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1.

RESUM DEL PROJECTE REALITZAT

La Cooperativa SI, d’Iniciativa Social i sense finalitat lucrativa, en el marc de
l’acord firmat amb el Bisbat de Mallorca per gestionar i donar a conèixer
l’església més antiga de Mallorca, l’església medieval de Sant Miquel (s. XIII), a
la vall del Pla de Tel de Campanet, devora les Fonts Ufanes, ha pogut dignificar
i donar vida a uns terrenys hermes i abandonats que, gràcies a aquest projecte,
han cobrat vida i han donat ocupació a dues persones amb diversitat funcional.
Quan la cooperativa va començar la gestió d’aquest entorn patrimonial,
aprovada pel Bisbat de Mallorca, trobàrem l’església, la casa dels donats i tot
l’entorn en desús i sempre tancat. La cooperativa va fer un pla per obrir cada
dia i donar acollida als excursionistes i visitants que s’hi acostaven.

El primer que es va fer fou obrir a la casa dels donats una petita botiga i
cafeteria on es poguessin trobar productes artesans i ecològics de proximitat i
es poguessin recuperar les forces, després d’una excursió a peu o en bicicleta.
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El mobiliari i la decoració de tots els espais es varen fer amb el major dels
respectes i en sintonia amb un lloc històric de gran valor.
Des del principi ens adonàrem de l’estat d’abandonament en què es trobaven
alguns terrenys del voltant del monument arquitectònic i, no podent consentir
aquella mala imatge que donaven unes terres abandonades, vàrem idear
aquest projecte senzill, però de gran valor estètic i social que, en veure el
resultat final, ens va confirmar l’encert d’aquesta iniciativa.
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Aquesta església de repoblament de Campanet -una joia de la nostra històriaque durant dècades havia estat ignorada i tancada als visitants, gràcies al
nostre projecte –impulsat pel rector de la parròquia de Campanet, Mn. Joan
Parets, recentment desaparegut– s’ha pogut mantenir oberta mitjançant la
inclusió social i laboral de persones amb diversitat funcional que s’ocupen de les
tasques de manteniment de l’església i dels terrenys i edificacions de l’entorn.
Vàrem pensar que crearíem uns jardins i horts amb plantes aromàtiques i que
així crearíem més ocupació per a les persones amb diversitat funcional
contractades per la nostra cooperativa social, i que s’encarregarien d’una
manera estable de les tasques de jardineria indispensables per al manteniment
d’aquests terrenys i per a la bona imatge de tot l’entorn.
2.

RESULTATS DEL PROJECTE I BENEFICIARIS

L’ajuda econòmica concedida per la Fundació Guillem Cifre de Colonya-Caixa
Pollença, ens ha servit per contribuir a completar la jornada laboral de dues
persones amb diversitat funcional de la Cooperativa SI, que només tenien
abans un contracte de mitja jornada. Això que aparentment sembla molt poc,
ha tingut un gran valor per a les dues persones beneficiàries directes del
projecte.
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Després de veure els resultats del projecte, està clar que vàrem encertar en
cercar el suport d’una entitat sensible amb la conservació del nostre patrimoni
històric i també amb la inclusió sociolaboral de les persones amb diversitat
funcional. Aquests són, precisament, els valors que han motivat la realització
d’aquest projecte.
Les actuacions i les tasques desenvolupades en aquest projecte han estat les
pròpies de posar en bona disposició els terrenys per poder sembrar plantes
aromàtiques i hortalisses. Es varen llaurar i despedregar les terres, es varen
enriquir amb algunes tones de terres de compostatge i, posteriorment, es varen
sembrar, regar i entrecavar les plantes. perquè les terres donessin els seus
fruits i mantinguessin sempre un bon aspecte a la vista dels visitants.
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Així doncs, podem dir que el projecte social i d’inclusió laboral associat al
manteniment dels jardins i horts amb plantes aromàtiques ha tingut com a
beneficiaris directes els dos treballadors amb diversitat funcional que s’han
contractat a jornada completa, però a més, els beneficiaris indirectes d’aquest
projecte han estat tots els visitants de l’església i del seu entorn històric (unes
15 persones diàries), que han celebrat trobar obert i cuidat tot l’entorn.
3.

CONCLUSIÓ

Amb els productes dels jardins i amb un entorn cuidat s’han pogut fer activitats
saludables i agradables per als visitants beneficiaris.

La Cooperativa Social SI, satisfeta i agraïda pel suport rebut per aquest petit
projecte social i cultural, s’ha fet ressò dels resultats aconseguits amb el
patrocini de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, Caixa Pollença, tant al seu
portal web corporatiu i a les xarxes socials, com a la Memòria global de la
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gestió de l’església medieval de Sant Miquel. En aquests llocs hem escrit el
següent text:

Agraïm a COLONYA, CAIXA POLLENÇA i a la seva Fundació GUILLEM CIFRE DE
COLONYA la sensibilitat pel manteniment del patrimoni històric de Mallorca i pel
suport econòmic que ens atorga per a la inclusió laboral de persones amb
discapacitat.

Continuarem treballant en els pròxims anys per al manteniment dels llocs de
treball de persones amb diversitat funcional que tindran esment dels jardins i
horts de plantes aromàtiques que s’han creat. Aquesta ajuda econòmica de la
Fundació de Colonya, Caixa Pollença podria donar lloc a la firma d’un conveni
de col·laboració entre ambdues entitats, no només per aquest projecte, sinó
per a un conjunt de projectes i d’iniciatives socials que la nostra cooperativa
duu endavant. En el conveni s’haurien d’especificar els motius, les condicions i
les aportacions i obligacions de cada part.

Ferran Bellver Silván
President de la Cooperativa Social SI.
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