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Esment és l’actitud d’atendre 
les persones, als clients, de 
cuidar l’entorn i de fer les 
coses. Amb esment, afecte i 
posant atenció als detalls
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Protegint i defensant els drets de 
les persones amb necessitats de 

suport. Les acompanyem durant 
tota la seva vida i en tots els àmbits. 

Participen en itineraris de 
formació i ocupació

Col·laboren directament en inserció laboral 
i en programes de formació dual.Orienten i treballen amb les 

persones per a potenciar les seves 
capacitats i desenvolupament 

personal, formant-los en l’àmbit 
social i laboral.

El 53% de les persones viuen de manera autònoma 
i reben suport en el seu habitatge.

1.500 Persones +80% Aprenents en 
Formació Dual 

aconsegueixen feina

60 anys +1.000 Persones

400 Professionals

366 Places d’habitatge i residència

184 Empreses

Premis i Reconeixements

25 Anys

Reben actualmente el nostre 
suport i atenció a diferents 

municipis de Mallorca. 200 són 
de la comarca del Raiguer.

De l’obertura del primer restaurant 
Esment. Continuem donant servei, 
formació, i ocupació en el sector de 

l’alimentació i restauració.

• 2004 Premi Balear d’Excel·lència 

en la gestió.

• 2004 Premi Imserso a la qualitat 

en els serveis socials d’Espanya i 

Iberoamèrica.

• 2010 Premi Integra BBVA a 

l’excel·lència i innovació en la 

integració laboral de persones  

amb discapacitat a Espanya. 

• 2012 Primera organització social 

per a persones amb discapacitat 

que obté a Espanya EFQM 500+

• 2019 Premi justícia i  

Discapacitat del Consell General 

del PoderJudicial. 

• Cinc premis d’arquitectura.

• 12 reconeixements de la 

Confederació Plena Inclusió a  

les millors pràctiques.
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Les persones, famílies i clients 
són el centre de l’organització.

Les entitats no lucratives hem 
d’aportar valor públic.

Una actitud d’aprenentatge que 
fomenti la creativitat i innovació.

Estar connectats, integrar, 
sumar i compartir experiències.

Els professionals i els equips 
són un recurs clau.

El comportament ètic, la 
coherència de la conducta 
amb els valors, és la base 
del nostre propòsit.
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Esment a Mallorca

Inca

Palma
Marratxí

Calvià

Esment Inca

Club Social Son Forteza

Weyler

Cafè Es Pes de Sa Palla 
Sede Central

Apartamentos Costa Brava

Esment Escola Professional Residencial Es Castellot

Centre d’Inserció sociolaboral 
Cafè Palmanova

Casas de mayores 
Ses Cases des Pla 
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Al llarg d’aquests 60 anys hem 
obert centres, espais i habitatges 
per estar més a prop de les 
persones i famílies i per generar 
valor públic a la societat.

Esment Inca
Cafè Es Pes de Sa Palla
Centre d’inserció social Cafè Palmanova
Esment Escola Professional
Weyler
Residencial Es Castellot
Club Social Son Forteza
Apartamentos Costa Brava
Casas de mayores Ses Cases des Pla

Persones ateses



Més proximitat, 
millor atenció, major 
desenvolupament.

Projecte Esment Inca 
Esment Inca neix amb la finalitat d’acostar els nostres 
serveis a les persones de la comarca del Raiguer i altres 
zones del nord de l’illa, com Pollença i Alcúdia.

La proximitat és clau per el benestar de les persones i de 
les seves famílies. Disposar d’un centre pròxim els ajuda 
a desenvolupar-se, formar-se, poder gaudir de l’oci, del 
seu habitatge, participar en iniciatives comunitàries, 
treballar en empreses de la comarca o rebre respostes a 
les seves necessitats amb agilitat i proximitat.

Ens dirigim a persones amb diferents necessitats de 
suport, col·lectius vulnerables, joves i professionals que 
vulguin millorar la seva qualificació.

12 13



14

• Tècnics socials especialistes en 
donar suports a les persones en 
tots els seus entorns: formatius, 
ocupacionals, laborals, 
d’habitatges, oci o serveis a la 
comunitat.  

• Mestres de la professió i tutors 
d’empresa. 

• Orientadors que acompanyen en 
processos d’inserció a empreses.

Equip Humà

L’equip d’Esment Inca 
està format per:
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Formació Dual 

• Desenvolupem programes de Formació Dual 
especialitzats en restauració (cuina, sala i obrador) 
i en serveis generals (logística, magatzem, 
administració, informàtica i jardineria). 

• Una metodologia d’aprenentatge dirigida a joves i 
a persones amb necessitats de suport que combina 
la formació en aula amb el treball remunerat en 
una empresa.

 
Altres formacions 

• Acreditacions de professionalitat i formacions 
adaptades a les necessitats del mercat laboral.

Inserció laboral 
• Programes d’inserció laboral a Esment Inca: 

àmbit social, en restauració i serveis generals. 

• Programes d’inserció laboral a empreses 
ordinàries: en funció de les necessitats i demanda 
del mercat.

Formació

Ocupació

Activitats
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• Primera iniciativa a nivell europeu que 
suma la gastronomia a la inserció laboral.  

• Un servei de cafeteria i restaurant obert al 
públic amb una oferta de berenars i menjars 
elaborats amb productes de proximitat.

Centre ocupacional i centre de dia 

• Es desenvolupen projectes i activitats 
d’aprenentatge i benestar orientats a la 
comunitat i que milloren el desenvolupament 
personal i social de les persones. 

Servei de suport a l’habitatge

• El centre d’Inca inclou 11 habitatges d’ús 
doble i individual per a persones amb 
necessitats de suport. 

• Oferim un servei de suport flexible que 
s’adapta a les seves diferents necessitats i que 
fem extensible a les persones que viuen en 
altres municipis de la comarca.

Serveis Socials 
(Concertats per l’IMAS) 

Serveis

Restaurant 
i Obrador
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Treballem en col·laboració 
amb persones, empreses, 
professionals i administració 
pública. En connexió amb 
l’entorn i sent un recurs i un 
actiu per a la comunitat.

Com treballam?

Persones

Professionals

Administració
Pública

Es
men

t

Empreses
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Instal·lacions 

Cafè restaurant, cuina i obrador.
Obert de dilluns a divendres: de 08:30-17:00 h.
Dissabtes i festius: de 09:00 -18:00 h.

Tots els cafès d’Esment Alimentació són 
entorns d’aprenentatge on es combina la 
formació amb l’activitat comercial i l’atenció 
al client.

Consultar oferta a www.esment.org 

Recepció
Informació sobre serveis dirigits a 
persones i a famílies. Espai per valoracions 
orientacions i atenció personal.
Horari: de 9:00 a 17:30 h.

Aules taller per a formació i ocupació.

Centre de dia i habitatge per a us 
doble o individual.

http://www.esment.org
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Financiació

Als recursos generats per les nostres 
activitats comercials. Gràcies als nostres 
clients, contribueixen a la sostenibilitat 
de l’organització.

Esment és una entitat sense ànim de lucre 
que reinverteix tots els seus beneficis a 
crear noves oportunitats, serveis i espais 
per als col·lectius vulnerables.

La col·laboració de l’Ajuntament d’Inca, 
que ens ha cedit l’espai i ha confiat en 
Esment per desenvolupar el projecte.

A les col·laboracions públiques en 
general i, en concret, als programes de 
serveis socials de l’IMAS i als projectes 
de formació i ocupació del SOIB i de 
la Conselleria de Model Econòmic, 
Turisme i Treball.

A les col·laboracions públic privades. A les 
donacions de socis, empreses i famílies.

El projecte és possible gràcies a:
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Esment Inca
Carrer Joan d’Àustria, 51
07300 Inca

Telèfon recepció: 
971 072 148

Telèfon Cafè Esment Inca: 
971 073 703

www.esment.org

Contacte


