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Editorial

Fundació Ared,

un acompanyament de persona a persona

Sembla que va ser ahir que parlàvem del Nadal. El
temps ha passat molt de pressa i la primavera del
2007 ens ha sorprès amb el dolor de la mort de
la Patricia -la nostra Administrativa comptable- el
passat 24 de març. Gràcies Patri per tot el que
ens has ensenyat. El nostre compromís a Ared és
i serà sempre el millor homenatge que et podem
oferir.
Junts hem aconseguit el repte de la nova cuina. El
que semblava impossible és ja una realitat i
pròximament us podrem informar del projecte de
càtering que estem elaborant.
La seu està preciosa i us volem convidar a visitarnos. Tots els que s’acosten queden sorpresos del
bon clima que s’hi respira i valoren la motivació
de les persones per a superar els obstacles.
Hem compartit moments inoblidables a la
passarel·la solidària que vam realitzar a l’aula
magna de la Universitat Abat Oliba. En els
aplaudiments que vam oferir a cadascun dels
models que avançaven sobre la catifa vermella,
vam experimentar un com més que un futur nou
és possible.
Ben aviat us farem arribar la memòria de l’any
2006: 148 persones s’han ofert a si mateixes
l’oportunitat de treure profit dels nostres
projectes. La seva incorporació a un lloc de
treball ha tingut el més alt índex en la història
d’aquesta Fundació que tan estimem.
Gràcies també a tots els voluntaris. Va ser tota
una alegria el poder compartir amb ells la primera
trobada anual de voluntaris. En aquesta trobada
hem constatat la força de la unió.
Ens impulsen nous reptes que tinc la certesa que
aconseguirem si seguim treballant junts. Hem
d’ampliar la nostra xarxa de socis i col·laboradors
per ser, ben aviat, més persones abraçant el
mateix somni.
Moltes gràcies a tots, us esperem a la seu per
experimentar un cop més la meravella de la
solidaritat per a la qual hem optat a les nostres
vides.

Mª Elena Alfaro

“El més important no és només allò que fem,
sinó com ho fem, de quina manera”
Mª Elena Alfaro, directora

La Fundació Ared es dedica a ensenyar un ofici a aquelles dones que menys
oportunitats han tingut. L’itinerari d’inserció és un procés llarg i costós que oscil·la
entre 6 mesos i dos anys. En aquest intens trajecte són claus l’acompanyament i el
seguiment per part de l’equip educatiu d’Ared.
Donem un espai per a què la persona generi noves relacions, es prepari i capaciti per
a una professió que pugui exercir en el món laboral. El nostre màxim objectiu és
acompanyar tot aquest procés amb la major qualitat possible oferint vies de solució a
les seves diverses àrees de fragilitat: vivenda, sanitat, gestions administratives, etc.
És un procés individual i adaptat a les necessitats de la persona. Un itinerari l’èxit del
qual depèn, en gran mesura, de les relacions humanes, en definitiva: de
l’acompanyament de persona a persona.

Trobada de Voluntaris

El passat 20 de març més de 35
voluntaris es van reunir a la seu
de la Fundació Ared per a la
celebració de la Trobada Anual
de Voluntaris.
Va ser una jornada que va
respirar solidaritat en tots els
seus aspectes i que va mostrar
la grandesa de les persones que
ofereixen a Ared allò que és
més valuós: el seu temps.
Gràcies a tothom.

A Patricia Mateos Rodriguez (18.05.1980 – 24.03.2007)
“Aunque estés allá, nosotros te seguiremos viviendo en
tantos y tantos detalles.
Y seremos más discretos que antes, porque faltará tu
discreción.
Y seremos más amables, porque faltará tu amabilidad.
Y hablaremos a media voz, para evocar la tuya.
Y nuestra vida será un poquito más pobre, porque
faltarás tú en ella
Hasta que te reconozcamos presente de otra forma y
aceptemos serenos esa nueva convivencia.
Gracias Patricia por todo lo que nos has dado”.
Marita Osés
Secretaria del Patronato

Formació
Mercedes i Andrea: dos cuiners entusiastes a la primera cuina professional d’Ared

Mercedes Oses es va formar a l’Escola d’Hostaleria Hoffmann.
Fa uns mesos va decidir deixar una feina com a responsable de
cuina en un restaurant i gaudir d’una experiència diferent:
impartir classes a un dels grups de cuina de la Fundació Ared.
La seva sensibilitat i la seva manera de fer les coses han
aconseguit unir a un divers grup de dones que mostren el seu
interès amb entusiasme i constància.
Mercedes, què et va motivar a formar part de la Fundació
Ared?
Sempre m’he considerat una persona sensible, m’agrada
implicar-me i ajudar a la gent sempre que puc. Fa temps que
imparteixo classes com a voluntària al centre cívic del Raval.
Quan va sorgir aquest lloc laboral a Ared vaig entendre que
era la meva oportunitat de dedicar la meva jornada
professional a quelcom intens i humà. No ho vaig dubtar i aquí
estic.
Duus més de tres mesos a l’entitat. Què esperaves i què has
trobat?
Era un món nou per a mi, mai havia treballat amb aquest
col·lectiu i era un gran repte. He trobat moltíssimes coses:
afecte, il·lusió i sobretot motivació, hi ha un ambient de treball
molt entranyable. Cada matí em llevo amb moltes ganes de
venir a Ared i donar el millor de mi mateixa per a què elles
siguin capaces d’aprofitar al màxim la meva formació i
aconseguir aviat una oportunitat laboral.
Què destacaries de les teves alumnes?
La companyonia entre elles i les seves ganes d’aprendre.
Tenen una predisposició molt important per a treballar. Em
sorprèn el seu gran esforç diari per aprendre el màxim
possible, són conscients que tenen una oportunitat que no
havien tingut abans i no la volen deixar passar.
Es preciós! Pugen els esglaons poc a poc però amb pas ferm!
Quins resultats esperes aconseguir?
Que sàpiguen organitzar-se a la cuina, que tinguin clar les
passes a seguir per a l’elaboració de qualsevol plat, i sobretot,
que treballin amb ordre i neteja.
Cap comentari que vulguis fer arribar als nostres
col·laboradors i amics que han fet possible aquest projecte?
Mercés per tot l’esforç. La cuina és el resultat de la seva
solidaritat i espero que aviat siguem capaços de demostrar que
ha valgut la pena. L’equip de cuina és realment fantàstic!
Gràcies de tot cor.

Andrea Poletti va començar al món de la restauració als
19 anys. Diferents restaurants li van donar l’oportunitat
de créixer professionalment des d’ajudant de cuina fins a
encarregat i cap de cuina. La seva experiència en serveis
d’alta restauració li dóna un caràcter obert e innovador
que conquereix al seu grup d’alumnes.
Andrea, què et va motivar a formar part de la Fundació
Ared?
Vaig buscar la possibilitat de transmetre els meus
coneixements com a professor o monitor de cuina. Ared
m’oferia un lloc que em permetia combinar la meva
necessitat professional amb la personal.
Duus més de tres mesos a l’entitat. Què esperaves i què
has trobat?
He trobat molt més del que esperava, sobretot
recolzament i els consells continuats de persones de
l’equip que porten molt de temps treballant amb persones
en situació “d’exclusió”.
Què destacaries de les teves alumnes?
Pensant en la majoria de les alumnes, destacaria la seva
mentalització per a estar en un curs de formació
ocupacional fet per a construir-se un futur; la qual cosa
demana paciència, determinació i un marge de
predisposició.
Quins resultats esperes aconseguir?
Espero que al final d’aquests mesos totes aquestes
persones puguin sortir d’ARED amb les capacitats i la
seguretat per accedir a un lloc de treball idoni i amb les
ganes d’aprendre sempre més.
Cap comentari que vulguis fer arribar als nostres
col·laboradors i amics que han fet possible aquest
projecte?
Vull agrair profundament a totes les persones que amb el
seu temps, diners i energia han permès a la Fundació Ared
créixer i poder oferir la millor instal·lació per a la
formació professional que havíem somiat. Com diria la
Teresa: “Tot l’esforç paga la pena per a elles”.

Repte 2007: necessitem arribar a ser 2.000 socis
Fundació Ared necessita la teva ajuda i sensibilitat per a asumir
el repte d’augmentar el nombre de socis que recolzen la nostra tasca.
En aquests moments Fundació Ared compta amb 51 socis. El gran repte marcat per a aquest any 2007 té com a prioritat
l’augment de les col·laboracions privades per a poder millorar l’acompanyament social i sobretot les ajudes social
d’urgència de les nostres usuàries (servei de menjador social, tractaments mèdics específics, pisos d’acollida, ajudes
econòmiques puntuals, etc.)
Som conscients que ens hem marcat un gran repte però també sabem que amb tu podem aconseguir-ho.
Tu coneixes el nostre projecte, coneixes a les dones que atenem, són persones que han viscut situacions molt difícils i
aconsegueixen remuntar la seva vida de manera exemplar. De persona a persona podem aconseguir-ho, podem fer que
amics i coneguts s’afegeixin als nostres esforços. Gràcies per intentar-ho.

Amb la teva ajuda podem convertir el repte en realitat!

Algunes Col·laboracions Econòmiques Rebudes
Obra Social Caja Madrid atorga una col.laboració
econòmica a Salta, Empresa d’inserció.
Dins el marc de la Convocatòria d’Ajudes per al “Fomento de Empleo
para Personas con Discapacidad, Desigualdad o Riesgo Social” de l’any
2007, Obra Social Caja Madrid col.laborarà en el projecte “Consolidació
dels llocs de treball a Salta, Empresa d’inserció S.L.U.”. Aquest projecte té
com a objectiu el manteniment de llocs de treball a l’àmbit de la confecció
industrial. Obra Social Caja Madrid col·labora amb Ared des de l’any 2002
i aquest 2007 és el primer cop que col·labora directament amb l’empresa
d’inserció.

Caixa Terrassa col·labora amb la Fundació Ared

El projecte “Atenció social i acompanyament personal a persones
d’origen immigrant en situació de privació de llibertat” ha estat premiat a
la 4ª convocatòria d’ajudes a programes socials. Caixa Terrassa col·labora
amb la Fundació Ared, des de l’any 2006, amb una aportació econòmica
per a l’execució de diferents projectes de foment de treball, difusió i
sensibilització.

Román: Una llicó de solidaritat
El primer col·laborador per a les Colònies
Infantils 2007 va fer la seva donació en
efectiu el passat 19 de març en un senzill
sobre que contenia molt més que diners.
Aquest nou col·laborador va convertir la
seva festa de celebració de la comunió en
una col·lecta solidària que va ser
entregada, no sense gran esforç, a la
nostra entitat per a què es destinés a les
colònies infantils d’aquest proper estiu.
Amb gran afecte et donem les gràcies pel
teu gest, no només per la teva aportació
econòmica sinó, sobretot, per demanar-te
per què altres nens no tenen les mateixes
oportunitats que tu.
Gràcies Román, perquè el teu gest és un
gran exemple a seguir per tothom.

Difusió y Sensibilització

XXV Desfilada Solidària
“Tretze anys confeccionant una
llibertat digna”
Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora (8
de març), la Fundació Ared va celebrar a
l’Universitat Abat Oliba CEU la XXV
Desfilada Solidària.
L’objectiu de la desfilada era mostrar
capacitats, trencar barreres i enderrocar
prejudicis aconseguint, tots junts, un espai
de solidaritat en el que tots compartim el
desig d’una societat justa i amb
oportunitats per a tothom.
Tan de bo aconseguim el nostre objectiu i
us animeu a col·laborar per a què el desig
es converteixi en realitat.
Les diferències socials de la nostra societat
augmenten i necessitem sumar esforços
per a ser capaços d’atendre a més dones
que ho necessiten amb la mateixa qualitat i
resultats que fins ara.
Gràcies als nostres padrins de la desfilada:
Mercedes Milá, Sita Murt i Boris Izaguirre.
El seu recolzament ens ajuda a seguir
somiant un món millor!

Més informació a Fundació Ared:
c/ Zamora, 103-105, baixos 08018 Barcelona - Tel: 93.351.38.65 - www.fundacioared.org - ared@fundacioared.org

Col·labora amb Ared i aconseguim junts
una societat sense exclusió
Sí, vull col·laborar amb Ared
M’agradaria rebre informació per a conèixer millor l’entitat
Nom de la persona o entitat*: .......................................................................................
Persona de contacte: ..........................................................................................................
Adreça: .........................................................................................................................
C.P.: ........................ Població: ................................................ Província: .........................
DNI o CIF*: ........................ Tel.: .......................... E-mail: ................................................

Aportació:
Periodicitat:

15 €
30€
60€
Trimestral
Mensual

Altra quantitat __________€
Anual
Única

Transferència bancària al número de compte: La Caixa 2100 0859 21 0200395562
Xec nominal a nom de Fundació Ared

Signatura: _________ Data:________

Domiciliació bancària: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ENVIA AQUEST BUTLLETÍ DE PARTICIPACIÓ AL NÚM. DE FAX: 93.485.15.07
*No facilitar aquestes dades a la Fundación ARED implica no poder rebre el Certificat de Desgravació d’Hisenda. Amb arranjament a la L.O. 15/1999, autoritzes que incorporem les teves dades als fitxers de la Fundación Ared, amb l’objecte de dur a
terme els nostres fins i informar-te de l’evolució de la nostra tasca. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant escrit dirigit al domicili de la Fundació ( c/Zamora, 103-105, baixos 08018 Barcelona).

