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Si no estàs fent la vida d’algú 
millor, estàs perdent el temps. La 
teua vida millora en fer millorar 
la vida d’algú més.

Will Smith
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Benvolguts amics:

 Presentar la nostra memòria d’activitats corresponent a l’any 2022, 
sota el lema “Una ONG compromesa, útil, pròxima i necessària”, és tot un 
plaer, en ella veureu el transcórrer de les nostres activitats realitzades durant 
l’any que acaba d’acabar. Deixem arrere per tercer any consecutiu de trànsit 
cap a la normalitat tan desitjada, i fins i tot no ho aconseguim, tornant-se 
agreujada pels estralls que patim a causa de les conseqüències d’un conflicte 
bèl·lic a escassos 3.000 quilòmetres de les portes dels nostres domicilis, i que 
ens influeix desgraciadament per les conseqüències mundials que suposa el 
mateix.
 Aquesta situació evidencia la gran capacitat d’adaptació de l’ésser 
humà com a espècie. En aquests últims tres anys, dos anys de pandèmia i 
aquest 2022, s’està patint una inflació que afecta milers de famílies que no 
saben com arribar a fi de mes, a causa de la pujada dels preus de la cistella de 
la compra, la llum, etc… 
 Ens preocupen molt aquestes circumstàncies que s’estan vivint. 
Aquest passat 17 d’octubre es va commemorar el Dia Internacional per a 
l’Erradicació de la pobresa 2022, dedicat a recordar la necessitat d’iniciati-
ves solidàries per a poder afrontar els múltiples desafiaments a nivell global, 
que s’han tornat cada vegada més grans. Enguany, molt especialment, s’ha 
tingut en compte la guerra d’Ucraïna, que ha provocat una pobresa sense 
precedents al país oriental, i que requereix de nombroses iniciatives per a 
poder ajudar a les persones més necessitades.
 No obstant això, a Espanya també hi ha una crisi cada vegada més 
evident. El nombre de persones en risc de pobresa s’ha incrementat en els 
últims temps, també tenint en compte la galopant inflació que, ha portat al 
fet que, cada vegada més persones, tinguen problemes per a arribar a fi de 
mes amb el seu sou. Per aqueix motiu, el risc de pobresa és cada vegada més 
gran al nostre país i s’incrementa amb notorietat el nombre de famílies que 
necessiten ajudes extres per a poder cobrir totes les seues despeses.
 L’últim informe publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, al 
juny de 2022, assenyala que el risc de pobresa a Espanya, sobre la base de 
les dades de 2021, s’ha incrementat fins al 27,8%, quasi un punt més respecte 
a 2020, quan el risc era del 27%. En els últims mesos de l’any que ha acabat, 
hem sabut que, en realitat, aqueix risc va poder ser superior al 33%; unes 
dades que no s’exposaran definitivament fins al pròxim informe.
 Malgrat aquestes incerteses, continuem apostant per la formació i 
l’educació, dos pilars fonamentals de la nostra missió. No ens podem desviar 
malgrat les interferències de grans dimensions que estem vivint, el nostre 
focus d’atenció i objectiu continua vigent plenament consolidat i reconegut. 
Ho hem aconseguit després de 24 anys d’existència, i més en aquests anys de 
malson, ara no podem ser menys. Tenim l’obligació de continuar redoblant 
esforços des de la nostra ONG, li ho devem als usuaris que confien en nosal-
tres.
 La generositat d’entitats públiques i privades que confien en la nos-
tra labor, ens fa sentir-nos orgullosos. Amb les seues aportacions econòmi-
ques ens ajuden a desenvolupar amb plena tranquil·litat i il·lusió els nostres 
projectes. 
 Acabem l’any amb 19 projectes en marxa de llarg a llarg de la nos-
tra província amb un equip multidisciplinari de 16 professionals del qual em 
sent orgullós de coordinar, ells són els encarregats de desenvolupar aquests 
projectes que tenim en marxa, ens alegra continuar rebent la confiança d’en-
titats públiques i privades o amb la seua aportació econòmica amb la qual 
ens donen suport per al desenvolupament dels nostres programes i sumats 
als recursos econòmics de la mateixa ONG que generem, fan que arribem a 
més persones i famílies que necessiten la nostra ajuda, destaquem enguany 
la confiança depositada en nosaltres de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusiva amb el programa itineraris laborables avalats pels fons europeus.

 Continuem treballant en xarxa 
amb altres ONGs buscant teixir relacions 
de complicitat aconseguint un espai comú, 
obert i diversificat, en el qual es puguen 
anar sumant noves iniciatives i propostes 
en beneficis de totes aquelles persones 
que s’acosten a les nostres dependències 
a demandar-nos les seues necessitats.
 No vull concloure aquest repàs 
de l’exercici 2022 sense fer menció a dos 
aspectes important per a nosaltres, un 
d’ells és que hem renovat el nostre com-
promís amb l’agenda 2030 on continuem 
treballant en la defensa dels seus 17 ob-
jectius, i l’altre aspecte que ens fa molta 
il·lusió, és que el mes vinent de febrer ens 
sotmetrem a un auditoria perquè ens pu-
guen certificar amb el sistema de gestió 
de qualitat ISO 9001 i 14001 de tots els 
nostres serveis que prestem en la nostra 
ONG. 
 Acabe expressant el nostre més 
profund agraïment a totes les administra-
cions públiques i entitats privades com 
a totes les persones particulars que ens 
van donar suport durant l’any que acaba. 
A tots els professionals i voluntaris de 
la nostra ONG que contribueixen diària-
ment amb el seu treball, esforç, afecte, 
empatia i professionalitat aconseguim 
acabar l’any amb aqueixos 19 projectes 
en marxa.

 Creiem ser útil a la nostra so-
cietat, aportant solucions a la compli-
cada situació actual que vivim sota dos 
pilars fonamentals per a nosaltres; la 
formació i l’educació.

 Els convide que lligen amb in-
terés la nostra memòria anual i vegen el 
treball realitzat durant l’any que acaba 
d’acabar..

Reben una cordial salutació

Mauricio García Jorquera
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Presentem la nostra memòria d’activitats de 2021, sent di-
fícil expressar tot el que conté més enllà de les dades. Sens 
dubte, ha sigut un any especialment exigent per a una orga-
nització que es dedica a ajudar a les persones més vulnera-
bles. Ho ha sigut, perquè ens hem enfrontat a una situació 
d’extrema dificultat, a causa dels efectes que la pandèmia 
ha provocat sobre els éssers humans, que ja es trobaven 
en una situació límit, i que han hagut de lluitar contra una 
adversitat, fins ara desconeguda, amb molt pocs mitjans. 
Hem aconseguit atendre necessitats bàsiques, portar espe-
rança i alleujament on no n’hi havia, en moltes ocasions 
en circumstàncies difícils, bregant amb la impossibilitat 
d’arribar als llocs més recòndits.

Les conseqüències del que hem afrontat, i que encara per-
duren en molts dels llocs en els quals treballem, provo-
caran que visquem en un món més desigual, on existiran 
menys oportunitats perquè xiquets, xiquetes i joves troben 
la manera de superar la pobresa i l’exclusió. Per ells, en 
aquest moment, és més necessari que mai, pensar en els 
qui menys opcions tenen, perquè ens enfrontem a un pro-
blema global, que no solucionarem si tota la població no 
compta amb les eines necessàries per a això. Amb aquest 
objectiu continuarem treballant i posant tota l’energia i 
empatia possible en el futur pròxim.

Deixem arrere un any de molts desafiaments, però també 
de molts ensenyaments. El nostre compromís roman més 
ferm que mai en un moment en el qual complim 23 anys 
d’història, en el qual sentim que comença una etapa dife-
rent, en un context complex davant el qual, podem assegu-
rar que farem el nostre major esforç per a continuar sent 
una organització que porta esperança allà on treballa.

Hem pogut executar 24 projectes al llarg d’enguany, pro-
jectes que ens han portat a un treball integral, coordinat 
amb els diferents actors amb els quals hem treballat.

“Som, en definitiva, una aposta pel benestar de la família; 
la igualtat entre homes i dones i la formació

en valors de les persones.”
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panyar i dignificar a totes les famílies en els 
diferents vessants. A home i dones, a menors, 
amb l’objectiu de contribuir a la prevenció i
eliminació de les causes que originen la seva
vulnerabilitat social, així com les situacions de 
desigualtat, afavorint la dignitat i el valor de 
totes les persones.
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Treballar respecte a l’atenció i promoció de per-
sones en situació d’exclusió social, immigrants, 
mares amb fills a càrrec i qualsevol una altra en 
similars circumstàncies de necessitat, afavorint 
la seva situació laboral, la millora de les seves 
condicions de qualitat de vida...

Treballar en l’enfortiment dels potencials de les 
persones mitjançant acompanyament, assessora-
ment, formació i intervenció directa,
individualitzada i grupal.

Treballar a promoure una societat inclusiva i in-
tercultural, basant-nos en la convivència, la
justícia, la igualtat d’oportunitats i el suport a la 
diversitat.

Treballar directament amb la infància perquè pu-
guin exercir els seus drets a la supervivència,
protecció, desenvolupament, formació i partici-
pació.

Treballar l’educació no formal per mitjà de pro-
cessos i pràctiques que involucren al col·lectiu, 
atenent una intencionalitat educativa i una pla-
nificació del procés ensenyament-aprenentatge 
fora de l’àmbit escolar.

Treballar el foment del voluntariat i la sensibilit-
zació social, la prevenció del racisme, la xenofò-
bia i la conservació del medi ambient.

Treballar l’economia circular com a sistema 
d’aprofitament de recursos, prevalent el benefici 
social i mediambiental i interrelacionant-se de 
manera molt estreta amb la sostenibilitat.

Equip
Compromès

Creixent i en
constance formació

Xarxes de Suport

Responsabilitat i
eficàcia a

nivell adaptatiu

Nous
Col·lectius
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“Creiem fermament en una 
societat més justa i solidària a pesar que 
en els avanços dels drets fonamentals de 
les persones en ple segle XXI continuen 
existint desigualtats.”

La millora contínua en la in-
tervenció, ens permet anar 
aconseguint les necessitats 
implícites i explícites dels 
nostres beneficiaris,optimit-
zant el nostre acompliment i 
garantint la rendibilitat social 
de l’entitat.

La nostra raó de ser part de les exigències ètiques de 
la societat injusta en la qual vivim. Oferint el nostre 
treball, per a viure en un entorn més harmoniós, equi-
librat i igualitari.

Treballem en comunicació i 
cooperació per a l’acció amb altres 
entitats, serveis i recursos.

Excel·lència

Tr
eb
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en
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ar
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Compromís Social
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Somos sensibles frente a 
las necesidades de los de-
más y actuamos bajo el 
principio de la ayuda mu-
tua, mejorando sus condi-
ciones de vida, de acuerdo 
a sus posibilidades reales.

Cada membre de l’entitat, d’acord amb les 
seues habilitats i destreses, treballa des del seu
quefer diari, a l’assoliment de l’excel·lència.

Actuem tractant de desenvolupar-nos, 
sense perdre de vista l’excel·lència i 
l’atenció integral, quant al nombre de 
beneficiaris, actuacions, experiències, 
heterogeneïtat de perfils atesos...

entitat i els nostres beneficiaris des del 
plantejament d’uns objectius i actuacions ele-
vats, com a sinònim de ser conscients del poten-

cial inherent en tots dos casos.

Utilitzem com a model que preval l’aprofitament 
dels recursos i la reducció de matèries primeres per 
mitjà de la recollida de residus tèxtils que recol·lec-
tem usant contenidors específics instal·lats en la via 
pública i recintes privats.

Exigència

Entenem el 
desenvolupa-
ment creixe-

ment de nostra  

en
Equip

Treball

Economia

C
reixem

ent

Solidaridad

Circular

Entenem l’atenció als nostres beneficiaris 
actuant sobre els diferents àmbits de les 
seues vides. Exigint una autèntica perso-
nalització i coordinació en les actuacions. 
Centrant-nos en la persona, estimulant-la a 
participar activament en el seu procés. La fi 
de l’atenció és la persona, la seua dignitat, 
el seu benestar, els seus drets i les seues de-
cisions, sense menyscapte del compliment 
dels seus deures 
i responsabilitats.
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Programes de 
Inclusió Social

Centres
Educatius

Administracions 
Públiques

Medi
Ambient

Aula Recicla

· Acolliment, assessorament,
intervenció i acompanyament
de les famílies.

· Suport psicosocial i jurídic.

· Itineraris laborals.

· Xarrades d’interés social.

·Tallers d’oci i temps lliure.

· Lliurament de paquets 
d’emergència.

· Classes d’anglés didàctiques.

· Suport escolar.

· Sensibilització dels drets de la 
infància i adolescència.

· Tallers lúdics.

· Classes d’anglés didàctiques.

·Reciclatge tèxtil com a economia 
circular.

· Xarrades i tallers.

· Horts urbans ecològics.

·Activitats d’oci ecològic.

· Convenis de col·laboració.

· Programes socials conjunts.

· Tallers de patronatge i costura, 
perruqueria, educació física per a 
majors, tallers de ball...

· Apoyo escolar.

· Formación para el empleo 
(peluquería, costura, cocina,
charcutería...).
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POTENCIAR
Potenciar el talent i la intel·ligència emocio-
nal. La combinació d’aprenentatge acadèmic 
i l’emocional milloren els resultats dels nos-

tres beneficiaris.

ÈXIT
Complementem l’educació no formal a través 

del nostre “Model Educatiu 
significatiu entre iguals”.

FORMACIÓ

Formació en tecnologia de la informació i la 
comunicació, i inserció laboral. Pal·liant la 
bretxa digital, aportant informació permanent 
i millorant l’ocupabilitat dels nostres benefi-

ciaris.

FAMÍLIA I SALUT
El treball amb la família es torna 

fonamental per a un vertader desenvolupa-
ment integral en la societat.

OCI
Activitats d’oci i temps lliure. 
Utilitzem les activitats com a 
eina educativa i integradora.

SENSIBILITAT

Volem implicar la societat en el 
canvi, volem que realitzen activitats que tin-

guen repercussions positives en uns altres.

XARXA I ALIANCES
Pensem que tot el treball no el podem fer so-
los, per això ens acompanyem d’altres orga-

nitzacions públiques i privades.

ECONOMIA CIRCULAR
L’ús de les quatre R: reduir, reutilitzar, 

reparar i reciclar, sent un model que va més 
enllà del reciclatge i que proposem anar a 

l’arrel del problema per a oferir 
solucions viables.
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R  La idea d’economia circular apareix 
per primera vegada l’any 1989. Es parlava 
sobre l’Economia dels Recursos Naturals i del 
Medi Ambient. De fet, l’economia circular naix 
amb la idea d’anar adquirint els àmbits polítics, 
empresarials i socials.

 Tres dècades i escaig després, ens 
trobem davant una transformació del model 
econòmic: l’economia lineal, dominant fins al 
moment, fortament qüestionada a causa de la 
seua dependència de recursos no renovables, 
deixa el passe a l’economia circular, una nova 
manera de generar valor econòmic, ambiental i 
social més responsable, resilient i competitiu. 
L’economia manté una estreta i vigent relació 
entre la societat i el seu entorn. Qualsevol 
activitat econòmica consumeix recursos i els 
transforma en productes i/o serveis.

 Aquest Pla d’Acció d’Economia 
Circular (2020/2025) té un caràcter transversal 
i recull fonamentalment, encara que no 
de manera exclusiva, actuacions amb les 
administracions locals, regionals, comunitàries 

i de l’Estat Espanyol, per a avançar cap a aqueix 
nou model, permetent coordinar una gran diversitat 
de mesures.

 La nostra ONG, com a gestors de residus, 
treballem el desplegament de l’economia circular 
minimitzant la generació i afavorint una gestió 
dels mateixos orientada a la circularitat, impulsant 
la preparació per a la reutilització 
i el reciclatge. 

 Treballem la Responsabilitat Ampliada 
del Productor (RAP), de manera que posem a 
la disposició de les administracions els recursos 
necessaris per al finançament de la recollida 
separada de residus tèxtils, i s’avance en la 
preparació per a la reutilització, el reciclatge i en 
el desenvolupament de productes amb materials 
procedents del recicla, amb un punt d’inserció 
laboral de les persones en situació d’exclusió 
social, formant-les i empoderant-les per al retorn 
al món laboral.



El nostre Pla de Formació configura una 
de les alternatives estratègiques que pos-
seeix la nostra entitat per a millorar l’ocu-
pabilitat de persones en situació d’espe-
cial vulnerabilitat, amb dificultats per a 
inserir-se en el mercat laboral.

Ho fem a través d’una oferta cada vega-
da més àmplia de projectes de Formació 
Professional, capacitació, empleabilitat i 
foment de l’emprenedoria que posen el 
focus en els col·lectius vulnerables.

Volem garantir així que els nostres 
usuaris reben la formació i les eines ne-
cessàries per a trobar un lloc de treball 
que els permeta la seua plena integració 
laboral i social.

Oferim a cada usuari un acompanyament 
personalitzat des que acaben la seua for-
mació i, gràcies a professionals especia-
litzats, millorem les seues oportunitats 
laborals. Són assessorats en cerca d’ocu-
pació, en l’elaboració de currículums, 
processos de selecció i entrevistes. 

S’estructura en tres àrees:

Formació per a la intervenció:

Formació per al desenvolupa-
ment:

Formació per a l’exterior:

Amb itineraris en l’àrea social, psicològica 
i educativa.

Incloem accions per a ajudar a millorar el 
funcionament diari de la nostra entitat en 
definitiva, formació dels membres de 
Recicla-Alicante i personal remunerat.

Contribueix a fi de mantindre la presència de
Recicla-Alicante en la societat a través dels 
cursos i activitats que s’ofereixen a la població 
en general.

 Algunes de les nostres activitats

· Taller de perruqueria.
· Taller de patronatge i moda.
· Classes d’Inglés.
· Elaboració de Curriculum vitae.
· Xarrada “Com afrontar una entrevista a nivell grupal”.
· Elaboració d’Itineraris Laborals.

PL
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· Solucionar qualsevol simptomatologia psicològica 
 que se’ns presente.

· Estimular les funcions cognitives bàsiques.

· Ajudar les famílies a resoldre qualsevol dificultat.

El suport psicològic en persones que pateixen una 
situació d’exclusió social és fonamental per a ajudar-los 
a utilitzar els seus recursos i habilitats per a eixir d’on 
es troben.

L’objectiu del pla és atendre dones, homes immigrants, 
menors, en situació d’exclusió, discapacitats...

El Pla d’Ocupació és un conjunt d’accions integradores destinades a millorar les possibilitats d’ocupació de les 
persones amb més dificultats, afavorint la seua autonomia i dotant-les dels recursos necessaris per a aconseguir el 
seu pla d’integració social.

Objectius que persegueix:

· Augmenta l’ocupabilitat de les persones mitjançant l’orientació i la formació professio-
nal, l’adquisició d’hàbits laborables i l’acompanyament cap a itineraris laborals.

· Facilitar la inserció laboral a través de la intermediació i del suport a iniciatives empre-
sarials.

· Impulsar propostes i acords amb les administracions locals, agents socials o altres orga-
nitzacions per a millorar la situació soci-laboral dels col·lectius més vulnerables.
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PLA DE INSERCIÓ
     LABORAL

El pla va dirigit 
a itineraris 

personalitzats 
d’insercin:

  
 · Orientació Professional.

  

 · Formació d’ocupació.

  

 · Inserció laboral.



El Pla d’Educació pretén mi-
llorar els índexs d’èxit escolar 
per als alumnes en situació de 
desavantatge social i que reque-
reixen un suport i reforç educa-
tiu addicionals a les activitats 
que realitzen en
 horari lectiu.

Mitjançant el model educatiu 
entre iguals i significatiu se’ls 
ofereix un espai multicultural i 
igualitari en el qual resoldre els 
seus dubtes, conéixer tècniques 
d’estudi i recursos perquè pu-
guen realitzar les matèries es-
colars. Com a xiquets que són, 
també se’ls ensenya a compartir, 
conviure i respectar.

El Pla va dirigit a:

· Xiquets amb dificultats d’apre-
nentatge i que presenten absèn-
cia d’hàbits de treball.

· Xiquets i famílies amb escas-
setat de recursos econòmics.

· Pares amb dificultat en la com-
prensió i la parla de l’espanyol 
castellà.

El Pla d’Educació persegueix els següents 
objectius:

· Millorar l’aprenentatge en àrees diverses.

· Possibilitar que els alumnes que partici-
pen en el projecte aconseguisquen aconse-
guir els objectius educatius de l’Educació 
Primària i Secundària.

· Ajudar els xiquets a adquirir destreses bà-
siques, millorar en l’hàbit lector i la incor-
poració al ritme de treball ordinari.

· Desenvolupar en els alumnes hàbits de 
treball, estudi i interés per aprendre.

· Ajudar als pares a un millor aprenentatge 
de l’idioma espanyol.

· El programa es desenvolupa a través 
d’una atenció personalitzada a cadascun 
dels xiquets.

· Escola de pares on s’ofereix una respos-
ta a tots els interrogants que habitualment 
sorgeixen davant la tasca d’educar i criar 
als xiquets.
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Engloba les accions dirigides a promoure 
la incorporació del voluntariat a l’entitat i 
la seua organització i coordinació d’aques-
ta.

L’objectiu és informar i sensibilitzar a la 
població sobre l’actuació voluntària, pro-
movent la seua incorporació a l’associació.

Es desenvolupa el procés d’incorporació i 
participació del voluntariat..

Capacitació i
Sensibilització

Incorporació, 
Coordinació i

Seguiment

· Disseny de tasques i elaboració de 
perfils per programes d’activitats.

· Orientació i acolliment.

· Formació bàsica especialitzada.

· Seguiment i motivació continuada 
del voluntariat.

· Activitats de promoció i reco-
neixement.

· Adequació del voluntariat a l’ac-
tivitat.

Accions que pro-
movem
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 Els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), hereus dels Ob-
jectius de Desenvolupament del Mil·len-
ni (*ODM). El 25 de setembre, els líders 
mundials van adoptar un conjunt d’objec-
tius globals per a erradicar la pobresa, pro-
tegir el planeta i assegurar la prosperitat 
per a tots com a part d’una nova agenda, la 
coneguda com a Agenda 2030, que recull 
els 17 objectius de desenvolupament sos-
tenibles (ODS) establits per l’Organització 
de Nacions Unides. Cadascun d’aquests 
objectius té metes específiques que han 
d’aconseguir-se en els pròxims 10 anys. 

 Per a aconseguir-ho, des de l’ONU 
asseguren que “tothom de fer la seua part: 
els governs, el sector privat, la societat ci-
vil… es necessita la creativitat, el coneixe-
ment, la tecnologia i els recursos financers

de tota la societat per a aconseguir els *ODS en cada con-
text”.

 Des de l’ONG Recicla-Alacant estem plenament 
convençuts que els ODS són objectius per a canviar el 
món i, el més important, que ningú es quede arrere. S’in-
terrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals 
als quals ens enfrontem dia a dia, com la pobresa, la des-
igualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, 
la pau i la justícia. Per a no deixar a ningú arrere, és im-
portant que aconseguim complir amb cadascun d’aquests 
objectius per a 2023.

 Per això, un any més, el 9 de març, complint el 
nostre primer any de reconeixement com a membre ad-
herit al Pacte Mundial de l’ONU, vam voler continuar 
donant suport als ODS signant la comunicació d’Involu-
crament (COE) sobre les nostres activitats específiques en 
suport del Pacte Mundial i fomentant d’aquesta manera la 
base principal de la Responsabilitat Social Corporativa. 

Tots els nostres programes contemplen, dins dels seus objectius, el compliment 
d’aquestes metes. Amb un compromís per part del professionals que intervenen i els 
usuaris que participen.
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“La transparència augmenta la 
credibilitat i la responsabilitat”

  L’economia mun-
dial, encara vacil·lant a causa de la 
pandèmia del COVID-19 i la invasió 
russa d’Ucraïna, s’enfronta a pers-
pectives cada vegada més sòbries 
i incertes. La inflació superior a les 
previsions, aquesta provocant un en-
duriment de les condicions 
financeres mundials.
 Per a la nostra ONG també 
ha sigut un dur colp, veient-se afec-
tat el nostre acte funcionament mit-
jançant el treball que realitzem amb 
el reciclatge tèxtil; un residu que es 
gestiona implantant unes certes es-
tratègies, les quals convertim en un 
recurs, posant en pràctica les 4R (re-
duir, reutilitzar, reparar i reciclar) i 
que ens porta a finançar els nostres 
programes socials durant 24 anys 
d’existència 
amb fons propis.
 Un any més gràcies al suport 
d’institucions públiques i privades, 
hem experimentat un augment d’in-
gressos en relació amb l’any anterior, 
consolidant el finançament d’accions 
que ens han portat a poder complir 
amb la nostra missió com a punt de 
suport a aqueix finançament intern, 
que gestionem amb la finalitat de 
continuar detectant i atendre perso-
nes de diferents col·lectius que no 
tenien cobertes les seues necessitats 
i més amb un important augment en 
l’últim any, a causa de les necessitats 
sorgides en aquests temps. 

 

Volem agrair el suport, el reconeixement, el treball 
en xarxa d’institucions com la Unió Europea, la Ge-
neralitat Valenciana, la Diputació d’Alacant, l’Ajun-
tament d’Orihuela, la Fundació de La Caixa i la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Orihuela que ens han 
cofinançat diversos programes que passem a detallar.

9.
 T

R
A

N
SP

A
R

È
N

C
IA

 
E

N
 C

O
M

PT
E

S
D’ací que dins de la nostra ONG 
podem distingir dos tipus de   
tipologies de finançament:

Interna: Que és aquella que
 generem a partir de la gestió
 del residu tèxtil.

Externa: Que és aquella que   
 suposa un finançament 
 addicional procedent de fora  
 de Recicla-Alicante.



 Sentint les mancances que els nostres 
usuaris ens transmetien en acabar l’any 2021, 
ens vam veure en la necessitat d’ampliar el nos-
tre radi de finançament extern, sol·licitant noves 
subvencions i des d’ací els agraïm al Consell el 
suport rebut en aquest any, el qual ens ha portat 
a acostar-nos a molts més usuaris amb els nos-
tres programes.

 La Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives ha sigut el nostre gran company de 
ruta, aportant-nos un cofinançament dins de tots 
els nostres programes de 123.339, 47€ dins dels 
següents eixos de treball de les diverses convo-
catòries.

Eix 1: Infància i 
adolescència

A)        Programa: Creixent Junts
 Cofinanciació: 4.914,88€
 Usuaris: 40 xiquets y xiquetes

B)        Programa: Xarra de prevenció   
 de Drogodependències i 
   altres adiccions
 Cofinanciació: 1.249,96€
 Usuaris: 90 persones

Eix 5: Igualtat de gènere i pro-
moció dels drets de les dones

A)        Programa: Suport i acompanyament a la
 dona gestant/amb menors a càrrec en
 situació d’exclusió social
 Cofinanciació: 3.455,04€
 Usuaris: 60 dones

Eix 4: Famílies

A)        Programa: Escola de pares y
 mares: Continuar aprenent
 Cofinanciació: 1.623,82€
 Usuaris: 60 personesG
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Eix 7: Inclusió social

A)        Programa: L’economia circular com a 
 punt d’inserció laboral
 Cofinanciació: 23.017,41€
 Usuaris: 30 dones i 2 homes

Eix 13: Persones migrants

A)        Programa: Intervenció global per a la 
 inclusió real
 Cofinanciació: 7.421,94€
 Usuaris: 100 persones

Eix 16: Equipament

A)        Programa: L’economia circular com a 
 punt d’inserció laboral
 Cofinanciació: 3.208,50€
 Material: 2 màquines de cosir
    2 impressores multifunció
    3 ordinadors

Programes de servicis 
socials especialitzats en 

dona en situació de risc so-
cial

A)        Programa: Suport i acompanyament a la
 dona gestant/amb menors a càrrec en
 situació d’exclusió social
 Cofinanciació: 6.298,81€
 Usuaris: 130 dones

 Programes d’interés general per 
a atendre fins de caràcter social amb 
càrrec al tram autonòmic de l’assignació 
tributària 0,7% de l’IRPF.

Cofinanciació total eixos: 44.891, 55€

CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES 
INCLUSIVES



Programes en matèria d’igual-
tat en la diversitat

Cofinanciació total eixos: 18.791, 68€

Linea: Programes escoles de families

A)        Programa: Escoles de pares;
 continuar aprenent 
 Cofinançament: 4.379,88€
 Usuaris: 68 participants 

Programes itineraris integrats 
per a la inserció sociolaboral de 

persones en situació de risc d’ex-
clusió social

A)        A) Programa: L’economia circular com a  
 punt d’inserció laboral
 Cofinançament: 53.357, 43€
 Usuaris: 224 persones

Línia: Programes per a la igualtat i la inclu-
sió de persones migrants

A)        Programa: Mediació de colors:
 espill i finestra a la diversitat 
 Cofinançament: 9.668,79€
 Usuaris: 102 persones 

B)        Programa: Intervenció global per a la 
 inclusió real
 Cofinançament: 4.743,01€
 Usuaris: 30 persones

“Actuació susceptible de ser cofinançada 
per la Unió Europea a través del Programa 
Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020, com 
a part de la resposta de la Unió a la pan-
dèmia de COVID-19”.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, 
DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Programa associacions de defensa del medi ambient implantades en 
la comunitat valenciana per a la difusió de bones pràctiques

 ambientals en la gestió de residus

A)        Programa: L’economia circular com a punt d’inserció laboral
 Cofinançament: 10.000€



 Enguany, la Diputació d’Alacant ens ha 
cofinançat quatre projectes que ens van portar 
a comprometre’ns més amb els nostres usuaris/
as, ascendint una aportació econòmica global de 
9.808,30€.
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Equipament per als 
nostres programes

A)        Programa: Béns Inventariables
 Cofinançament: 1.322,80€
 Material: 2 ordinadors
   2 màquines de cosir

Prevenció conductes 
addictives

A)        Programa: Prevenció de drogode  
 pendències i altres addiccions  
 Cofinanciació: 1.883,97€
 Usuaris: 364 usuaris

Sosteniment de serveis 
estables d’informació, 
orientació i assessora-

ment

A)        Programa: Creixent junts  
 Cofinançament: 4.711,48€
 Usuaris: 40 usuaris

Activitats per a la igualtat 
d’oportunitats i prevenció 
de la violència de gènere

A)        Programa: Fomentant la igualtat   
 d’oportunitats entre xiquets/es   
 Cofinanciació: 4.711,48€
 Usuaris:  24 xiquets i xiquetes
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 Dins de les ajudes de subvenció 
que atorga el nostre municipi a les entitats 
sense ànim de lucre enguany han conti-
nuat confiant en els nostres programes i 
les mateixes regidories que anys anteriors 
ha aportat el seu granet d’arena amb una 
dotació econòmica global dins dels 3 pro-
grames cofinançats de 20.406,24€.

Regidoria de Migració

A)        Programa: Intervenció 
 global intercultural amb 
  migrants
 Finançament: 12.143€
 Usuaris: 318 usuaris

Regidoria de 
Benestar Social

A)        Programa: La nova 
 vacuna social
 Finançament: 6.263,24€
 Usuaris: 287 persones

Regidoria d’Igualtat.
 

A)        Programa: Fomentem   
 la Igualtat d’oportunitats en  
 infants
 Finançament: 2.000€
 Usuaris: 63 xiquets/es



 Como entidad privada, son muchos los años 
que cada vez que tocamos sus puertas nos reciben con 
las manos abiertas. Este año no fue para menos, siendo 
conocedores de la situación de nuestros usuarios y co-
laboradores  con una aportación económica de 3.000€ 
de la sucursal Store Orihuela, sitio calle Castellón.

FUNDACIÓ 
LA CAIXA

A)        Programa: Mediació de colors: espill i 
 finestra a la diversitat   
 Cofinançament: 3.000€
 Usuaris: 31 usuaris

 Por primer año, la Universidad 
Miguel Hernández nos ha otorgado el Premio 
a proyectos locales en la ciudad de Orihuela 
con una clara orientación hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
-Eje Prosperidad de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas- dentro de su convocatoria 
del año 2022 con una aportación de 2.500€.

UNIVERSITAT 
MIGUEL 
HERNÁNDEZ

A)        Premi al projecte: L’economia circular com 
 unte d’inserció laboral  
 Cofinançament: 2.500€

COFINANCIACIÓ ENTITATS
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Cuenta de resultados 2021

Ingressos

Finançament Propi

Recursos propis 103.660,22€

Cursos 2.084,00€

Total 105.744,22€

Subvencions Públiques o Privades

Generalitat Valenciana 132.839,47€

Diputació d’Alacant 9.808,30€

Ajuntament d’Orihuela 19.563,24€

Fundació La Caixa 3.000,00€

Universitat Miguel Hernández 2.500,00€

Total 167.711,01€

Total Ingressos 273.455,23€

Despeses

Programes

Projectes socialss 239.590,85€

Total 239.590,85€

Despeses, Alquilers y Subministraments

Lloguers 10.841,24€

Subministraments (aigua, llum, telè-
fon)

8.460,15€

Total 19.301,39€

Despeses Diverses

Material d‘oficina 5.960,83€

Assegurances 1.720,08€

Alimentació (menjar, higiene, bolquers...) 3.460,93€

Reparació maquinària 3.421,15€

Total 14.562,99€

Total Despeses 273.455,23€
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 Després de dos anys de pandèmia 
viscuts volíem garantir l’accessibilitat i la 
proximitat a totes les persones de la província 
d’Alacant dels nostres serveis i amb això vam 
emprendre un viatge cap al futur digital que úl-
timament sentim parlar molt d’ell i 
evoluciona constantment. 
 Per a continuar sent competitius, vam 
posar el peu en l’accelerador cap a una trans-
formació digital innovadora. Per a això imple-
mentem nous models d’activitats digitals com 
a innovació de futur; la creació d’experiències 
basades en vivències d’anys anteriors i l’ús 
d’anàlisi de dades. Com una ONG fiable, útil i 
pròxima vam estar al costat dels nostres usua-
ris durant el seu camí cap a una transformació i 
evolució 
digitals sense fissures.
 En l’era de la digitalització, l’activitat 
diària genera més dades que mai. És una gran 
oportunitat, que a penes teníem explotada: Mai 
havíem analitzat les dades operatives globals i 
ens ha portat a descobrir les eines que neces-
sitàvem per a beneficiar-nos d’un creixement 
econòmic continu que ens porta a un creixe-
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ment de nous programes socials.
 Tot això ens ha porta a començar 
a implantar el Sistema de Qualitat 9001 i 
14001, els quals els tindrem certificats per 
al primer trimestre de l’any 2023.
 En definitiva, ens introduïm en un 
món sense fi d’avantatges que ens ha portat 
a créixer tant en usuaris, xarxes socials, en-
titats 
públiques i privades….

JORNADES DE 
FORMACIÓ

 Des de l’ONG Recicla-Alacant, creiem que la formació 
contínua és important en la nostra organització per diverses raons. 
En primer lloc, ajuda a l’equip desenvolupar noves habilitats i 
coneixements que els permeten fer les tasques de manera més efi-
cient i efectiva. Això pot millorar la qualitat i l’impacte de les 
activitats que duem a terme des de l’ONG.
 
 En les últimes jornades de formació, vam tindre el plaer 
de comptar amb l’ajuda del nostre departament psicològic, que 
va plantejar diverses dinàmiques de grup destinades a millorar la 
comunicació i el treball en equip, mentre ens divertíem en equip.
 D’aquesta manera, també fomentem les relacions inter-
personals, promovent un ambient de treball molt més 
 agradable.
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 El projecte “Creixent Junts” s’ha convertit 
en un referent de l’ONG. Fins ara, dels 13 anys que 
es duu a terme, els últims 8 anys s’ha impartit a la 
nostra aula recicla; des d’octubre de 2021 en Col·legi 
Lucentum d’Alacant i Col·legi Ismael García de la 
Murada i recentment, gener de 2022, en els salons 
parroquials de l’Església Sant Bartolomé de Petrer.
 Va ser creat amb l’objectiu de secundar i re-
forçar tasques escolars per a la millora del rendiment 
escolar; prevenció de l’absentisme escolar treballant 
la integració i la inclusió en la societat, realitzant un 
pla d’acolliment i seguiment individualitzat dels me-
nors, alhora que es mantinguera una via activa de co-
municació entre les famílies i els centres educatius, 
sent el mediador que necessiten per a donar l’estabi-
litat a les seues vides i així millorar la qualitat de vida 
dels menors i igualar les oportunitats socials i d’oci 
mitjançant l’educació no formal.
 Per a aconseguir aquests objectius hem dis-
seny un Pla d’acolliment individual amb la planifi-
cació curricular; hem millorat i ampliat el rendiment 
escolar, així com la seua autonomia personal; s’han 
entrenat les capacitats cognitives dels menors por-
tant-los a motivar per a l’adquisició d’aprenentatges 
significatius, repercutint a afavorir la confiança en les 
pròpies capacitats d’aprenentatge.
 Hem ensenyat tècniques d’estudi i hàbits po-
sitius per a millorar el rendiment escolar i promoure 
el treball en equip. També hem treballat en la pre-
venció i resolució de conflictes a través del diàleg, 
la qual cosa ens ha permés millorar la comunicació 
entre les famílies i el centre educatiu. A més, hem 
intervingut en la millora de les relacions socials entre 

els estudiants i fomentat l’educació en valors, pro-
movent la inclusió i la igualtat d’oportunitats entre 
ells. Tot això ha contribuït a potenciar l’autoestima 
i la preparació dels xiquets per a la vida adulta.
 
 Durant l’any 2022 han participat 290 xi-
quets i xiquetes, la immensa majoria venen de fa-
mílies on no se’ls pot donar una ajuda adequada de 
formació i aprenentatge als seus fills, a causa del 
desconeixement del llenguatge, per no tindre els 
estudis mínims o per no poder atendre’ls per falta 
de temps degut a la falta de conciliació de la vida 
laboral i familiar.

 El programa ha sigut dut a terme per 7 mes-
tres i 2 monitors compromesos amb els objectius 
de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, 
enfocats en els eixos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16 i 17. Ha 
sigut impartit durant els períodes de gener a maig i 
d’octubre a desembre.
 Aquest programa va ser finançat durant 
l’any 2022 dins de la convocatòria de subvenció 
d’IRPF de la Generalitat Valenciana per import 
de 4.914,88€, per la Conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives de la Generalitat Valenciana en la 
seua línia igualtat en la diversitat per un import de 
9.668,79€ i per l’Ajuntament d’Orihuela-Regidoria 
de migració per 11.300€ i amb fons propis per im-
port de 9503,19€.
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 El projecte “Prevenció de conductes 
addictives i altres addiccions es va crear fa 12 
anys amb l’objectiu de previndre el consum i 
abús de les begudes alcohòliques, tabac i altres 
drogues en xiquets de 12 a 16 anys.
 Durant aquests anys ha canviat molt 
aquest món de les addiccions i hem intentat 
anar evolucionant en les nostres xarrades apor-
tant informació real dels efectes del consum 
i abús de begudes alcohòliques, tabac i altres 
drogues, desenvolupant actituds i comporta-
ments alternatius.; hem transmés als joves hà-
bits de vida saludables modificant les creences, 
actituds dels alumnes davant les drogues, així 
com la reducció del consum i la intenció de 
consumir en el futur, desenvolupant capacitats 
de resistència la pressió de grup, en el context 

SUPORT I ACOMPANYAMENT A la 
DONA GESTANT I DONA AMB FILLS 
MENORS EN SITUACIÓ D’EXCLU-
SIÓ SOCIAL
 Un programa consolidat en la nostra entitat des de l’any 
2010. Cada any que treballem amb aquest programa som més cons-
cients que en cap societat actual la dona hauria de ser discriminada i 
menys en prendre la decisió de ser mare, tant sola com acompanya-
da, fet que desgraciadament ens trobem molt sovint i que incremen-
ten la situació de desemparament de moltes.
 Les mares gestants i/o amb menors al seu càrrec que es tro-
ben en situació d’exclusió social per presentar dificultats d’ordre 
econòmic, social o qualsevol altra, mereixen que se’ls done l’opor-
tunitat de ser acompanyades.
 Des de la nostra entitat volem secundar i acompanyar a les 
dones, famílies en situació d’exclusió social, promovent les condi-
cions que els permeten garantir el desenvolupament adequat de la 
dona i dels menors, tant en el procés d’embaràs, naixement del bebé 
en un àmbit adequat i estable, prevenint així situacions de risc i difi-
cultat de la mare i els seus fills.
 El programa implanta una atenció multidisciplinària on les 
dones se’ls ofereix suport social, psicològic, educatiu i judicial si ho 
necessitara i acompanyament durant tot el període, tant des de l’em-
baràs fins quan té al seu fill, assegurant-nos que puga aconseguir el 
seu domini personal, familiar i professional. Alhora orientem a les 
dones com accedir a les ajudes, així com la tramitació d’aquestes.
 

En el programa han participat 70 persones en 
diverses activitats. Amb aquests objectius con-
tribuïm a la consecució dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible de l’Agenda 2030: 1, 
3, 4, 5, 10 ,16 i 17.
 Aquest programa va ser finançat durant 
l’any 2022 dins de la convocatòria de subven-
cions IRPF 2021 de la Generalitat Valenciana 
per un import de 3.455,04€ i per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb un import 
de 6.268,81€.

del consum i alhora, implicant els actors que en-
volten al xiquet o adolescent.
 “Aquest programa està dissenyat per a 
donar suport al compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 
en els eixos 1, 2, 3, 4, 8, 16 i 17.”
 Aquest programa va ser finançat durant 
l’any 2022 dins de la convocatòria de subven-
cions IRPF 2021 de la Generalitat Valenciana 
per un import de 1.249,96€ i per la Diputació 
d’Alacant, amb un import de 1.883,97€.
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 Des de Recicla-Alicante venim observant com les 
necessitats socials van canviant una vegada cobertes les 
més elementals, apareixent noves formes de necessitat que 
precisen de recursos i intervencions més específiques. En 
l’actualitat s’accentuen les crisis en les famílies i en les 
xarxes de suport naturals. 
 Amb l’objectiu de promoure relacions positives 
en la diversitat familiar, fundades en l’exercici de la res-
ponsabilitat tant parental com filial i garantir els drets del 
xiquet, de la xiqueta i de l’adolescent i promovent el seu 
desenvolupament i benestar personal i social, oferim infor-
mació i coneixements sobre diferents temes que els permet 
una major capacitat per al desenvolupament de les seues 
funcions el més adequadament possible.
 Amb això, ens centrem en fomentar la comuni-
cació intrafamiliar treballant les actituds positives que els 
pares, mares i famílies han de fomentar per a desenvolupar 
una bona comunicació amb els seus fills/as, portant-nos a 
identificar les conductes adultes i de els/as fills/as que han 
de ser corregides i facilitant als pares i mares comporta-

ments d’autoritat, establint normes, 
límits i responsabilitats.
 Tot això ens porta a afavorir 
l’empatia entre els membres de la famí-
lia, adquirint de manera eficaç l’aplicació 
de recompenses i càstigs a els/as fills/as.
 Aquestes xarrades ens porten a 
brindar als pares i mares de família re-
cursos i habilitats eficients que ajuden a 
identificar patrons inadequats en el ma-
neig de les xarxes socials dels seus fills i 
filles i a reconéixer i aplicar les diferents 
tècniques adquirides amb l’objectiu de 
millorar la comunicació familiar, promo-
vent una participació activa i creant un 
ambient segur per mitjà d’un aprenen-
tatge positiu que deriva en una disciplina 
assertiva donant-nos expectativa realitzes 
dels comportaments i situacions perso-
nals derivant en una relació de confiança 
entre 
pares i fills.
 El programa treballa per al com-
pliment dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’agenda 2030 en els 
seus eixos 3, 4, 5, 10, 16 i 17.
 Aquest programa va ser finançat 
durant l’any 2022 dins de la convoca-
tòria de subvencions IRPF 2021 de la 
Generalitat Valenciana per un import de 
1.623,82€ i per la Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, amb un import de 
4.379,88€.
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Enguany, centrant-nos en el nostre programa L’economia circular 
com a punt d’inserció laboral, hem donat un impuls a l’adquisició 
de béns per a afavorir el bon funcionament del programa i que 
repercutira en benefici dels usuaris d’aquest.
Els objectius del nostre programa ens porten a convertir-lo en un 
recurs que afavoreix la inclusió social de les persones que es tro-
bes en situació d’exclusió social i així accedir a les accions forma-
tives o de mercat de treball normalitzat que els porta a aconseguir 
majors nivells d’autonomia, apoderament, reforç de l’autoestima i 
motivació cap a un itinerari laboral.
Durant l’any 2022 s’han adquirit dues màquines de cosir, una mà-
quina remalladora, dues impressores multifunció i 3 ordinadors 
d’escriptori.
Des d’aquestes línies volem agrair a la Conselleria d’Igualtat i Po-
lítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i a la Diputació 
d’Alacant per la seua empatia amb el nostre programa i els nostres 
objectius, ajudant-nos a l’adquisició d’aquests béns valorats en 
4.695,62€, que han sigut fonamentals per al bon funcionament del 
nostre programa.



Charlas de Prevención  
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 Des de Recicla-Alicante portem més 
de 21 anys treballant per la mediació intercul-
tural de les persones migrants que es troben 
en risc o en situació d’exclusió i vulnerabilitat 
socials per diferents circumstàncies a la pro-
víncia d’Alacant.
 En la nostra intervenció d’atenció in-
tegral a les persones migrants sempre hem vist 
la necessitat de la mediació intercultural dels 
diferents conflictes en les relacions humanes i, 
alhora, amb la gravetat i freqüència dels pro-
blemes que no es gestionen adequadament per 
les persones.
 El nostre programa té com a missió 
atendre el col·lectiu de les persones immi-
grants en les seues necessitats, especialment 
en les referents a una gestió positiva dels seus 
propis conflictes, oferint-los eines diferents a 
les habituals en la gestió dels problemes veï-
nals comunitaris, familiars escolars i reduir la 
judicialització i conflictivitat de gran quantitat 
d’assumptes quotidians.
 Les nostres accions del programa van 
encaminades a la mediació de les desigualtats, 
les barreres lingüístiques, els recursos per a 
atendre menors, la múltiple discriminació de 
taxa de risc de pobresa o exclusió social de 
la població segons estadístiques de les con-
dicions de vida de l’INE del 56% i l’escassa 
representació per a reivindicar els seus drets.
 S’han realitzat activitats tan diverses 
com classes d’espanyol, programes de digita-
lització, trobades culinaris de cada regió dels 
participants, tallers per a xiquets, suport es-
colar a menors en desavantatges curriculars i 
classes d’anglés per a menors.
 En definitiva, impulsem relacions 
en relacions que tenen lloc de manera inter-

nacional entre cultures diferents amb la finalitat de 
promoure el diàleg, el respecte mutu, la consciència 
a preservar la identitat cultural de cada individu, afa-
vorint la convivència multicultural
 i la diversitat.
 En aquest programa han participat 233 per-
sones amb els objectius d’activitats que es desenvo-
lupen en el programa, des de l’ONG reciclar i contri-
buïm als Objectius de Desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030: 3, 4, 5, 10, 16 i 17.
 Aquest programa va ser finançat durant l’any 
2022 dins de la convocatòria de subvenció línia de 
programes per a la igualtat i inclusió de persones mi-
grants en l’apartat d’acompanyament i intervenció so-
cial amb persones migrants de la Conselleria d’Igual-
tat i Polítiques inclusives, per un import de 9.668,79€.
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 El nostre programa pretén afavorir 
la inclusió social de les persones en situació 
d’exclusió social, accedint al mercat laboral 
mitjançant accions formatives i aconseguint 
alguns nivells majors d’autonomia 
empoderant-les al desenvolupament integral 
com a persona, reforçant la seua autoestima 
i motivació per a avançar en el seu itinerari 
laboral marcat. Enfoquem la inserció laboral 
com a procés de creixement personal, 
aconseguint la seua pròpia autonomia 
personal i utilitzant l’economia circular per 
mitjà del reciclatge tèxtil com a mitjà per a 
aconseguir el model de producció d’Espanya 
circular 2030.
 El nostre objectiu ha sigut gestionar 
el residu tèxtil per a convertir-lo en un recurs, 
aconseguint majors nivells d’autonomia, 
empoderant-los al desenvolupament integral 
com a persona, reforçant la seua autoestima i 
motivant-los per a avançar en el seu itinerari 
laboral. Això ens dona lloc a uns objectius 
específics, implementant les estratègies 
de reintroduir els residus de tèxtils una 
vegada conclosa la seua vida útil, buscant 
alternatives perquè aquest residu puga ser 
utilitzat en processos posteriors, realitzant 
tallers de Patronatge i costura com a eines 
d’inserció laboral des de l’anàlisi del residu 
tèxtil de vestir com a sector econòmic. Aquest 
programa ens porta a nous acords amb les 
administracions públiques, entitats socials, 
empreses amb la signatura de convenis que 
faciliten la instal·lació de nous punts de 

recollida de residus tèxtils.
 En el programa han participat 207 
persones en els diversos tallers de patronatge i 
costura. Amb aquests objectius contribuïm a la 
consecució dels objectius del desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 16 i 17.
 Enguany el programa s’ha vist recolzat 
per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives com a “Actuació susceptible de ser 
cofinançada per la Unió Europea a través del 
Programa Operatiu del Fons Social Europeu 
(FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, 
com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia 
de COVID-19”.
Aquest programa, va ser finançat l’any 2022 dins 
de la convocatòria de subvenció IRPF 2021 la 
Generalitat Valenciana, per un import de 23.017,41 
€, per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat Valenciana en el seu 
apartat d’Itineraris Laborables per un import de 
53.357,43€, per la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica 
i Transició Ecològica per un import de 10.000€, 
Fundació La Caixa per un import de 3.000€ i el 
Premi a Projectes Locals a la ciutat d’Orihuela 
amb una clara orientació cap a la consecució 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030, de la Universitat Miguel 
Hernández per un import de 2.500€.
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 La mobilitat és un fet natural que ha 
marcat els últims anys de la nostra història com 
a resultat dels avanços tècnics del transport i les 
comunicacions, les desigualtats econòmiques, 
els conflictes bèl·lics o les crisis humanitàries. 
 El perfil de les persones que arriben a 
altres associacions en els últims mesos ha variat, 
el nivell educatiu és superior al que observàvem 
en èpoques passades, són persones que han ha-
gut d’abandonar la seua terra natal, no com a 
elecció, sinó com l’única possibilitat de sobre-
viure o d’oferir a la seua família un futur de pau 
i seguretat lluny de la misèria, la guerra o fins i 
tot la persecució, en alguns casos.
 La realitat dels col·lectius migrants que 
ha acudit a nosaltres no és monolítica sinó di-
versa, tant per nacionalitat com per origen ètnic 
i cultural o classe social. La situació adminis-
trativa irregular constitueix un factor d’extrema 
vulnerabilitat que generalment els condueix a 
l’exclusió social.
 La igualtat i la inclusió, la diversitat i 
l’educació són elements totalment necessaris 
per a disminuir les possibilitats que una perso-
na pateix risc de pobresa o exclusió social. Si 
la pobresa i l’exclusió són un fenomen complex 
i multidimensional, les estratègies que emprem 
responen a les característiques de cada cas. 
 Les estratègies d’acompanyament ens 
porten a una orientació, formació i intermedia-
ció cultural, possibilitant que la persona vul-
nerable se sent en la societat, sempre sota una 
perspectiva i anàlisi individual de la situació 

de la persona. Això la porta a sentir-se integrada 
sota l’autonomia i el desenvolupament d’habili-
tats personals i recursos interns que ells mateixos 
desconeixien tindre.
 El nostre objectiu general dins d’aquest 
projecte és previndre i tractar a les persones mi-
grants que presenten situacions de risc i exclusió 
social a través d’un procés psicosocial que per-
meta estimular l’autonomia personal, familiar i 
grupal, la permanència en el seu entorn natural, 
així com les millors de les condicions de convi-
vència, desenvolupant i fomentant adequadament 
les habilitats parentals. En definitiva, millorar el 
procés d’integració de les persones migrants.
 En aquest programa han participat 180 
persones i s’emmarca en l’Estratègia Valencia-
na d’immigració per a construir i vertebrar una 
societat intercultural, diversa i respectuosa amb 
els drets humans i complint amb els Objectius de 
Desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 
2, 3, 4, 5, 10, 16 i 17.
 Aquest programa va ser finançat durant 
l’any 2022 dins de la convocatòria de subvenció 
IRPF 2021 la Generalitat Valenciana, per un im-
port de 7.421,94€ i en la convocatòria de subven-
ció línia de programes per a la igualtat i inclusió 
de persones migrants en l’apartat acompanyament 
i intervenció social amb persones migrants de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per 
un import de 4.743,01€.
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 La igualtat de gènere no sols és con-
cebuda en els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) dins de l’Agenda 2030 
com un objectiu més, sinó com un element 
transversal en l’Agenda.
 Aquest programa es crea amb l’ob-
jectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats 
entre els xiquets i les xiquetes desenvolupant 
actituds pròpies de la coeducació, adquirint 
habilitats per a la prevenció i resolució de 
conflictes alhora que es conega, comprenga 
i respecte les diferents cultures i persona. 
 Treballem conceptes i termes rela-
cionats amb la igualtat d’oportunitats: coe-
ducació, discriminació de gènere, estereotip 
sexual, gènere, igualtat de gènere, igualtat 
d’oportunitats, llenguatge sexista, masclis-
me, prejudicis, rols de gènere, violència de 
gènere… Considerant que la millor forma 
que un xiquet/a aprenga, és per mitjà del joc 
repercutint una major acceptació i participa-
ció d’aquests.
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Per a això hem fomentat la igualtat de tracte i opor-
tunitats de xiquets i xiquetes a l’escola; l’apode-
rament femení, donant suport a la continuïtat dels 
seus estudis en l’educació secundària i successi-
ves; s’ha reeducat i fomentat la igualtat de gène-
re; s’han desenvolupat accions per a previndre i 
compensar les desigualtats en educació des d’una 
perspectiva inclusiva; s’han donat a conéixer i 
apreciar valors i normes de convivència, eliminant 
la violència, perjudicis, estereotips i rols en funció 
de sexe.
 En el programa han participat 130 xiquets 
en les diverses activitats de manualitats impartides 
dins dels objectius i implicant-se dins dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenibles de l’Agenda 
2030 dins dels seus eixos 1, 2, 3, 4, 8, 16 i 17.
 El programa ha sigut finançat l’any 2022 
dins de la convocatòria de subvenció de la Dipu-
tació d’Alacant per un import de 1.890,05€ i per 
la Regidoria d’Igualtat de l’Excm. Ajuntament 
d’Orihuela per 
un import de 2.000€.
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situació d’especial vulnerabilitat, el nostre programa 
s’enfoca a proporcionar intermediació, informació, 
assessorament i acompanyament per a millorar la 
qualitat de vida d’aquestes persones. Proporcionem 
eines per a la gestió i regulació emocional, maneig 
de situacions d’estrés i dificultat, i els fem partícips 
del seu propi procés de millora.
 En aquest programa, la persona és l’eix 
central de les accions i tots els agents implicats 
treballen en conjunt per a resoldre les dificultats i 
necessitats de les persones beneficiàries. Amb el 
desenvolupament d’accions grupals i orientacions 
individuals es busca proporcionar una dosi addi-
cional d’humanitat i eines de gestió perquè puguen 
aplicar-les en tots els àmbits de la seua vida i pro-
moure un procés de transformació i consciència.
 A més, s’han cobert les necessitats bàsi-
ques de primer nivell, com a alimentació, higiene, 
roba i calçat, per a 287 famílies: immigrants, mo-
noparentals, nombroses, desocupades i amb disca-
pacitats. Amb aquest programa, hem contribuït a la 
construcció de societats més estructurades, on es 
promouen valors com el respecte, la solidaritat, la 
pertinença, la igualtat, el compromís i l’esforç a tra-

vés de l’assessorament i acompanyament social.
 Aquest programa ha contribuït als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030: 2, 5, 8, 
10, 16 i 17 i ha sigut finançat durant l’any 2022 gràcies a 
la convocatòria de subvencions de la regidoria de Benes-
tar Social de l’Ajuntament d’Orihuela, amb un import de 
6.263,24€.

INTERVENCIÓ GLOBAL INTERCULTURAL AMB MIGRANTS
 Programa de desenvolupament soci-personal dirigit a fa-
mílies immigrants potenciant la resposta més adequada a les seu-
es característiques personals i culturals. Considerem la formació 
com a pilar fonamental per al benestar d’aquestes. Se’ls informa, 
assessora i s’aporten coneixements, prioritzant aspectes relle-
vants de l’exclusió social, utilitzant processos d’ensenyament i 
aprenentatge en les diverses disciplines com a perruqueria, estè-
tica, patronatge i costura, cerca activa d’ocupació, suport escolar 
en alumnes en desavantatge sociocultural i amb desfasaments cu-
rriculars generalitzats.
 En la nostra intervenció d’atenció integral a les persones 
migrants veiem la necessitat de mediació intercultural pels dife-
rents conflictes en les relacions humanes i, alhora, per la gravetat 
i freqüència dels problemes que no es gestionen o preveuen ade-
quadament per les persones.
 La missió del projecte és atendre el col·lectiu de les per-
sones immigrants en les seues necessitats, especialment en la re-
ferència a una gestió positiva dels seus propis conflictes.

 Oferint-los diferents eines a les habituals en 
la gestió dels problemes veïnals, comunitaris, fami-
liars, escolars i reduir la judicialització i conflictivi-
tat de gran quantitat d’assumptes quotidians. 
 Amb aquest projecte treballarem potenciant 
i desenvolupant les habilitats que afavorisquen la in-
clusió sociocultural, educativa i laboral de la pobla-
ció immigrant. Per això, aquest programa, de mane-
ra paral·lela, afavoreix la integració de les persones 
migrants i, d’altra banda, incideix en el poder de la 
ciutadania, ajudant-los a assumir el protagonisme a 
cadascuna de les parts, fent-los partícips indispensa-
bles en la resolució d’aquest, comptant amb l’ajuda 
d’un mediador tercer, imparcial i neutral que facilite 
la comunicació danyada o inexistent entre totes dues 
parts.
 En aquest programa han participat 265 per-
sones i s’emmarca dins de l’Estratègia Valenciana 
d’immigració per a construir i vertebrar una societat 
intercultural, diversa i respectuosa amb els drets hu-
mans i complint els Objectius de Desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 3, 4, 5, 10, 16 I 17.
 Aquest programa va ser finançat durant 
l’any 2023 dins de la convocatòria de subvenció 
de l’Ajuntament d’Orihuela Amb un import de 
11.300,40€.
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 A les portes de complir 25 anys com a enti-
tat, el nostre company Kiko Cases, el nostre profes-
sor de Ball, un matí marxava, un matí que des del 
cel el cridaven per a muntar la seua millor coreogra-
fia de ball en el seu nou paradís.
 Des de fa 14 anys estava amb nosaltres, les 
seues contribucions en el nostre dia a dia han si-
gut immenses i sempre seran un excel·lent exemple 
per als altres; han sigut moltes les persones que han 
aprés molt d’ell, durant el seu temps ací; el seu su-
port i alé durant els temps difícils i els bons temps 
van ser inseparables; les seues habilitats de pensa-
ment estratègic i presa de decisions ens han permés 
sobreeixir portant-nos a innovar; els records que 
compartim, sempre seran atresorat perquè va ser un 

vertader amic de companys i usuaris de la nostra enti-
tat.
 Quan arribe el primer dia a Recicla-Alicante, 
el seu primer pensament era que estàvem amb somnis 
molt alt, però al poc temps es va adonar que era una 
realitat, que les nostres 
metes les complíem. 
 A mesura que ens embarcàvem en un nou 
camí, en nous objectius que ens plantejàvem, sempre, 
sempre ens deia: “Anem a això, això està xupat…” 
mai hi havia inconvenient per a ell, sempre ens dona-
va solucions, sempre amb un somriure, sense un mal 
gest, tot lliurament en allò que més li agradava, ballar 
i veure gaudir a les persones dibuixant un somriure en 
ells.

 Mai pensem que arribaria un dia com aquest 
en el qual hauríem d’acomiadar-nos d’ell per aquestes 
circumstàncies. Des d’aquestes lletres ens agradaria 
fer-li un xicotet homenatge agraint-li tota l’ajuda per 
a poder aconseguir la nostra missió.
 Des d’ací et diem, company, amic, que es-
tem orgullosos d’haver-te tingut com a part del nostre 
equip durant tants anys. Que des del lloc que et trobes 
en aquests moments continues fent feliç a les perso-
nes i la teua continues gaudint del que més t’agrada-
va. 

Una abraçada al cel des de l’equip i usuaris 
de Recicla-Alicante. 

Gràcies, per tant.
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 Ens agrada anar de bracet amb les Admi-
nistracions públiques per a maximitzar l’abast i 
l’impacte dels nostres projectes. Hem renovat el 
nostre compromís de treballar en xarxa amb l’admi-
nistració, i estem consolidant aquest enfocament a 
través de la signatura de convenis de col·laboració. 
Aquests acords ens permeten instal·lar nous con-
tenidors de recollida de tèxtil, així com continuar 
amb els existents una vegada complits els compro-
misos anteriors. Això ens impulsa a continuar tre-
ballant amb dedicació, millorant contínuament la 
qualitat del nostre servei. La nostra preocupació per 
la qualitat ens ha portat a implementar el sistema 
de qualitat ISO 14001, el qual esperem certificar al 
març de 2023.
 A més, aquests convenis de col·laboració 
permeten als ciutadans de cada municipi benefi-
ciar-se dels nostres tallers de patrons i moda, ball 
i gimnàstica, així com dels nostres programes de 
digitalització, prevenció i drogues. Tot això s’em-
marca en el nostre esforç per treballar en xarxa amb 
l’administració i reciclar els recursos de què dispo-
sem.
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S Finalitzem l’any amb futures actuacions amb 
noves administracions que donen lloc al llarg 
de 2023.
 Amb tot aquest treball contribuïm a 
la consecució dels objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible en els seus eixos: 1, 3, 4, 5, 8, 
10, 11, 12, 16 i 17.
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S  Sempre és un plaer. 
Adherir-nos a noves iniciatives 
pensant en els més necessitats i 
encara més si és per motius de 
solidaritat, on aportem el nostre 
granet d’arena a una meravello-
sa idea de més d’11 organitza-
cions i empreses d’Alacant que 
s’han unit un any més.
 Aquest projecte fa lliu-
rament d’aliments al llarg de 
l’any a famílies en risc d’exclu-
sió, una dels lliuraments es rea-
litza al desembre amb motiu de 
les festes nadalenques.
En aquesta ocasió es van entre-
gar 1700 lots d’aliments a més 
de 7500 persones mitjançant 
entitats sense ànim de lucre que 
treballen en localitats com Ala-
cant, Elx, Tibi, Pedreguer, Ori-
huela, Guardamar del Segura i 
a la comarca de l’Alt Vinalopó. 
En aquesta edició 2022 s’han 
recaptat més de 120.000€ per a 
aquest projecte.
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A  L’ONG Recicla-Alicante continua apostant pels 
horts ecològics urbans. Més d’11 anys es treballa junta-
ment amb l’Ajuntament de Novelda per a donar cabuda 
a famílies amb escassos recursos econòmics.
 Un trosset de terra, llavors, tot el material i l’aju-
da d’un tècnic perquè la plantació tire avant, d’aquesta 
manera es cultiven productes de primera necessitat per 
a poder subsistir. Això sí, és per al propi consum de la 
família, així ajudem a al voltant de 120 nuclis familiars 
en el municipi.



AJUDA DE 
FUNDACIÓ 
LA CAIXA

 La Fundació La Caixa aposta pel programa de Mediació de 
Colors; espill i finestra a la diversitat amb una subvenció de 3.000€.
 Els diners es va utilitzar per a la compra de dues màquines 
de cosir i el cost del professorat de suport escolar i classes d’anglés 
a la nostra Aula d’Orihuela. Gràcies a aquesta ajuda, els més de 40 
alumnes i les 25 usuàries dels cursos de patronatge i costura han pogut 
disposar dels recursos per a rebre la formació dins dels 
objectius del programa.

PREMI UNIVERSITAT 
MIGUEL HERNÁNDEZ

 Un any més la Universitat 
Miguel Hernández convocava els pre-
mis locals a la ciutat d’Orihuela amb 
una clara orientació cap a la conse-
cució dels objectius de Desenvolupa-
ment Sostenibles - Eix prosperitat de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 El nostre programa “L’eco-
nomia Circular com a punt d’inser-
ció laboral” s’ha destacat en rebre el 
premi amb una valoració de 9 punts, 
contribuint a millorar el compliment 
dels ODS 7, 8, 9, 10 i/o 11 de l’eix de 
prosperitat de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides.
 Voldríem agrair sincerament 
la concessió d’aquest premi valorat en 
2.500€. Això és un reconeixement al 
nostre esforç i dedicació per treballar 
enfocant a millorar la qualitat de vida 
de les persones en situació de vulne-
rabilitat i contribuint al desenvolupa-
ment sostenible.

VOLUNTARIS 
DE LA CAIXA

Després de dos anys d’aturada per motius de la pandèmia 
provocada pel COVID-19, enguany de nou els voluntaris 
de la Fundació La Caixa no van voler deixar de participar 
amb el nostre programa “Creixent Junts” dins de la seua 
setmana de voluntariat.
Els nostres xiquets, dins del suport escolar, cada any ens 
pregunten si vindran “els xics de blau” com ells criden 
afectuosament als voluntaris de La Caixa. És una setma-
na de festa per a ells, ja que aprenen amb molts professors 
d’una forma divertida i constructiva, compartint i comp-
tant les seues inquietuds, les seues anècdotes i els seus 
dia a dia. Els voluntaris empatitzen amb ells dibuixant 
un somriure i aconseguint que sempre ens pregunten per 
ells.
Des d’aquestes línies volem agrair la col·laboració i em-
patia rebuda per part d’ells perquè veient als nostres xi-
quets feliços ja és un gran pas dins del nostre objectiu 
del programa. Són xiquets amb dèficit d’aprenentatge i 
necessitats afectives en alguns casos.



HORIZONTALES

1. Función que alguien o algo desempeña (plu-
ral)

3. Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico e industrial en una época o grupo so-
cial.

5. Conjunto de personas que está en la niñez o 
temprana edad.

6. Conjunto de personas, pueblos o naciones 
que conviven bajo normas comunes.

7. Adquisición por la practica de una conducta 
duradera.

VERTICALES

2. Momento o circunstancia oportunos o con-
venientes para algo.

4. Esperanza, confianza y seguridad firme que 
se tiene de alguien o algo.

8. Abundancia, gran cantidad de varias cosas 
distintas.
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Treballant per la infància des de 1.998. 

No et perdes res!
@reciclaalicante


