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Editorial
Historias de Mujer
escritas en primera persona del singular.

Fundació Ared
Un somni de dones que varen treballar molt dur per aconseguir una
oportunitat d’inserció i, dia rere dia, entre totes/tots ho transformem en
realitat.

Nuevamente tenéis en vuestras manos un
ejemplar de la Revista. Os sorprenderá
este número dedicado íntegramente a las
personas.
Alumnas con nombres e historias de vida,
antiguas alumnas que relatan qué
significa Ared para ellas.
Trabajadoras que después de su paso por
Ared ven sus sueños hechos realidad:
trabajo, familia, un hogar y mucha paz
interior.
Voluntarias que desde diversos puntos de
partida convergen en la bellísima idea de
que son ellas las que dan las Gracias a la
Fundación por la oportunidad de ser
solidarias.
Todas ellas nos regalan la alegría de
constatar que nuestra misión se va
haciendo vida, personalizando en cada
una de ellas, poco a poco, paso a paso, día
a día, a través de un acompañamiento
integral y muy sólido.
Así de bonita es Ared: cientos de personas
con nombres, rostros, historias, caídas, y
mucha motivación para saltar
obstáculos, somos capaces de ponerle
rostro a la exclusión y construir un
camino vital nuevo.
Gracias a todas las autoras de los artículos
por regalarnos un trocito de la propia vida,
escrita en primera persona del singular.
Muy felices y merecidas vacaciones de
verano.
Maria Elena Alfaro
Dirección

L'equip de professionals responsables de les diverses àrees de treball, junt amb la
direcció, l'acompanyament d'assessors externs i la validació del Patronat, ha elaborat
la Planificació Estratègica de la Fundació Ared i de Salta Empresa d’Inserció.
Els anticipem una síntesi dels ambiciosos objectius que ens proposem per al futur
immediat de l'entitat, recolzats en els seus valors fonamentals: solidaritat,
compromís, flexibilitat, participació, obertura, crítica i transparència.
Somiem amb una Ared que des de la seva perspectiva de gènere, sigui capaç d'inserir
cada dia amb major qualitat, a la major quantitat de treballadores al món laboral.
Somiem amb una entitat que ampliï el seu grau d'autonomia econòmica i financera,
de manera que el nivell dels seus ingressos faciliti el compliment de la missió
fundacional.
Somiem amb una fundació capaç de continuar adaptant-se de manera constant als
reptes que ens planteja la transformació social .
Somiem amb poder participar en la construcció d'un futur nou al si de la xarxa
d'entitats on la nostra crítica nascuda de l'experiència se'ns converteixi en
propostes de transformació.
Somiem amb una entitat que sigui capaç de contagiar la il·lusió de les nostres
treballadores, les quals inverteixen totes les seves competències perquè el futur
superi sempre el passat.
Somiem que la qualitat sigui la nostra marca i el missatge unificat que la inserció és
possible.
I sabem que tots aquests somnis es transformaran en realitat gràcies a la nostra
tenacitat i el vostre suport continuat.

Formació i Acompanyament
Confeccionant oportunitats més que merescudes.
María, alumna de confección: “Mi mejor
experiencia ha sido cuando nacieron cada
uno de mis seis hijos”

¿Cómo conociste la Fundación Ared?
En prisión me propusieron que viniese a conocer Ared,
a recibir una formación profesional. Y aquí estoy.
¿Qué encontraste en Ared?
He aprendido muchas cosas nuevas. Me han
enseñado a leer, escribir y a resolver operaciones como
sumas y restas. Además de todo esto, he encontrado
muchas amistades dentro de la Fundación, me han
enseñado a adquirir rutinas y hábitos de trabajo, y
sobre todo he recibido mucho apoyo y comprensión.
En tu vida, qué recuerdas como tu mejor
experiencia…
Cuando nacieron cada uno de mis seis hijos.
Y, sólo si quieres explicármela, tu peor experiencia…
Cuando murieron tres de mis hermanos.
Hoy, tras un tiempo en Ared, qué significa para ti?
Ared ha cambiado totalmente mi vida, ahora tengo
cariño, tranquilidad y paz.
¿Cómo es tu día a día?
Salgo de Wad Ras y antes de entrar en Ared a las 8.30h
me tomo un café en el bar con mis compañeras.
Cuando finaliza mi formación, después de comer, voy
en autobús hasta San Cosme para visitar a mis hijos y
nietos. Y a última hora de la tarde vuelvo a prisión hasta
la mañana siguiente.
Con sencillez, pero desde el corazón, ¿cual es tu
sueño para tu futuro?
Mi sueño sería recuperar mi libertad y curarme de
todas mis enfermedades.

Neus, voluntària de formació complementària:
“Durant aquest, casi, any hem fet força coses diferents, des
de veure pel.lícules, fer xerrades d'història arquitectònica o
com, darrerament, parlar de què està en les nostres mans
davant del canvi climàtic”.
Fa tan sols un any vaig trepitjar per
primer cop les instal.lacions d'ARED
i no va ser fins el mes de setembre
que vaig començar a fer de
voluntària. La Chantal i la Raquel
poden dir la il.lusió que en tenia,
doncs no parava de trucar-les fins
que em van trobar una tasca a fer
juntament amb la meva companya
Marisa. Sort en vaig tenir d'ella,
doncs era “veterana” de feia un any
a part d'una bellíssima persona.
Es tracta de fer diferents activitats
al grup de confecció i artesania
mentre les educadores es
reuneixen.
El primer dia que vaig venir (sempre
en dimarts) no coneixia a ningú i,
com tot en aquesta vida, els inicis
són de nervis i tensió. Recordo
d'aquella primera trobada, que les
noies anaven dient el seus noms i
en vaig poder retenir 5 o 6
associant-los a les seves faccions.
També recordo que una d'elles va
dir-me, per pendre'm el pèl,
diversos noms que no eren els seus
i durant setmanes li vaig dir Susana,
doncs era un dels que es va
inventar.
Durant aquest, casi, any hem fet
força coses diferents, desde veure
pel.lícules, fer xerrades d'història
arquitectònica o com, darrerament,
parlar del què està en les nostres
mans fer davant del canvi climàtic.
Avui per avui, ens coneixem força
bé. Fins i tot diria que hi ha dimarts
que en baixar les escales per anar
al taller es pot intuir si hi ha un
ambient de canvis per elles, o
nervis, o que pot ser hagi de caure
una bona tormenta i totes estem
una mica esbolotades.
Dimarts passat erem més de 25 !!! i
fent un joc amb fotografies hi
havia un ambient distès i
agradable.
A més, des de Nadal, juntament
amb la Tere i l'Edmundo, faig dos
hores de classe d'informàtica a sis
de les noies (aquest cop de cuina).
L'aula d'ordinadors està ben plena.
Com en van de de pressa en
aprendre!! I això que és de dimarts
a dimarts!!. Sempre recordaré les

cares de sorpresa, crits, rises... de
quan vam treballar el tamany de la
lletra i que pel sol fet de posar un
numeret o un altre a la barra del
Word de sobte veien com sortia una
lletra enorme o una de petita com
una puça. Ara, estem obrint
adreces electròniques per que
puguin comunicar-se amb amics o
família de, fins i tot, l'altra banda del
Món. A part, durant la setmana els
envio mails bonics per poder-los
obrir el dia de classe.
Per últim, de fa dos mesos, la
classe individual de
matemàtiques i llengua
castellana que faig a la Pamela, tot
i que és després de dinar i a les
dues ens agafa una miqueta de
son. És molt recomfortant,
sobretot quan porta poemes
escrits per ella i vol assegurar-se
de què no hi hagi cap falta. És una
poetessa!! Segur que veureu
publicat algun dels seus escrits i
segur, també, que estareu d'acord
amb mi la càrrega de sentiment que
desprèn.
Per tot això i molt, molt més, no
podré agrair mai a ARED
( p ro fe s s i o n a l s i n o i e s ) l e s
experiències viscudes i sobretot el
creixement personal que comporta
qualsevol activitat que es fa amb
elles, ja sigui en grup nombròs, amb
sis, o individual; tan és.
No puc dir res més que gràcies i
ENDAVANT, ARED.

Cuina, una especialització en ple creixement que arriba molt més enllà
que receptes de temporada.
Olga, voluntaria del área de cocina:
“Nunca hay que dejar de lado que
se está trabajando con personas”

La mayoría de la gente cuando le dices
que eres "voluntario" le viene a la cabeza
que estás trabajando sin que te paguen.
Aunque están en lo cierto, ser voluntario
no es sólo eso.
Mi experiencia como voluntaria en ARED
ha sido excepcional aunque ni con esta
palabra podría definir lo que me ha
apor tado tanto profesional como
personalmente. Después de casi 6
meses colaborando puedo ver el
resultado; un éxito. Ha sido un trabajo
duro pero gratificante. La sensación del
primer día fue de temor, de no saber
cómo te verán, de expectativas que te
creas y a las que quieres llegar. Deseas
implicarte pero sin que te afecte pero
eso es imposible. Para poder entender
lo que sienten, lo que están viviendo,
hay que saber escuchar.
No es sólo impartir tu taller e irte a tu casa
como si nada. Hay que involucrarse pero
siempre tener presente y marcar los
límites. Nunca hay que dejar de lado que
se está trabajando con personas.
Personas que por distintos motivos
tienen en común que están cumpliendo
una pena pero que cada una tiene un
historia. Una historia que tienen
derecho a contarla sin ser juzgadas. Son
ellas las protagonistas de su cambio; las
que confían en tu trabajo, las que te
brindan afecto, las que intentan poner en
práctica lo enseñado. El papel del
voluntario es un trabajo diario, un
desvivirse por aquello que llevas dentro.
La humildad, las ganas y la
transparencia han sido mis grandes
pilares. Ahora sólo me queda seguir
trabajando porque el cambio es posible.

Maria Elena Alfaro, Directora: “El més important a la Fundació
Ared no és el que fem, sino com ho fem, de quina manera”

Fundació Ared en els Fulls dels Enginyers
Fundació Ared és la protagonista de l’espai "Parlem-ne" dels Fulls dels
Enginyers que edita el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Andreu Rosa, membre del Patronat de la Fundació Ared i professional
voluntari de la reforma de la seu social, va voler fer arribar a tots els seus
companys/es de professió la seva experiència davant la tasca que
desenvolupa a la nostra entitat i de la que en forma part fa molts anys.

Des de el primer moment tant en
Josep Ramon (Imatge i Comunicació
EIC) com l’Eva Díaz (Cap del
Departament de Comunicació EIC)
van estar predisposats a ajudar-nos.
Sincerament, gràcies per la vostra
sensibilitat i per ajudar-nos a fer
difusió de la nostra tasca.

Pintant un futur digne.
Magda, voluntària del taller d’artesania:
“Totes tenen els seus problemes i grossos, però són optimistes alegres.”
M'han demanat d'escriure un article sobre la
classe d'artesania d'Ared. És la meva primera
participació en un revista i no sé com me'n
sortiré, però començaré explicant com vaig
conèixer aquesta fundació.
Fa més o menys un any i mig, que tenia hores
lliures i la necessitat de sentir-me útil fora de
casa. La meva filla coneixia Ared i va pensar
que m'agradaria les seves activitats i em va
posar en contacte amb la seva directora.
L'Elena Alfaro m'ensenyà totes les
instal·lacions i la feina que allà fan a fi
d'ajudar dones de totes les nacionalitats amb
problemes (principalment penitenciaris)
donar-los-hi una formació per obrir portes en
el món laboral i poder ajudar a les seves
famílies, la majoria amb fills.
Vaig admirar les persones que van tenir la
valentia de fundar una obra així, demanen
ajuda, si, però per créixer cada dia més.
Aleshores hi havia tres tallers. El primer, el de
confecció. Molt actiu: màquines funcionant,
persones planxant, tallant, controlant
qualitat, empaquetant,...etc. El segon, el de
cuina. En aquell moment provisional doncs
feien les obres de l'actual cuina, que és una
meravella formant cursos d'hosteleria. I un
tercer, en un lloc relativament petit amb un
sostre baix, que hi feien classes d'artesania.
De seguida vaig veure que en aquest últim
taller m'hi trobaria bé. M'agrada pintar i
l'ambient era molt tranquil. L'Elena em va
presentar la seva responsable, que em va fer
una prova i aquí estic.
És ben bé el que buscava, el taller és un lloc
que dóna pau. Hi ha unes deu, dotze
persones. Dos homes (l'Hector i el Joan), i les
demés totes són noies que no dic noms per
no deixar-me'n cap. Totes tenen els seus
problemes i grossos, però són optimistes
alegres. La radio sona baixet, és parla, no es
crida, i sobretot es pinta tota mena de robes,
pitets, tovalloles, llençols, tovalles, vestits,
draps de cuina...

L'encarregada d'aquest oasis de pau és la
“Lita”, persona molt dinàmica, molt artista i
amb molta imaginació que, junt amb els del
taller de confecció, creen contínuament nous
models. Ella ensenya començant per coses
fàcils, mai renya, i de mica en mica van
millorant. Ara el nivell de la majoria és alt.
Molt a prop de la Lita, i tot i que no volia dir
noms, hi ha la Gemma, considerada l'artista
del taller. Persona molt dolça i meticulosa a
la qui li encomanen els treballs més delicats.
Amb ella he trobat molts punts de connexió
per poder tenir conversació. També en un
racó de la classe i sempre molt abrigada hi ha
l'Ivonne fent espelmes i més espelmes, en
forma de caramels, piruletes, estrelles, cors,
rodones, quadrades...
I jo, què hi faig? Hi vaig poques hores, però
veig que puc col·laborar, les ajudo a pintar
sobre teles i penso que, d’alguna manera,
faig una aportació a la fundació, i quan és
l'hora de marxar la Lita em dona les gràcies
per haver-hi anat, i penso... Com pot ser que
m'agraeixi el poc que he fet, si és la Fundació
i el seu equip, que m'han fet sentir útil
passant una estona agradable
acompanyada d'unes noies, que sempre, em
donen una paraula o un somriure dolç, i me'n
vaig a casa organitzant-me per tenir unes
hores lliures per torna al taller d'artesania
d'Ared.

Inserció Laboral
Inserció Laboral, l'èxit d'un llarg procés on tot recau en la superació
personal i recolzament incondicional.
Paqui, trabajadora de Salta, empresa de inserción:
“Yo quiero seguir trabajando en Salta
Confección, y, algún día, conseguir una vivienda
en propiedad…¿te imaginas?”

Fuentsanta, ex-alumna de Ared
“Mi mejor experiencia es la que estoy viviendo
ahora, tengo un trabajo y estoy bien”
¿Cómo conociste la Fundación Ared?
Me hablaron de Ared cuando estaba interna. Mi tutora me
mandó, hice una entrevista y ya me quedé!
¿Qué encontraste en Ared?
Amistad, mucho compañerismo, todo. En Ared también me
enseñaron a coser, se coser pantalones, vestidos,
faldas…de todo. Y, ¿sabes? en realidad no me gustaba la
confección, pero en su momento me sirvió. En Ared me han
tratado muy bien.
En tu vida, qué recuerdas como tu mejor experiencia…
La que estoy viviendo ahora. Tengo un trabajo y estoy bien.
Y, sólo si quieres explicármela, tu peor experiencia…
Cuando estuve presa, todo fue por las drogas. Perder a mi
hijo, hace 12 años que no le veo.

¿Cómo conociste la Fundación Ared?
Me hablaron de Ared en Wad Ras. Vine y empezó mi
oportunidad.
¿Qué encontraste en Ared?
Buenas amistades. Todas las personas que trabajan en
Ared se preocuparon por mi situación y recibí todo el apoyo
que necesitaba. Lo hicieron desde el primer momento.
Además me enseñaron a coser, planchar y empaquetar.
En tu vida, qué recuerdas como tu mejor experiencia…
La mejor experiencia fue conocer Ared, “dejar de buscarme
la vida en la calle”, y haber conseguido que mi hijo volviera a
casa después de pasar un tiempo en el centro de acogida.
Y, sólo si quieres explicármela, tu peor experiencia…
Recibir malos tratos por parte de mi ex pareja.
Hoy, tras un tiempo en Ared, qué significa para ti?
Ared me ha enseñado a “ser mujer”, y a tener una vida
totalmente diferente de la que tenía.
Cómo es tu día a día?
Vivo en un piso con mi hijo. Desayuno con una compañera
antes de entrar en Ared/Salta. Mi trabajo en esta entidad
consiste en planchar, cortar hilos, doblar y empaquetar.
Como en la Fundación y por la tarde con mi hija voy a buscar
a mi nieta al colegio, y paso la tarde con ellas.
Con sencillez, pero desde el corazón, ¿cuál es tu sueño
para tu futuro?
Yo quiero seguir trabajando en Salta Confección, y, algún
día, conseguir una vivienda en propiedad…¿te imaginas?.

Hoy, tras un tiempo en Ared, qué significa para ti?
Ared lo es todo para mi. Es mi segunda casa. Me ha
enseñado cómo salir adelante.
¿Cómo es tu día a día?
Vivo con mis padres en Viladecans. Trabajo por las tardes
en una lavandería. Por las mañanas cuando me levanto
hago las faenas de casa y la compra. Como pronto, sobre
las 12h, cojo el autobús para ir a la lavandería donde
trabajo y a las 20h cuando acaba mi jornada me lleva una
compañera en coche a casa. Ceno y me voy a dormir.
Con sencillez, pero desde el corazón, ¿cuál es tu sueño
para tu futuro?
Tener mi casa, recuperar a mi hijo, un trabajo y que mi
madre esté bien.

Actes
Fundació Campalans - Premi Iniciativa Social
La Fundació Rafael Campalans i la Fundació Josep Comaposada
otorgà el Premi Iniciativa Social "Joan Codina" a la Fundació Ared.
El passat dia 28 d'Abril la Fundació Ared va rebre el guardó de les mans de la Sra.
Maravillas Rojo qui va donar suport a la nostra entitat.
L'acte va comptar amb l'assistència de nombroses autoritats entre elles el Molt
Honorable Sr. José Montilla, primer secretari del PSC i President de la
Generalitat de Catalunya i l’ Excm. Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona.

El Sr. Isidre Fainé (President de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la
Caixa”) i la Sra. Elisa Durán (Directora General Adjunta de la Fundació “la
Caixa”) fan entrega del Diplomes Oficials de Formació de les alumnes de la
Fundació Ared.
El passat dia 26 de juny a les 13h va tenir lloc l'entrega
oficial del Diplomes acreditatius de formació de la
Fundació Ared.
L'acte va voler homenatjar a les dones que porten mesos
esforçant-se per aconseguir una formació professional que
els hi faciliti la seva inserció en el mercat laboral.
Com cada any, l'acte, lluny de voler ser una jornada formal i
de clausura, va ser una jornada de reflexió i empenta per
continuar lluitant.
El Sr. Isidre Fainé (President de “la Caixa”), la Sra. Elisa
Duran (Directora General Adjunta de la Fundació “la Caixa”)
i la Sra. Teresa Rodriguez (Presidenta de la Fundació Ared)
varen fer entrega dels Diplomes a cada una de les alumnes.
Obra Social Fundació “la Caixa” és una de les principals
fonts de financiació de la Fundació Ared. El seu
recolzament a l'acte va anar molt més enllà de la formalitat i
varen aconseguir conscienciar a les noies de les seves

capacitats com a dones per sortir endavant i aconseguir
que els seus fills/es tinguin accés a una vida normalitzada i
plena d'oportunitats.
Des de la possibilitat que ens dona aquesta revista agraïm
molt sincerament l'esforç que varen fer el Sr. Fainé i la Sra.
Duran per poder acompanyar-nos en aquesta jornada.
També agraïm a les nostres alumnes, per que el seu esforç
ens motiva diàriament per continuar lluitant, trencant
prejudicis i mostrant que la inserció és possible i que l'accés
a la plena ciutadania està en mans de tots/es.

Persones Ateses 2007 - Resultats

Al llarg de l’any 2007 hem atès a 216 persones
(programes de formació, programes de recolzament i
programes d’inserció). Es tracta d’un increment molt
significatiu respecte anys anteriors gràcies al
Programa Incopora (Obra Social Fundació La Caixa)
que ens ha permès poder ampliar els programes
d’inserció.
Les persones ateses es caracteritzen, en la seva
immensa majoria, per estar cursant un itinerari
d’inserció personalitzat que els permet la capacitació
professional i l’accés social que s’entén com el ple
accés a la ciutadania.

De les 216 persones ateses, 196 han realitzat i/o
estan realitzant el seu itinerari d’inserció previst i
han complert els objectius establerts (36 han
aconseguit una inserció laboral estable).

Respecte l’origen geogràfic de les persones, atenem
en un 52% persones comunitàries i en un 49%
persones procedents de països no comunitaris. En
aquest aspecte cal destacar l’enriquiment que suposa
aquesta diversitat cultural que ha fet més fort el lligam
personal de les dones.
L´àmbit de formació de les persones ha estat en un
47% en confecció, un 45% en cuina i un 8% en
artesania.
Pel que fa referència a Salta, empresa d’inserció, 31
persones han pogut gaudir d’un contracte laboral.
Ho han fet en les següents especialitats: 73% en
l’àrea de confecció, un 9% en hosteleria, un 6% en
artesania, un 9% en neteja i un 3% en atenció
comercial.

La resta de persones han causat baixa del seu itinerari
per diferents motius: per temes de fragilitat en salut
(10), incompliment del contracte o compromís (2),
regressió de grau (3), quebrantament (5).
El percentatge, en questió de gènere ha estat d’un
83% de dones i un 17% d’homes.
El 49% de les persones ateses han estat derivades pel
Department de Justícia, mentre que la resta procedien
de serveis socials (27%), oficines de treball de la
Generalitat de Catalunya (6%) o bé han arribat a la
Fundació per iniciativa pròpia (18%).
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Treball en xarxa
Salta, Empresa d’Inserció és una de les empreses que constitueixen
FEICAT, la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya.
Com ja sabeu, a la Fundació Ared, igual que en moltes altres entitats, creiem
fermament en la necessitat del treball en xarxa per aconseguir reptes socials
importants. És per això que destinem una part del nostre esforç diari a fer xarxa, a
compartir experiències i buscar solucions globals per a tots.
El 24 d’abril de 2008, ha nascut FEICAT, la Federació d’Empreses d’Inserció de
Catalunya, que aglutina 27 empreses d’inserció inscrites al registre del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Salta, Empresa d’Inserció
és una de les empreses que la constitueixen i s’integrarà a la Junta Directiva que
s’ha creat.

L’agrupació territorial és conseqüència del nou escenari que va dibuixar la llei estatal al gener, amb la seva entrada en vigor, i la
voluntat política del Departament de treball així com la consciència, des de les dues plataformes (AIRES i ACEI), que calia una unitat
sectorial.
Com ja sabeu, les empreses d’inserció som una aposta per la inserció a través de la via econòmica. Aquestes empreses sense afany
de lucre produim productes i oferim serveis contractant persones que pateixen o estan en risc de partir l’exclusió social. A més,
despleguem un seguit de mesures d’acompanyament (assessoria legal, programes d’habitatge, suport psicològic...) que permeten
que cada persona superi l’itinerari d’inserció previst, en un període aproximat de dos anys, i retorni o be accedeixi per primera vegada
al mercat ordinari amb la contractació a una empresa normalitzada.

Més Informació:
Tel.: 93.351.38.65
www.fundacioared.org
c. Zamora, 103-105, baixos
08018 Barcelona

Sí

o
, vull col·laborar amb Ared
o M’agradaria rebre informació per conèixer millor l’entitat
Aportació:
Periodicitat:

o15
oMensual

o30
oTrimestral

o60
oAnual

oAltra:_______
o Única

o Xec nominatiu
oTransferència Bancària:
La Caixa: 2100.0859.21.0200395562 Caja Madrid: 2038.9279.28.6000024060 Caixa Sabadell: 2059.0641.43.8000009590

o Domiciliació Bancària: _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom de la persona o entitat: _________________________________________
Persona de Contacte: _______________________________________________
Adreça: ___________________________________________________________
C.P.: ______________ Població: _______________________________________
DNI: _____________________ Mail: _______________ Tel.: ________________

Signatura:__________________
Data: ______________________

No facilitar aquestes dades implica no poder rebre el Certificat d’Hisenda. D’acord am bl aL.O. 15/1999, autoritzes que incorporem les teves dades als fitxers
de la Fundació Ared, amb l’objectiu de dur a terme les nostres finalitats i informar-te de l’evolució de la nostra tasca. Pots exercir els teus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Fundació (c. Zamora, 103-105, baixos - 08018 Barcelona)

