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Editorial
Estimats amics,

En aquesta Revista vull dir-los què
penso, què sento i per què segueixo
endavant!

Em fa especial il·lusió adreçar-me a vostès; escriure a les
persones que dia a dia fan possible que aquesta casa tiri
endavant.
Fa uns mesos vaig anar a la inauguració de Brians 2. Vaig
recordar llavors com he vist créixer la presó, créixer en formigó,
en ferros i filferro...ficada en una vall que la dissimula al
paisatge
Què vaig sentir quan vaig viure aquesta inauguració? Tristesa i
solitud, i la inquietant pregunta de si la solució per a la nostra
societat passa per construir més presons.

Responsabilitat i
Transparència
La Fundació Ared és una entitat especialment
compromesa en transmetre en diferents formats una
comunicació clara sobre el seu objectiu i els valors
socials que promou.
A través de la Memòria Anual, l'auditoria voluntària i
la firma de Convenis de Col·laboració amb entitats
públiques fem visible el nostre compromís i
implicació.

Avui permetin-me compartir amb vostès l'experiència negativa
de la recaiguda d'una persona després d’haver-la recolzat
durant més de 3 anys. Em pregunto, què varem fer malament?
No tinc la resposta.
I saben què em fa feliç en aquest moment? Veure com l'equip
de professionals d'Ared es posa les piles i connecta amb els
metges i psicòlegs especialitzats aconseguint així que aquesta
persona no es perdi en la recaiguda.
A la Memòria 2006 diem que sens dubte l’esforç més important
és el fan les dones que atenem. No hi ha cap dubte, els
asseguro que és el que sempre m’ha ajudat a continuar
endavant, en ocasions fins i tot em pregunto, Com s’ho fan?
De vegades em plantejo tirar la tovallola... però no benvolguts
amics, no tiro la tovallola! Perquè quan elles la tiren necessiten
una mà que els ajudi a recollir-la un altre cop. Recollir-la amb
tanta força que difícilment la tornen a tirar.
Estimats socis i col·laboradors, des d'aquí, des d'aquesta
editorial de la Revista, vull convidar als qui no ens coneixen
personalment a visitar-nos i, als qui ja ens han visitat, els
demano que no tirin mai la tovallola! Continuïn col·laborant amb
nosaltres i facin-ho amb la força que elles ho fan!. Perquè
necessiten aquesta mà forta que els ajudi a no tornar mai a
aquella casa construïda amb formigó.
Amb la mateixa confiança amb què el nostre estimat Ignasi
Vivas em va creure i em va recolzar durant els últims 13 anys (i
estic convençuda que continuarà fent-ho des del cel), els
demano que, com ell, ens ajudin a continuar oferint oportunitats
a qui no les ha tingut.
D'aquesta manera tots col·laborarem en fer una societat més
bonica i més humanitària. Ho aconseguirem a través de la
solidaritat. Caminant plegats.
Una abraçada,
Teresa Rodríguez - Presidenta
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Entre els dies 18 i 20 de juny es va dur a terme
l'auditoria externa de qualitat i medi ambient per part
d’un auditor de l’empresa Applus Technological Center.
La Fundació Ared ha renovat la certificació en la
normativa ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 i
Reglament EMAS.
Altre cop hem constatat l'esforç de tot el personal tècnic
de la Fundació en relació al registre i la sistematització
de la informació. De la mateixa manera es tindran en
compte les diferents propostes de millora suggerides
per l’auditor que faran possible seguir creixent i
aconseguir l’objectiu de la qualitat total.

Actes i esdeveniments

Setmana Solidària Vielha – Mijaran

Existeix un lloc per a l'Esperança?

IV Sopar Solidari

L'entusiasme i la solidaritat de VielhaMijaran en la seva Setmana Solidària van
fer possible el projecte de Beques del mes
de maig.

El passat 31 de maig varem estar
presents en un acte organitzat per
PROANE el títol del qual era: "Existeix
un lloc per a l'Esperança? ".

El 5 de juliol va tenir lloc el sopar
solidari amb motiu de la clausura
anual dels cursos de formació de
confecció, cuina i pintura.

Per a Ared va ser una gran sort poder viure
uns dies de solidaritat i il·lusió que va
demostrar que la utopia d'un món millor és
possible.

L'acte va comptar amb la presència
d'Eduardo Rubio, periodista gràfic, i
Lluis Foix, periodista de La Vanguardia.

El sopar va ser una petita
demostració de les capacitats de les
persones que atenem. El taller de
confecció estava present en les
tovalles i davantals, el taller d'artesania en les espelmes i els logos
pintats a mà i el taller de cuina en el
menú que vam degustar. Tot Ared es
va abocar amb aquesta celebració
com a homenatge a tots els que feu
possible la nostre feina.

Com va dir la María Elena en el discurs
inaugural: "Gràcies per compartir amb
nosaltres la vostra cultura i el vostre dia a
dia, junts, no parlarem de primer, tercer o
quart món. Junts parlarem d'un nou món
en el qual tots els éssers humans que
l'habitem, tinguem els mateixos drets i
iguals oportunitats"
Moltes gràcies per haver-nos convidat com
a Fundació ARED.

Sens dubte a Ared sí creiem que
existeix un lloc per a l'esperança,
pensem i somiem que el futur no sigui
mai projecció del passat.
Mitjançant una ràpida exposició varem
intentar transmetre la il·lusió dels nous
projectes que ara ens ocupen (Salta,
Catering) i en el que PROANE ens ha
recolzat econòmicament per a la
compra de maquinària i estris de
cuina.

Gràcies també a tot l’equip que, per
primera vegada, ha pogut ser
present en la seva totalitat,
acompanyant amb la màxima
elegància als alumnes i treballadors.

La Síndica de Greuges visita la Fundació Ared.
La Síndica de Greuges, Pilar Malla Escofet, va dedicar el seu temps a una
visita a la nostra entitat.
En la seva visita va mostrar molt interès per la nostre feina i les
necessitats que teníem com a entitat.
La Síndica de Greuges de Barcelona és una institució que té la comesa de
defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i
les ciutadanes i també de les persones que viuen a la ciutat encara que no
siguin residents.

Festa: Primavera de la Inserció
El diumenge 17 de juny va tenir lloc una festa i exposició al parc de la
Ciutadella de Barcelona. Va ser un acte organitzat per la Plataforma AIRES
(Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de
Catalunya). L'esdeveniment va permetre fer arribar a la ciutadania la
importància de la tasca que desenvolupen les entitats que treballen per a
la inserció de diferents col·lectius.

Patronat
Noves Incorporacions al Patronat d'ARED
Amb gran il·lusió us comuniquem que el Patronat de la Fundació Ared ha estat reforçat amb dues noves incorporacions que
sumen els seus esforços i entusiasme al nostre projecte. Des d'aquí, Moltes Gràcies!

Coneixia ARED des de fa temps. M’agradava
el projecte perquè és alhora proper i
desconegut. També em van impactar les
persones que el dirigien, per això, quan em
van oferir l’oportunitat d’entrar al Patronat
em va semblar una excel·lent oportunitat per
conèixer més a fons el món ARED.
M’agradarà poder involucrar-me i aportar el
meu granit de sorra per a tal que el projecte
segueixi endavant amb l’empenta i l’èxit amb
que ho està fent fins ara.
Gràcies per donar-me aquesta oportunitat.
Gloria Bosch

Acabo d'entrar com a membre del Patronat d'Ared, i em sento
com "la nova" (¡és broma!). Però tot hi ha que dir-lo, nova sí,
però vella coneguda i sempre col·laboradora d'aquest grup de
meravelloses persones que feu possibles que la gent pugui
sentir-se digna, que la motivació sigui el motor del dia a dia,
que se sentin estimat/des, esperades, tractades com a una
més, sense distinció de cap tipus...En fí que us explicaré, que
no sapigueu. Doncs bé, aquí estic, molt contenta i agraïda
d'haver-me fet part de vosaltres. Espero no defraudar-vos i
m'agradaria que la il·lusió i el bon companyerisme sigui per a
molt temps. Gràcies, de tot cor, i amb aquestes línees vull
acabar recordant a qui em va parlar d'Ared per primera vegada ,
fa ja més de 10 anys, qui em va presentar a Teresa, qui em va
contagiar del seu afecte i amor, qui em va inculcar el bo fer
d'aquesta casa, qui tantes i tantes vegades em va fotografiar
...a el meu referent i amic per sempre més, Ignasi Vivas.
Gràcies,
Judit Mascó.

Al nostre estimat Ignasi.
En certs moments és difícil dir alguna cosa que realment no sobri" -diu una bonica cançó de Joan Manuel Serrat. Intentaré,
estimat Ignasi, ser prudent i discreta en honor a la teva saviesa, a la teva prudència i a la teva discreció.
Suposo que les campanes que tant t’agradaven estan tocant per a tota l’eternitat un harmoniós concert des del dia que
començava l’estiu 2007 al nostre planeta. Ens vas dir "fins aviat" en l’època en què les flors comencen a donar els seus fruits.
Quants fruits ha donat i continuarà donant la teva vida!!!!
T’imagino buscant els millors plànols per a les fotos que ara ens pots fer des d'una altra perspectiva; ja no necessites aquest
espai i aquest temps, ara ets capaç de captar les imatges més boniques del que portem guardat al cor i que cap laboratori humà
no és capaç de revelar.
Gràcies perquè el que explicaves als teus néts en els últims mesos
de la teva existència ens acompanyarà per a tota la vida i permet-me
que ho transmeti gairebé textualment perquè això ens omple del
consol d'una vida viscuda en plenitud com la teva:
"me n’aniré en una barca a una altra vora, me n’aniré molt lluny i
des d’allà encara que vosaltres no em podreu veure, jo sí us podré
veure i seré sempre amb vosaltres".
Des d’aquí t'imaginem reunit en el "Patronat Etern" amb els que ens
han precedit i ens estan reservant un lloc en aquesta taula del cel on
cabrem tots, on a ningú no ens faltarà de res, i en la qual les
campanes continuïn repicant perquè no hi haurà final.
¡Gràcies Ignasi!
M.Elena Alfaro

Projectes i Convenis
Firma del Conveni amb el "Centre d'Iniciatives per a la Reinserció" (CIRE)
El passat 13 de juny de 2007 vam firmar, a les dependències de la seu social del CIRE, el conveni que anualment permet
l'atenció directa a 65 persones derivades dels centres penitenciaris de Catalunya. L'aportació econòmica d’aquest conveni
ens ajuda a cubrir una part dels programes de formació. El conveni es va firmar en presència de la Directora de Formació i
Inserció de l'entitat, la Sra. Mari Carmen Rincón, i de la Cap del Departament d'Inserció la Sra. Paola Sancho.

Una col·laboració particular especial
L'exemple solidari de Román anima
altres nens a donar al fons solidari
d'Ared seus reculls per aniversaris i
comunions.
Als pocs dies d'editar la revista anterior
en la qual publicàvem la donació de
Román, fruit dels seus regals de la
Primera Comunió, ens va animar veure
que altres nens/as s'afegien a la
iniciativa.
Gràcies Marina i Elena pel vostre afecte
a les nostres mares i als seus fills!

La col·laboració d'empreses i entitats bancàries dona suport a diferents
programes formatius i d’acompanyament.
En els últims mesos hem comptat amb el suport de diferents empreses privades i
entitats bancàries que han ajudat sensiblement a millorar els programes de formació
i acompanyament.
Aprofitem l'oportunitat de la revista per agrair enormement el suport de la Fundació
Un Sol Mon de Caixa Catalunya, de Caixa Manresa, de Caixa d'Enginyers, de Velamen,
de Maden, de VVO, de Fundació Renda, de BASI, de Jormavi, d'Uria i Menendez...
Gràcies per la vostra solidaritat i suport que ens estimula a continuar treballant per
crear oportunitats de futur per a totes les persones que atenem sense excepció.
També agraïm de forma especial un esforç extraordinari d’una entitat i alguns
donants particulars que prefereixen restar en l’anonimat. Moltíssimes gràcies!
Els vostres donatius han fet possible que puguem marxar tranquils de vacances, per a
restablir les forces i poder tornar feliços per a continuar la tasca que duem a terme.

Inauguració Centre Penitenciari Brians 2
El divendres 1 de juny assistim a l'acte d'inauguració del nou Centre Penitenciari de
Brians 2.
Un parell d'hores on se'ns van creuar sentiments, incompatibles de vegades i
complementaris en d’altres.....sensació de fracàs social... per què fabriquem noves
presons i no noves escoles o centres de salut mental o centres de recuperació de
persones drogodependents?
Tot i que, d’altra banda, sembla que serà millor dormir a Brians 2 que a "la Model".
De tota manera, van ser unes hores per reforçar l’entusiasme, per continuar
treballant sense cansament per la rehabilitació, la creació d'oportunitats i la
integració de la nostra gent a una societat més bonica per a tots.
En un moment mirant al cel que es deixava veure entre tant ciment, vaig tenir un
somni, el somni de què els nostres nens quan treballin a la Generalitat, converteixin
1.800 places en un bonic centre d’acollida per a tots els que no tinguin llar.

Salta nou servei de càtering solidari

Assaboreix la Solidaritat
Salta és la prova que, en ocasions, la tenacitat és el ingredient principal perquè
els somnis es converteixin en realitat. Tot l'esforç centrat l'any passat en el
projecte de reestructuració de la cuina comença a donar fruits.
Com la majoria de vosaltres sabeu, la reforma de la cuina tenia una triple
justificació:
- Millorar el centre formatiu per a les alumnes d'Ared, permetent així millorar la
qualitat de l’atenció oferida i també augmentar la quantitat de persones que
podem atendre.
- Incrementar la qualitat del menjador social, podem cuinar de forma més
adequada per a els més de 90 alumnes que poden esmorzar i dinar a l’entitat
(garantint així una mínima alimentació equilibrada).
- Obrir una nova via de serveis propis (de la mateixa manera que ama la
confecció i l’artesania) aquesta via ens permet produir amb qualitat i
aconseguir un augment d'ingressos propis que revertiran a l'entitat.
Salta, empresa d'inserció (recolzada per la Fundació Ared) podrà oferir el servei
de picas i catering a partir del mes de setembre (els tràmits oficials estan ja en
curs).
En aquests moments ja hem dut a terme diverses demostracions i dia a dia
anem millorant la nostra qualitat i presència.
Perquè aquest llançament sigui un èxit comptem amb l’esforç d'una comissió
específica que està planificant pas a pas el llançament. A aquesta comissió s’hi
afegeix el treball d'un voluntari que està sent clau en l'ajust de costos així com
la coordinació, per part d'Ared, que duen les persones responsables d’aquest
projecte.
Sens dubte la qualitat serà el factor diferenciador del Catering de Salta que,
lluny de voler competir al mercat de luxe, vol liderar demostrant les capacitats i
habilitats de les dones ateses a Ared.
Tots tenim gran il·lusió amb les possibilitats de Salta Catering, però
necessitarem el vostre suport i recomanació per a que poc a poc puguem anar
sensibilitzant els vostres familiars i amics que encara no ens coneixen.
Ja sabeu, si necessiteu un pica o un coffe -break, o un aperitiu-dinar per a les
vostres reunions familiars o professionals... Salta us permetrà assaborir la
solidaritat.

¡Desprès de les vacances us farem
arribar informació més complerta!

Més Informació:
Coordinadora: Lourdes Teixidó
Tel: 93.351.38.75
salta@fundacioared.org

Repte 2007: Fes-te Socia, Fes-te Soci!
De dona a dona, de persona a persona, de mare a mare… ¿Què decideixes?

Aquesta setmana ha estat intensa en necessitats, potser
per això he decidit estendre'm una mica més per escriure un
article centrat en un dels grans reptes d'Ared per a aquest
any
2007.
Per començar tinc clar quin és el meu objectiu (que crec que
ja és molt): aconseguir transmetre-us l'important que és que
us animeu a ser socis d'Ared i junts, algun dia, assolir la
meta somiada dels 2.000!
I per aconseguir-ho intentaré explicar-vos de forma racional i
amb total sinceritat el perquè d'aquesta necessitat i les
moltes coses que faríem (i confio que farem) possible
aquests 2.000 socis!
Com ja sabeu, Fundación Ared té una sèrie de programes
formatius i d'acollida que reben subvencions públiques i
privades en diferents quanties i per a diferents àmbits (les
obres de la cuina, la renovació de la maquinària de
confecció, el nou material per al taller d'artesanía...etc)
Després d'aquest gran gruix visible de pressupost tangible
trobem un pressupost anual de 260.000 € que es destinen
al que anomenem "Beques de Formació i Acompanyament"
(una mica més invisible però imprescindible perquè la base
de la glacera sostingui el que veiem sobresortir del nivell del
mar)
Al que anava: Aquestes "Beques" són una ajuda periòdica
que complementa els escassos ingressos de les persones
que atenem i ajuden significativament a cobrir les despeses
mínimes d'una mare en unes condicions bàsiques però
dignes (la gran majoria de les persones que atenem a Ared
són mares monomarentales amb més de dos fills).
Aquesta ajuda individual (beca) oscil·la entre 120-190 €
mensuals i estimula l’assistència i puntualitat del dia a dia
durant el període formatiu en què dediquen entre 7 i 8
hores diàries a Ared (al llarg de 6 mesos a 2 anys en funció
de la situació i l'itinerari de la persona).



Sí, vull col.laborar amb Ared
Aportació:

15 €

Periodicitat:

 Mensual

Teresa Rodríguez (Presidenta d'Ared) ha comprovat,
durant els més de 14 anys d'experiència d'Ared i les més
de 600 famílies ateses, que és inconcebible l'èxit
d'inserció d'Ared sense aquesta petita (gran per a
nosaltres) compensació que els permet poder viure amb
dignitat i cobrir despeses elementals.
És per a aquest projecte de Becas, que insisteixo resulta
bàsic per al present i el futur de les persones que atenem
a Ared, per al qual necessitem sumar esforços, sumar
socis que vulguin creure en els resultats d'Ared.
Amb 2.000 socis de 15€/mes podríem cobrir les beques
mensuals de totes les dones que atenem i compensar
aquelles les prestacions socials de les quals són molt
baixes per diferents motius
.
Es tracta de mares que necessiten l'oportunitat per
formar-se, superar les seves fragilitats i sortir endavant
elles i els seus fills.
Des de la sinceritat que permet el confiar en els resultats
d'Ared, us demano el vostre suport, la vostra solidaritat
per a aquest projecte. Estem parlant de persones, de
mares, de dones que es mereixen una oportunitat.
Permeteu-me que insisteixi, l'oportunitat no depèn
únicament de l'esforç que fem nosaltres amb afecte,
entusiasme i professionalitat.
L'oportunitat depèn de vosaltres, de si la voleu oferir, de
persona a persona, de dona a dona, de mare a mare...
què decideixes, la hi dónes?
Són 15 € al mes. (Omple el cupó i fes-nos-el arribar, elles
et necessiten)
Gràcies,
Chantal Gutiérrez
Recursos i Difusió

Más Información:
Tel: 93.351.38.65
www.fundacioared.org
c/Zamora, 103-105, baixos
08018 Barcelona

Nom*: ............................................................................

 30€

 60€

 Trimestral

Otra cantidad __________€
 Anual

 Única

Cognoms*: …………………………………………………
Direcció: .........................................................................
C.P.: ........................ Població: .......................................
DNI ó CIF*: ........................ Tel.: ..........................

 Txec nominatiu a nom de la Fundació Ared.

E-mail: ………………………………………………..

 Transferència Bancària: “la Caixa” 2100 0859 21 0200395562
ó Caja Madrid 2038-9279-28-6000024060

Signatura : ………… Data:…………..

 Domiciliació Bancària: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Envia aquest cupó per fax (93.485.15.07), e-mail (ared@fundacioared.org) o correo postal
*No facilitar aquestes dades a la Fundació ARED implica no poder rebre el
Certificat de Desgravació d'Hisenda. D'acord amb la L.O. 15/1999, autoritzes que
incorporem les teves dades als fitxers de la Fundació Ared, per tal de dur a terme
els nostres finals|finalitats i informar-te de l'evolució de la nostra tasca. Pots
exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit
dirigit al domicili de la Fundació (c/Zamora, 103-105, baixos 08018 Barcelona).

