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SANT JORDI 2019
Ja estem preparades per celebrar Sant Jordi!
El proper dimarts 23 d’abril, ens trobareu a la nostra parada de:
Portal de l’Àngel, 40
Hi trobareu: Roses de tela, roses de goma eva, imperdibles i galetes.
Us hi esperem!
Gràcies per col·laborar amb Ared & Salta en aquest dia tan especial!
#SantJordi2019
Ya estamos preparadas para celebrar Sant Jordi!
El próximo martes 23 de abril, estamos en nuestra parada de:
Portal del Ángel, 40
Encontraréis: Rosas de tela, rosas de goma eva, imperdibles y galletas.
¡Os esperamos!
Gracias por colaborar con Ared & Salta en este día tan especial!
# SantJordi2019

Al febrer la Fundació Ared va presentar a la 080 Barcelona Fashion Week la nostra pròpia marca de vestuari professional,
AREDTEXTIL BY FUNDACIÓ ARED.
L’entitat va pujar a la passarel·la barcelonina demostrant
els fruits del seu projecte d’inserció; moda professional
per diferents sectors laborals amb segell d’Ared. Tant
la seva presidenta, Judit Mascó, com la directora, Pepa
Morató, han remarcat la importància de presentar
una marca pròpia de roba, així doncs també és una
bona forma de visualitzar i impulsar la tasca diària de la
Fundació Ared. La línia de roba va ser presentada junt
amb personalitats conegudes com les models Vanesa
Lorenzo, Verónica Blume i Martina Klein, l’ex-tennista
Àlex Corretja i el reconegut xef Nandu Jubany.
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CURSOS I SORTIDES
Visita a Aspace Barcelona
El curs d’atenció sociosanitària visita el centre ocupacional Aspace Barcelona al Poblenou.
La complementarietat de la formació tècnica amb visites a recursos específics es contempla com
imprescindible si l’objectiu és l’aprenentatge significatiu. Comunicació alternativa/ augmentativa
La visita al centre va resultar tot un èxit.

Aprenem a fer... Tortell de nata
Preparat amb tota la delicadesa per les noves i nous alumnes del curs d’operacions bàsiques de pastisseria
del programa singulars.
La pràctica és la millor manera d’assimilar els continguts.

Practiquem amb la grua a la Fundació Alba.
Recordem la visita del curs de formació sociosanitària a la Fundació Alba. L’objectiu de la visita del curs era
la connexió amb les emocions.
Als/les alumnes, experimentar amb una grua, els servirà de guia per connectar i comprendre què senten
els seus futurs usuaris/es al mateix medi.
Des de la formació treballem per les bones pràctiques professionals.
¡Dulces!
Los curso de operaciones básicas Pastelería FOAP-2018 han aprendido ha hacer unos deliciosos dulces
que les permitirán de aquí muy poco, incorporarse al mercado laboral.
Docente y foto: Noemí Izquierdo.

aRA TOCA rIURE!
Durant el mes de març i abril hem tingut la oportunitat de gaudir l’obra Que no nos frunjan la fiesta de
David Guapo al Club Capitol! Gràcies per fer-nos riure tant!
El David, estarà uns dies més al Club Capitol, entrades encara disponibles a Grup Balaña

PREMIO RECONCILIACIÓN
Recibimos el Premio Reconciliación, por acompañar a la inserción socio-laboral a personas en riesgo de
exclusión, mayoritariamente mujeres, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
En nombre de todo el equipo de Fundación Ared, profesionales, alumnas/os y voluntarias/os, ¡GRACIAS!

TATS

DIA DE LA DONA A WAD RAS!
Celebrem la 6ª edició del Premis Fundació Ared al Centre Penitenciari
de Dones de Barcelona - Wad-Ras. Aquests premis reconeixen a
12 dones que destaquen per ser: treballadora, emprenedora, bona
companya, amb lideratge positiu, lluitadora i resistent i amb gran
capacitat de superació.
Comartim a Wad-ras una Desfilada molt especial, Les dones privades
de llibertat es vesteixen amb la roba laboral de la nova línia Aredtextil.
A dins, hi ha estilàs!
Compartim aquest 8 de març amb la Hble. Consellera de Justícia la Sra.
Ester Capella i el Secretari de Mesures Penals Reinserció, el Sr. Amand
Calderó
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