al carrer Sant Josep 4.
Per arribar fins aquí, ha estat necessari el treball
de moltes mans i dedicació de moltes hores:
membres de totes les juntes, professionals,
voluntariat, Ajuntament, entitats de Pollença,
particulars,....
El juliol del 2008 es va obrir un Habitatge Tutelat
al Port de Pollença,a l’Hotel Carotti, on cinc
persones, juntament amb un monitor, conviuen
dia a dia. Tenen la seva pròpia llar. Van a comprar,
netegen, s’organitzen. Fan vida en família.
A la primavera de l’any 2011, l’Ajuntament ens
va cedir un local a la plaça Joan Cerdà del Port
de Pollença, per a muntar-hi un bar a l’estiu,

I ja en fa 20...

(Família Cifre Cerdà)

Durant aquestes dues dècades hem participat
en la Fira de Pollença, Caimari, Alcúdia, hem
organitzat mercadets, concerts, actes benèfics,
jornades de famílies, conferències, jornades de
cinema.
Aquest estiu s’han organitzat activitats conjuntes
amb l’Ajuntament d’Alcúdia, el que ha permès
que usuaris d’ambdós municipis hagin compartit
temps, espais i experiències. Tot això, gràcies a
un conveni signat entre PRODIS I la Regidoria
d’Afers Socials d’aquest poble. Aquestes
activitats es continuaran duent a terme durant
tot l’any i esperam, que per molts anys més !!!
Però, el més important de tot és que els nostres
fills i filles, germans i germanes, viuen la seva
vida, treballen, tenen amics, van d’excursió,
participen en competicions esportives. La gent
del poble els coneix, els saluda i pens que són
feliços.
Si miram enrere, aquests vint anys han estat
curts. Ara hem de mirar al futur. El que ens
queda a fer és molt més que el que s’ha fet.
Si al principi els nostres objectius eren petits,
ara són molt més grans. Tenim projectes que
estan a punt d’enfornar i d’altres que esperen
ser pastats. D’aquí a vint anys en tornarem a
parlar, com ara feim el recompte dels primers.
Només una cosa
per acabar, he de dir
que l’aportació de les administracions, tant
autonòmica com locals són bàsiques, però
la implicació dels familiars és fonamental i
necessària . No podem quedar a casa, esperant
que els altres facin la feina, si volem el millor
futur pels nostres fills. Tots sabem fer coses, no
ens infravalorem.

Si vols ser foc, diga’m-ho,
que et donare calor,
si vols ser nit, digam’ho,
que et donare somnis,
si vols ser feliç, digam’ho,
que t’oferiré un somriure,
si vols perdre, no m’ho diguis,
que no t’escoltaré.

...FAMÍLIES

La regidora d’Afers Socials, a les hores Francesca
Ramon, va convocar una reunió per tots els
pares i mares, amb fills amb alguna discapacitat
del municipi. L’objectiu era intercanviar idees,
estudiar propostes, de com afrontar i programar
el futur dels nostres fills.

on els treballadors havien de ser persones amb
alguna discapacitat. L’experiència d’aquests dos
anys ha estat molt positiva i profitosa.

ARTICLES DE...

ELS NOSTRES 20 PRIMERS ANYS...
(Joan Solivelles)

Ja fa, casi vint anys, que algú digué
als meus pares, que volien fer una
associació per nins i nines especials
i si estarien interessats en que el meu
germà hi anés. Al principi, és com
tot, estaven amb temor, bé, més que
assustats, expectants, per que no
sabien quines possibilitats tendria el
meu germà quan estigues allà.

amb companys i companyes com
ell,
especials,
molt
especials.
Passaven els anys, i ja en son vint,
i aquesta associació, es va fer més
funcional i s’apuntaren més nins i
nines, fent més amics i fent festes,
dinars de germanor, i ells cada vegada
estaven més contents d’anar a fer
amics i fer feina a PRODIS.

Com he dit abans, aquesta persona
especial, el meu germà, era molt
dependent dels meus pares. Tot el
dia darrera ma mare, amunt i avall.
Me demanaren que pensava jo de dur
el meu germà a aquesta associació,
anomenada PRODIS i els vaig dir que
hem pareixia una gran idea, que així
ell estaria més bé i els meus pares
més tranquils.

Els darrers anys el meu germà esta
vivint emancipat al habitatge tutelat
del Moll. Qui hauria pensat, far vint
anys, que el meu germà s’hauria
independitzat dels meus pares?
Fantàstic, és fantàstic que pugui viure la
seva vida, feliç amb companys com ell.

Quan començà anar allà, no sabíem
quines possibilitats tenia el meu germà,
lo que podia fer, lo que aconseguiria
essent una persona tan especial.
Va començar al taller de jardineria, i l’hi
va anar molt bé, tenia responsabilitats
i feina que fer i se sentia útil netejant
els parcs de Pollença. També cordava
cadires i també molt bé, estava
encantat en fer coses que mai havia
pensat poder fer. També va anar a fer
coses amb fang i il•lusió quan venia
i mos deia el que havia fet aquell dia
era fantàstic veure que cada dia se
sentia un poc més realitzat, treballant

Per tot això, enguany me demanaren
si podia donar una ma i fer-me vocal
de la junta de PRODIS, i sÍ, com a
germà agraït amb una associació que
ha fet feliç al meu germà, allà som .
Des d’aquí m’agradaria fer una cridada
a tots els usuaris de PRODIS i a les
seves famílies i intentar recuperar
l’esperit de lluita i d’unió que, pot ser
perquè ja son vint anys, s’ha perdut
un poc, així que vos anim a lluitar tots
junts i empenyem aquest carro tots
junts.
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Colonya Caixa de Pollença
(Josep A. Cifre)

Passat - Present - Futur

Cuxach - Gamma

(Pepa Jaume)

(Miquel Cifre Sales)

Servei, feina i integració social.
2. Quant temps fa que tens relació amb Prodis?

La relació personal es pot dir que des de sempre,
ja que és una associació que està molt integrada
al poble. Quant a la institucional, Colonya ha
donat suport a Prodis des de la creació d’aquesta
associació.
3. En què es fonamenta aquesta relació?

La relació de Colonya amb Prodis es fonamenta
amb la voluntat de servei a la Comunitat,
concretament en un àmbit en el que es té
especial atenció com és l’educacional i de
formació, en aquest cas, com a eina per a la
integració social..
4.Que destacaries
l’entitat?

d’aquests 20 anys de

Precisament aquesta feina d’integració,
de
possibilitar
el
desenvolupament
personal
i
social
de
les
persones.
5. Quins son els teus desitjos pel futur de Prodis
?

Els meus desitjos aniriran cap a aconseguir la
continuïtat amb la feina que es ve fent, seguint
creant i ampliant els projectes per a aconseguir
la plena integració social de les persones amb
discapacitats.

1. Defineix amb tres paraules Prodis

Servei, Social, important.
2. Quant temps fa que tens relació amb
Prodis?

De sempre, des dels inicis.
3. En què es fonamenta aquesta relació?

Amb col•laboració i sentiment.
4.Que destacaries d’aquests 20 anys de
l’entitat?

Un creixement i molta feina.
5. Quins son els teus desitjos pel futur de
Prodis ?

Que vagi bé. I que la gent s’impliqui més
amb la mesura de lo possible.

REFLEXIÓ

1. Defineix amb tres paraules Prodis

COL•LABORADORS

Fa 20 anys va néixer PRODIS... és increïble
i pareix que va ésser ahir.
El que va començar esser una quimera,
una il•lusió s’ha convertit en una realitat i un
gran cós.
Aquesta trajectòria es podria comparar
com montar a una muntanya russa d´ un
parc d’atraccions. Des de que et montes
als vehicles per iniciar al trajecte no gaire
convençut de vegades i d’altres amb
atreviment i coratge. Després així com vas
avançant et trobes amb diferents sensacions
i obstacles, però estàs en el camí, hi ha una
força que et diu ara ja no pots baixar, lluita
contra la teva por i endavant, l’experiència
és única. I així vas recorrent un camí sinuós
de pujades i baixades. I de sobte t’adones
que ja ha acabat i no era tan estrany, ja
t’has acostumat i necessites reptes diferents
i més amples.

Que defineix el passat?
Jo el definiria amb les següents paraules
:
novetat,
inexperiència,
arrancada,
individualitat,confusió, força, motivació,
improvisació...
I que ens ha deixat aquest passat ? Doncs
l’empremta, anècdotes, temps dedicat,
experiències, rialles ,i també moments
agredolços com no de + 15 objectors, 26
professionals , 6 membres de Junta + 52
voluntaris ,+ 15 persones usuàries.......
I això fent una visió molt ràpida en aquest
passat, segur que ens deixem gent pel camí.
El passat ha estat molt marcat pels canvis
successius , en quant a l’estructura i més bé
en quant a l’espai .

Que defineix el present?
Jo el definiria amb les següents paraules
:Experiència,
estructura,
solidesa,
inèrcia, cohesió de grup, equip humà,
reconeixement, esforç continu, avanços,
creixement, heterogeneïtat, eficàcia...
El present està molt marcat pel context
socio-econòmic actual d’incertesa i retalls

Que defineix el futur?
Sempre és difícil parlar d’una època que
encara sens planteja llunyana.
Però,
quedaria clar amb les següents paraules :
incertesa, desenvolupament, creixement,
constància ...
Tenim clar que volem consolidar el que tenim
i millorar , no tornar passes enrere.
Potenciar la cohesió de grup, conjugar les
diferents expectatives i madurar a un ritme
més semblant.
Gaudir del suport del entorn (institucional...)
però també caminar decidits cap a la
autogestió. Així crearem un coixí que ens
permetrà surar i ens donarà estabilitat.
Volem poder dona resposta a les inquietuds
que se’ns plantegin,
amb coherència
, realisme i estabilitat. I intentar que la
persona discapacitada i el seu entorn proper
cregui amb PRODIS , es senti realitzada i
ens contempli dins les seves expectatives
com a companys i suport en el seu
desenvolupament com a persona.
Podrem assolir aquests reptes amb
la creença que és un projecte de tots,
professionalitzant els serveis, potenciant
la estructura i treballant tots els membres
per igual ; amb intensitat i sense rancors ni
enveges.
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Un esforç tan petit

Ara que tinc 20 anys

(......)
Vull cantar a les pedres, la terra, l’aigua,
El blat i el camí, que vaig trepitjant.
A la nit, al cel, a aquest mar tan nostre,
I al vent que matí ve a besar-me el
rostre.
Vull alçar la veu, per una tempesta,
Per un raig de sol,
O pel rossinyol
Que ha de cantar el vespre
(.........)
Vull alçar la veu, per cantar als homes
Que han nascut dempeus,
Que viuen dempeus,
I que dempeus moren.

Vull i vull i vull cantar
Avui que encara tinc veu.
Qui sap si podré demà.

PERÒ AVUI NOMÉS TINC VINT ANYS.
AVUI ENCARA TINC FORÇA.

Heu sé, no importa que em renyeu,
Serrat, vint anys, recurs molt fàcil, però
sí, a PRODIS ja tenim 20 anys, per uns
ja far molt de temps que existim, per
altres encara comença, al meu temps
tenir 20 anys era esser menor d’edat.
Vull que aquestes estrofes mos donin la
força, per seguir endavant, lluitant per
els nostres drets, la il•lusió de fer coses
noves i assolir totes les metes que mos
varem proposar ara ja fa vint anys,
tenim la veu i volem que tothom la senti.
Volem alçar la veu, per dir que ja està
bé, som persones capacitades, superar
les nostres limitacions mos ha costat
molt de temps i esforç.
Vull alçar la veu per cantar als homes,
dones que durant aquest vint anys
han estat amb nosaltres, n’hi ha molts
que mos han deixat, però sempre
recordarem la franca rialla de un usuari,
la experiència de les voluntàries majors
però que mos “donaven en cuereta” i
que varen esser las nostres mestres.
Vull i vull i vull cantar i que tothom el
senti que lo que em sap més greu és
no poder tornar tot lo que PRODIS m’ha
donat.
PERÒ AVUI FEIM VINT ANYS I TENIM
MOLTA DE FORÇA PER ENDAVANT!!!
MOLTS D’ANYS......

ARTICLES DE...

Ara que tinc vint anys,
Ara que encara tinc força.
Que no tinc l’ànima morta,
I em sento bullir la sang

...VOLUNTARIS / ANTICS PROFESSIONALS

(Lourdes Juan)

Marga Reinés
Antiga professional

(Antònia Canavès)

La meva relació amb PRODIS es des
del seu principi , ara fa 20 anys quan
un grup de pares varem intentar
crear un espai per cobrir unes necessitats que no estaven a l’abast en
aquells moments per els nostres fills.
La meva tasca sempre ha estat de
voluntària, es a dir, ajudar allà on
faltava gent.
Als últims anys desprès d’aconseguir, una seu estable i uns professionals que fan una tasca excel•lent,
les meves actuacions es limiten a fer
sortides amb els usuaris, com acompanyarlos a natació, anar al cinema, ajudar
a organitzar alguna festa a la seu de
PRODIS (carnaval) o mercadets,fires
etc...
Algunes coses si que vull agrair als
usuaris de PRODIS, quan hem trobo amb algun d’ells pel carrer i hem
pregunta Quan hem de tornar al
cinema? o Perquè ja no vens a la
piscina? És quan penso .Realment
els agrada estar amb jo? Me senten
com una companya? Si realment jo
puc contar amb el seva estima i ells
se senten a gust amb mi, crec que he
aconseguit una gran recompensa per
un esforç tan petit.

1. Defineix amb tres paraules PRODIS

Una bona feina.
2. Quant temps fa que tens relació amb PRODIS?

Des de l’any 1999.
3.En què es fonamenta aquesta relació?

Vaig començar com a voluntària realitzant activitats manuals amb el grup d’infants de PRODIS. I posteriorment, l’any 2000 vaig començar
com a treballadora en el Taller Ocupacional
L’Alzinar, seguint com a coordinadora de l’habitatge tutelat fins l‘any 2009.
Actualment es manté una relació d’amistat i
d’estima cap a totes les persones que integren
PRODIS.
4. Que destacaries d’aquests 20 anys de l’entitat?

Que hi ha hagut un avanç notable i considerable gràcies a la constància i a la perseverança
de les persones que hi dediquen els seus
esforços.
Destacar que malgrat haver estat una entitat
petita en comparació a la resta, es caracteritza
pel seu caràcter viu i emprenedor.
5. Quns son els teus desitjos pel futur de PRODIS ?

Desig de tot cor que segueixi en la mateixa línia
que ho està fent fins aquests moments i que
tots els projectes que tenen prevists es duguin
a terme a curt termini. I sobretot, que moltes
persones puguin gaudir i beneficiar-se dels
seus serveis.

14

15

REVISTA Nº 25

Un dia ho comentavem

Josep Llobera
Usuari Novell

(Malena i Joan Rafel)

PROFESSIONALS

USUARIS

Toni Vilanova
Usuari veterà

El Sol extremeny de primeres hores de
l’horabaixa li proporcionava una agradable
escalforeta al clatell, a la vegada que distreta
remenava el cafè amb la cullereta, sens
dubte d’IKEA, asseguda a la terrassa del
Bar “la Romana” de Mèrida. Ell que venia
de la barra d’aquell cafè de cercar un sobret
més de sucre, al veure la seva companya
somiquejant va decidir donar-li un ensurt.
- Buh! - va fer-li mentre li pegava una petita
empenteta de part darrera.
- Jesús Déu meu - va exclamar ella pegant
un xisclet i vesant unes quantes gotes de
cafè dins el platet.

1. Defineix amb tres paraules PRODIS

1. Defineix amb tres paraules PRODIS

Feina, estar junts , moltes activitats

Oci, tallers, divertit.

2. Quin temps fa que tens relació amb
PRODIS?

2. Quin temps fa que tens relació amb
PRODIS?

- La veritat és que sí, saps quin “tute” que
ens han donat avui de mati.

18 o 19 anys.

9 anys .

3. En què es fonamenta aquesta relació?

3 . En què es fonamenta aquesta relació?

- Si eh.- va dir fent un estirament - Però
“que bien se vive en Mallorca”, vull dir a
Extremadura!

Treball a jardineria, cordar cadires i faig fang
al taller, faig oci(futbet i atletisme) i estic al
grup auto-gestors.

Primer venia a fer oci, tallers de cuina i ara
a més estic a taller ocupacional i al club
esportiu.

4. Que destacaries d’aquests 20 anys de
l’entitat?

4. Que destacaries d’aquests 20 anys de
l’entitat?

- Bé també no se si se pot dir feina...- va
començar a dir na Malena

Per jo, ha millorat molt. hi ha moltes coses:
més sortides, esport, s’ha fet obra, tenim un
quarto per jardineria, està més calent, hi ha
usuaris nous, més grans espais, el local del
c/ Mallorca era mol petit.

Que ha canviat, el canvi de casa. La casa és
molt més gran, l’altra era petita. Hi ha més
usuaris nous, les monitores estan bé ...

- Que no trobes que en feim ben
abasta¬ment - la talla en Joan Rafel fent la
mitja.

5. Quins son els teus desitjos pel futur de
PRODIS?

Més coses noves. Per ex: informàtica, més
pisos.

5. Quins son els teus desitjos pel futur de
PRODIS?

Moltes coses. Seguir fent fang, corda,
esports.M´agradaria fer coses noves.

- Que fan bonda? - Li demana ell mentre es
seia a una cadira de la mateixa taula.

- I que bé que es treballa a Prodis - Li
contesta la seva companya.
- Doncs la veritat és que si.

- No vull dir això.- li replicà ella pegant-li
una empenteta gentil.- Ja està clar que a
PRODIS feim feina, però no me negaràs que
és una feina... no se distinta a les altres, no
sé com explicar-me.
- Si pot ser sé que vols dir - va dir ell
intentant fer veure que s’interessava per la
conversa que iniciava ella.

- Meam, el que feim nosaltres és una feina
però jo consider que va més enllà que una
simple relació laboral.
- Aaaaah! val ja sé que vols dir! - va dir ell
amb un aire de saber de que xerraven, però
que així i tot evidenciava que no ho tenia
gens clar. - “Claro” a PRODIS enlloc de
“jefe” tenim un President i això dona un cert
nivell...
- Aiiiiii Joan Rafel, de veres que de vegades
no sé si ho fas per empipar o es que
realment estàs a la Lluna. Hem refereixo que
per a mi la feina que faig a PRODIS hem
reporta més que un sou hem reporta una
satisfacció extra, no se com dir-ho, hem sent
realitzada.
- Ok, d’acord, ja sé per on vas. A mi hem
passa el mateix. I jo crec que això és degut
al bon rotllo que tenim entre els usuaris i els
mateixos professionals- va dir en Joan Rafel
ara si convençut del que deia.
- Si pot ser això ajudi - va dir ella pensativa tot i que per a mi també hi fa molt la cohesió
i el compromís que hi ha entre tot l’equip.
- Sens dubte, però això és normal. Per a mi
el fet de poder formar part de la presa de
decisions i que tot i que duguem una línea
de treball cada un ho pugui fer des de les
seves particularitats, fa que ens facem el
projecte més nostre.
- Si i això és “super” important si tenim en
compte que som persones que treballam per
a persones...
- Vamos chicos! - Es va sentir la veu de
la guia darrera unes mamballetes tallant
aquella interessant conversa dels dos
companys i amics. A la vegada que també
despertava més d’un usuari que becava
a l’escalforeta del Sol d’hivern. - Que aun
queda mucho por visitar.
I tots junts tornaren a pujar al “correu” i
ocuparen els seus seients per seguir el
viatge entre nius de cigonyes allotjats a
campanars i pals de telèfon.
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REVISTA Nº 25

PiP 16-31 desembre de 1998

Última Hora 13 de novembre de 1999

PiP 1-15 de Maig del 2007

PiP13-31 Agost del 2000
Prodis reb una distinció per la Patrona

RETALLS PREMSA

Punt informatiu 2005

RETALLS PREMSA

Última Hora 18 desembre de 2003

Ultima Hora 13 de juliol de 2009
Ultima Hora 23 d’abril de 2010

PiP 1-15 d’Agost 2009

PiP Maig del 2012

PiP setembre del 2007

PiP 1-15 de juny 2008

Part Forana 14-27 de novembre del 2001

Última Hora 24 de febrer de 2002

PiP 16-31 de desembre de 2008

PiP 16-30 de Novembre de 2009

PiP 16-28 de Febrer de 2009

Ultima Hora 10 de febrer de 2010

Auidò octubre de 202
Premiats pel Consell de Mallorca a la Solideritat
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REVISTA Nº25

(Joana Maria Vert)

Magatzem Torrandell

(Xisco Torrandell)

1. Defineix amb tres paraules Prodis . 1. Defineix amb tres paraules Prodis.

Força,extraordinari,impressionant.

Ajuda,assessorament, assistència.

2. Quant temps fa que tens relació
amb Prodis?

2. Quant temps fa que tens relació amb
Prodis?

3-4 anys.
3. En què es fonamenta aquesta
relació?

En un servei de menjador cap als
usuaris de PRODIS
4. Que destacaries d’aquests 20
anys de l’entitat?

L’evolució, molta feina i moltes ganes.
5. Quins son els teus desitjos pel
futur de Prodis?

Que seguiu així,no vos canseu mai.
I que vos puguem seguir ajudant
d’aquesta manera.

PROVEÏDORS

Bar Ca’n Moren

16 anys aproximadament.
3. En què es fonamenta aquesta relació?

Primer efectuant la prestació social i després continuem amb la relació comercial.
4. Que destacaries d’aquests 20 anys de
l’entitat?

Devora fa 16 anys,ha crescut molt,amb
més serveis,més organització. Es una entitat ha tenir en compte.
5. Quins son els teus desitjos pel futur de
Prodis?

Que pugui seguir fent la seva funció, malgrat el temps que corren i pugui progressar
i mantenir la seva autonomia.

NOTA: Les 24 Converses anteriors.

IMATGES

Associació Pro-Ajuda a persones dicapacitades

