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20 anys treballant per la inserció laboral
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Presentació
La memòria dels 20 anys de vida d’Ared l’omplen dos
sentiments que són conseqüència lògica d’aquests
anys: “l’audàcia necessària per prendre decisions que,
malgrat el gran sentiment d’incertesa que les envolta,
determinaran el futur i l’atreviment de respondre
a l’amor que sents proper i que t’impulsa a crear un
entorn vital nou. Audàcia i atreviment que poden
arribar a ser heròics quan recauen en alguna cosa
extraordinària”.
Trobareu un any de concrecions, de reptes complerts,
de resultats que superen les previsions, dades que
reafirmen la identitat fundacional i l’enorme esforç de
l’equip de professionals i voluntaris. Un 2014 ple de
vides noves, un any ple del sofriment de les persones
que necessiten treballar i, alhora, un 2014 ple de
respostes positives, solidàries i de corresponsabilitat de
persones, d’empreses i d’institucions que han confiat
en la nostra manera de fer i s’han unit a la nostra xarxa
d’integració social i d’inserció laboral.
Com ho hem aconseguit? Precisament per aquesta
“meravellosa inconsciència de la joventut” que es llança
cap l’horitzó que albira i posa rumb cap allò que és
“extraordinari” i resisteix amb el grup, amb l’equip, amb
la comunitat i amb la xarxa davant de tots i cadascun
dels obstacles que es presenten.
Una observació pròpia de 2014: hem guanyat en
autonomia i autoeficiència econòmica perquè més del
40% dels ingressos arriben per les vendes de Salta,
Empresa d’Inserció. Les treballadores i treballadors
encoratjats pels responsables de producció en són els
protagonistes. Felicitats!
Moltes gràcies per formar part de la xarxa d’Ared.
María Teresa Rodríguez
Presidenta
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La Fundació Ared
Perfil de les persones ateses
Els canvis que s’han produït al context socioeconòmic
actual han generat que el perfil del col·lectiu que atenem
hagi patit totes aquestes variacions. L’empitjorament
general de la situació de les persones que atenem ha
provocat que la majoria pertanyin a col·lectius en risc
d’exclusió social o que estiguin al seu llindar.

4

Actualment detectem:
• Persones que tenen una bona formació acadèmica i
una trajectòria laboral important però que en aquest
moment estan en una situació crítica a molts nivells.
• La necessitat de moltes persones de trobar un
estímul pel futur, alhora que un acompanyament i un
recolzament emocional.
• Les repercussions han estat devastadores a l’entorn
socio-familiar de les persones que les pateixen
perquè han provocat:
1. Deteriorament de la salut física i mental de les
persones en situació d’atur que afecta a tot el seu
entorn familiar.
2. Afectació greu de l’estabilitat emocionals dels fills
i filles.
3. Desestabilització de les relacions familiars i socials.
4. Desestructuració familiar, deteriorament de la
qualitat de les relacions familiars que provoquen,
inevitablement, repercussions negatives a la
mainada que en són els més fràgils.
5. La manca de poder adquisitiu de qualsevol
família fa impossible poder satisfer la necessitat
més bàsica com és l’alimentació (llet, carn, peix,
verdura, fruita...) que és imprescindible pel bon
desenvolupament físic i mental de la mainada.
Desgraciadament hem de fer front a situacions de
desnutrició infantil.
6. Desnonaments.

• Manca d’autonomia i de recursos personals a l’hora
de buscar feina.
Davant d’aquestes realitats Ared ha actuat fent:
• La modificació de les metodologies i dels recursos
humans que estaran implicats en tot el procés.
• Un canvi en la flexibilització dels nostres procediments
perquè la nostra resposta s’adeqüi a les necessitats
dels col·lectius que atenem.
• Una adaptació especial del material, el tipus de
sessions, la metodologia i fins i tot els objectius segons
les situacions.
• Diverses línies d’actuació en un mateix programa
perquè els diferents col·lectius millorin la capacitat
per trobar feina.

Programes, serveis i activitats
A la Fundació Ared treballem per donar resposta a
les necessitats de persones en risc d’exclusió, per això
acompanyem als/les alumnes durant tot el procés.
Treballem conjuntament i coordinadament amb els/les
alumnes, les entitats i empreses, per tal d’aconseguir
una plena integració mitjançant els nostres programes
i serveis.
•
•
•
•
•
•

Entrevista d’acollida
Turories de seguiment
Formació bàsica
Formació per l’ocupació
Beques econòmiques
Servei de menjador social i
repartiment de productes de
primera necesitat

•
•
•
•

Projecte “La Llavor”
Orientació laboral
Intermediació amb
empreses col.laboradores
Práctiques formatives en
empreses

Dades Ared 2014
Persones ateses segons els seu gènere

Serveis que oferim

Dones 60 %

Homes 40 %

Evolució de les persones ateses

Ared Formació (132)

Salta, Empresa d’inserció (64)

Ared Inserció (833)

La LLavor (22)

Veïns del Món (44)

En total s’han aconseguit 337 insercions
Al mercat ordinari : 273 persones
A Salta, Empresa d’inserció: 64 persones

312

2009

2010

500

2011

2012

941 persones s’han donat de baixa a la Fundació Ared i
a Salta, Empresa d’inserció
Motius de la baixa

Procedència de les persones ateses

350 - Final del procés formatiu, del contracte, de l’assessorament, etc.

1022 persones ateses a la Fundació Ared i a Salta,
Empresa d’inserció
Oficines de treball i altres entitats socials

326

518

279 - Contractació laboral
97 - Inserció social
81 - Millora de l’ocupació

46 %

68 - Voluntària
4 - Incompliment de la mesura penal alternativa

Serveis d’atenció primària

37%

2 - Regressió de grau
2 - Revocació de l’article 100.2 *

Centres
17%
penitenciaris

60 - Altres
* Revocació d’alguna mesura provisional que impedeix a
l’alumne/a continuar el seu procés
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Ared i els Centres Penitenciaris
Ared al C.P. de Dones de Barcelona
Pilar, voluntària d’Ared, ha iniciat una activitat de confecció
que ha tingut una participació notable de les internes:
dues vegades a la setmana, amb els seus coneixements
professional d’alta costura, aprenen i confeccionen
complements que es promocionen i es venen entre els
professionals del centre i entre els cercles socials propers a
la Pilar, a Sant Feliu de Codines.
Gràcies a la Cooperativa Consum unes caixes amb
pastissos es poden convertir en un berenar per un dia de
Festa Major.
Vam organitzar una sortida programada a Ared amb 15
internes i va ser un dia inoblidable.
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Ared al C. P. Brians 1
El 2014 hem iniciat, en aquest centre, un taller d’espelmes
artesanals que les internes i el personal de tractament ha
acollit d’una manera extraordinària.
També hem obert una línia de col.laboració amb el taller
de confecció de Brians I. Una vegada més, les empreses
que donen teles han mostrat la seva generositat. El dia de
la Dona treballadora es van acabar tots els productes abans
que nosaltres en puguessim comprar cap. Èxit absolut.
Ared al C.P de Lledoners
Entre el gener i el juliol de 2014, vam mantenir el nostre
compromís amb els interns de Lledoners amb un taller
de Desenvolupament Personal: creixement interior,
aceptació madura de les propies dificultats i errors, noves
competències que els farà més fàcil arribar a la rehabilitació
i a la reinserció.
Aquest any, destaquem el nostre compromís amb alguns
interns que en el moment d’arribar al medi obert o a la
llibertat definitiva han trobat a Ared una mà amiga , un lloc
“per dormir millor”.

Gràcies Salva perquè ens vas donar l’oportunitat de
conèixer molt millor com eres, especialment aquests dies
de Nadal de 2014 quan, amb el teu entusiasme habitual, vas
intentar-la celebrar al CIE (Centro de Internamiento para
Extranjeros) de la Zona Franca.
“Obrim la porta a la rehabilitació” eslògan de la TPS i
“Otra Prisión es posible” del Grup 33, són els dos pilars
que fonamenten el nostre treball: inserció laboral per a la
transformació social.
Percentatge de reincidència
Malgrat que el grau de reincidència penitenciària és una
dada molt complexa d’obtienir, és important destacar que
els últims anys, a Catalunya se situa en un 34%-37% quan
parlem de dones.
El 2014 vam atendre a 188 persones procedents del
Departament de Justícia i només 7 (el 3,7 %) van ser
donades de baixa por algun motiu relacionat amb la
regressió de grau o reincidència.
Aquests resultats són una raó de l’existència de la Fundació
Ared: una xarxa fonamental de recolzament social, un espai
per la reinserció, per l’ocupació digne, per l’obtenció de
recursos i per la integració a la nostra societat.

El nostre compromís diari
La Fundació Ared atén cada dia més de 100
persones al menjador social gratuït, més del
75% són mares de família. Tenim com a objectiu
fonamental garantir que tinguin, diàriament, un
esmorzar i un dinar, ja que la majoria de vegades
serà l’única alimentació que tindran. Volem seguir
oferint una dieta equilibrada i amb aliments que no
estan al seu abast. Quan una mare té l’alimentació
bàsica solucionada, té forces per formar-se, per buscar
i trobar feina, per lluitar per una nova oportunitat i
per criar els seus fills/es. Els recursos públics són
cada dia més minsos i més limitats, per la qual cosa
no poden cobrir les necessitats de totes les persones
que s’hi acosten. Moltes de les nostres alumnes han
de fer cues ben llargues per obtenir un petit lot de
menjar bàsic, això fa que el nostre menjador social
sigui vital per a elles. Ara més que mai, necessitem el
recolzament material i l’ajuda econòmica del sector
privat per poder mantenir aquest servei.
Cada lot de menjar que donem va destinat a llars amb
nens i nenes que estan al límit de patir desnutrició,
especialment ara que les retallades en beques
menjador ha agreujat la situació. La població infantil
del nostre entorn està patint serioses situacions de
mancança, constatem que fills d’alumnes nostres
pateixen anèmia i problemes dentals, de pell i
d’estómac.
Si no frenem aquesta situació i fem tot el possible
per revertir-la, la propera generació adulta tindrà
seriosos problemes de salut. Ara és el moment de
seguir oferint cada setmana un lot de menjar a les
nostres alumnes que tenen fills. És el nostre granet
de sorra per frenar la gana de moltes famílies. A Ared
ens preguntem: què sentiríem si el nostre fill o filla
ens demanés un got de llet i no li’n poguéssim donar?
Hem d’ajudar a aquestes mares per alliberar-les del
sentiment d’impotència i culpabilitat per no poder
alimentar als seus fills.

La mateixa importància té el fet de poder mantenir
el programa de beques de la Fundació Ared, que
serveixen per cobrir les necessitats bàsiques i donar
una estabilitat a les llars, ja que és amb la que poden
pagar la factura de la llum, del gas, de l’aigua. Són
una petita inversió que genera grans beneficis a les
persones que la reben.
Ared facilita, també, targetes de transport per poder
assistir, cada dia, als nostres cursos o a les pràctiques
formatives a les empreses, perquè el nostre objectiu
és que no abandonin i perdin l’oportunitat de
trobar feina per la senzilla raó de no tenir diners per
desplaçar-se.
Pensem en aquestes famílies com educadores
i seguirem lluitant cada dia perquè tinguin
l’oportunitat de recuperar la seva vida i la dels seus
fills i perquè visquin amb la dignitat que mereix
qualsevol ésser humà.
Moltes gràcies per ajudar-nos a fer possible
el nostre menjador social.

Navarcles

Programa Proinfància
CaixaProinfància és un programa estratègic per l’Obra
Social “la Caixa”. El seu principal repte és impulsar
accions en clau socioeducativa per promoure el
desenvolupament dels menors i les seves famílies, amb
l’objectiu de generar oportunitats de futur.
A la Fundació Ared s’han gestionat 367 ajudes l’any
2014 gràcies a aquest programa.
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Àrea educativa
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Els itineraris formatius han crescut i s’han diversificat
durant aquest any, segons la demanda del mercat
laboral i les borses d’ocupació actuals.
Els alumnes, dins de la Fundació Ared, estan
acompanyats per dues figures claus: el/la formador/a i
el/la educador/a social.
El formador/a ha de capacitar els alumnes en les
competències técnico-professionals per tal que puguin
desenvolupar les tasques pròpies d’una ocupació
concreta. Finalitzen la seva formació amb unes
pràctiques en empreses.
L’educador/a acompanya a l’alumne/a per ajudar-lo a
desenvolupar i potenciar les competències bàsiques
i transversals, alhora que se’ls ajuda a detectar les
seves necessitats i dificultats i se’ls deriva als tècnics de
referència.
Tot aquest procés es complementa amb tècniques
de treball com el coaching i amb nocions bàsiques
d’empreneduria i autoocupació. Sempre segons les
característiques individuals de cada participant, així
com les seves demandes, els seus interessos i les seves
motivacions.
Voluntaris i voluntàries complementen amb la seva
feina algunes àrees formatives en petits grups o quan es
necessita un suport individual.
Durant el 2014 s’han realizat 13 accions formatives amb
una mitjana de 354 hores cada curs. En total sumen
més de 46.034 hores de formació.
Aquests cursos es divideixen en les 4 àrees de formació
que treballa la Fundació Ared: confecció, càtering,
obrador i geriatria.

Administracions públiques i entitats privades que han
financiat les 13 accions formatives següents:
Programa Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries
(FOAP 2013)

•
•

Maquinista de confecció industrial (2 edicions)
Operacions bàsiques de càtering (1 edició)

Punt Formatiu Incorpora
• Auxiliar de geriatria i persones dependents (4 ed)
• Auxiliar de cuina per a col.lectivitats (1 edició)
• Assistent d’atenció domiciliària (1 edició)
Programa de Reincorporació al Treball (PRT)

•

Ajudant de cuiner/a i cambrer/a (1 edició)

Programa Reincorpora
• Auxiliar de fleca i brioixeria (1 edició)
Càritas Barcelona
•

Auxiliar de fleca i rebosteria (1 edició)

Entitats privades
• Auxiliar de confecció industrial (1 edició)

Àrea d’inserció
El Servei d’Orientació i d’Inserció Laboral de l’any 2014
ha atès 833 persones en els programes que duem a
terme:
•

Programa Incorpora

•

Programa Làbora

•

Programa d’Orientació i Acompanyament a la
Inserció
Programa Espais de Cerca d’Ocupació
Programa de Mesures Actives d’Inserció

•
•

•

Programa de millora dels nivells d’integració
laboral de persones aturades en risc d’exclusió
social majors de 45 anys

Les tècniques d’orientació i inserció laboral que es
realitzen en aquests programes son:
1.
2.
3.

Accions d’informació, orientació i motivació que
possibiliten millorar la posició dins del mercat de
treball de les persones que busquen feina.
Millora del seu nivell de col.locació.
Seguiment del seu procés de formació. Mediació
amb les empreses i acompanyament laboral a les
persones insertades.

De les 833 persones ateses, 279 han trobat
feina durant el 2014.

El 2014 la Unitat d’atenció a les empreses ha
mantingut contactes amb 95 empreses i es va iniciar
col.laboració amb 81 d’elles. Aquesta feina conjunta
contribueix a millorar el grau d’ocupació dels nostres
usuaris/es, alhora que disminueix la taxa d’atur de la
ciutat de Barcelona i de la seva Àrea Metropolitana.
La consolidació d’aquesta Unitat ens ha fet veure la
sensibilitat de les empreses col.laboradores vers el
col.lectiu que atenem, amb un absolut respecte a la
trajectòria vital de cada persona i oferint-li l’oportunitat
de poder participar activament a la societat i deixar
enrere la situació que cadascuna d’elles està visquent.
Les accions que fem són:
• Prospecció d’empreses per aconseguir llocs per a
pràctiques formatives.
• Detecció
d’oportunitats
laborals
en
empreses del territori. Habitualment, el
responsable de la contratació de l’empresa i els/
les tècnics/es d’inserción elaborem conjuntament la
descripció del perfil necesari per cobrir la vacant, per
fer-ne la selecció.
• Detecció de les necessitats de formació de
les empreses: Fer la formació adequada per tal que
l’aspirant pugui aprendre un ofici alhora que realitza
les pràctiques a l’empresa. L’empresa, abans de
realitzar la contractació, pot formar a l’aspirant de la
manera més òptima per a la seva integració a l’equip.
• Difusió de la nostra cartera de serveis entre les
empreses contactades.
• Sensibilizació sobre RSC a les empreses.
• Assessorament
de
les
bonificacions
i les deduccions per la contractació i la
intermediaciómitjançant la nostra borsa de treball.

9

Equip tècnic, voluntariat
i col.laboradors/es
L’equip d’Ared el formen 30 persones en nòmina i 64
voluntaris. Aquesta força humana és un dels millors
tresors de la fundació.
Gràcies a tots i totes, molt especialment per tres motius:
us heu sumat, amb tot el millor de vosaltres mateixos,
per acompanyar amb “esperança realista” a tantes
persones en situacions límit de frustració i desànim;
heu donat toda la flexibilitat temporal que tenieu per
facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels
companys i companyes i heu col.laborat, en moltes
ocacions, quan hi ha hagut baixes mèdiques i perquè
sempre heu sabut estar a l’alçada en qualsevol situació
que demandava dosis extres de companyerisme.
Destaquem als socis i als donants que formen part
de la Xarxa d’Ared que, amb les seves aportacions
econòmiques o de materials, recolzen fermament la
feina de l’entitat.

10 A tots i totes, gràcies per acompanyar-nos
sempre!

Aquest any la família d’Ared ha crescut, han arribat 6 nenes i 4 nens, que han
omplert de felicitat als seus pares i les seves mares, treballadors, voluntaris,
col·laboradors i alumnes d’Ared. Benvinguts!

A l’esquerra, Jornada de Voluntariat a HP. Part de l’equip va dedicar el seu temps a assessorar-nos en temes molt diversos
A la dreta, Jornada de Voluntariat de la Fundació Ared. Aquesta trobada ens permet compartir amb l’equip de voluntaris tan els
resultats socials de la Fundació, com conèixer les seves sensacions al col.laborar a Ared, como planificar nous espais de solidaritat.

Xarxes i coordinadores

Projecte La Llavor

El 2014 Ared ha fet una aposta ferma per la participació
i la implicacó en diverses plataformes de treball des del
conjunt de les entitats socials. En destacarem algunes:

El cinquè any de vida, el Projecte “La Llavor” és un
arbre robust i frondós que ha ofert una llar a 22
persones vingudes d’arreu, però totes amb el desig
de trobar i construir una “nova família”, un lloc per
recuperar les forces perdudes pel camí, per sentirse estimats i respectats i per donar als nouvinguts
l’hospitalitat i l’acollida que ells van rebre.
Abans d’acabar el 2014 vam poder acompanyar dos
projectes de retorn i reunificació de les famílies de
l’Orlando i la Marina. Desitgem que, tan a Ibagué
(Colòmbia) com a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia),
podeu desenvolupar tots els vostres somnis.
Hem atès a més de 200 persones que van tenir
algun familiar ingressat a l’Hospital Vall d’Hebrón i a
prop de 1.500 persones que han utilitzat la casa per
reunions, jornades i festes.
En síntesi: un projecte preciós fet realitat
conjuntament amb les Filles de Maria Auxiliadora.
Un valuós projecte que ens recorda cada dia una de
les nostres conviccions més profundes: “les persones
excloses no estan destruïdes, només necessiten un
context que les habiliti”.
Ens enorgulleix veure la capacitat que tenen les
persones de sortir dels seus propis problemes quan
s’obstinen en acollir i col.laborar per buscar una
solució als problemes dels altres.
A La Llavor aquest és el gran secret per a la bona
convivència multicultural.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Com Fundació Ared hem participat activament, amb 10
fundacions més, en la Comissió de Fundacions d’Àmbit
Social. El treball en xarxa ens dóna l’oportunitat
d’enriquir-nos mútuament i ens enforteix per poder
respondre amb agilitat i eficàcia als problemes tan
complexos que pateixen les persones i els col.lectius
més desafavorits de la nostra societat.
Federació Catalana de Voluntariat Social
Des de la Vicepresidència del Consell Directiu de la
Federació, apostem per la promoció del voluntariat i el
suport a la societat des de la cultura de la generositat.
Destaquem el reconeixement de Barcelona com
Capital Europea del Voluntariat que ha permès una
gran visibilitat de tota aquesta gran força que és el
voluntariat.
FEICAT
Salta Empresa d’Inserció, s’ha compromès des de la
Presidència de la FEICAT a treballar conjuntament amb
41 empreses d’inserción de Catalunya.
Entitats d’esglesia
Participem en una xarxa d’entitats d’església que, d’una
manera silenciosa, va fent d’aquesta societat un lloc on
tothom hi pugui participar, especialment els que més
pateixen els efectes de l’exclusió i la desigualtat.
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Presència institucional i reconeixements
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En motiu del 20è aniversari vam iniciar una campanya
per fer conèixer la nostra feina i despertar l’interès de
persones sensibles a la realitat dels que lluiten per un
treball digne que els permeti tirar endavant a la seva
família.
La campanya, iniciada amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Barcelona i el seu BCN [espai social],
que parlava de superació, de compromís i d’inserció
laboral, es va poder complementar amb l’aparició a
mitjans de comunicació locals i estatals. Destaquem la
participació a Ràdio Gràcia amb en Fernando, a Onda
Cero amb l’Alicia i a Ràdio Clot amb la Patricia. “Para
todos la 2” va gravar a les nostres instal.lacions un
reportatge sobre la Patricia.
Destaquem el reconeixement del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona i de l’emissora Onda Cero
Catalunya que ens han concedit l’accéssit del premi
Ciudad Solidaria pel treball que duem a terme vers
la reinserció socio-laboral de les dones procedents
de centres penitenciaris. El vostre reconeixement ens
dóna força!
Aquest any el projecte d’Ared “Abriendo la puerta a la
rehabilitación” ha estat considerat el millor que treballa
les bones pràctiques que s’estudien des del Proyecto
europeu VERSO.
No podem oblidar que Barcelona ha rebut el títol de
Capital Europea del Voluntariat, la qual cosa ha fet
visible la gran força que és el voluntariat.
Hem organizat diferents actes, fires i mercats
solidaris. En destaquem:
• Jornada Anual de Voluntariat d’Ared.
• Stand Solidari el Dia de la Dona a Can Carelleu.
• Desfialda Solidària ARED BORN IN BARCELONA.
• Parades solidàries de venda de roses per Sant Jordi.
• Batatlon.
• Mercat Solidari d’Estiu a Play & Help.
• Jornada de Voluntariat amb Cheep.
• Stand a la Fira de la Mercè, per la Festa Major de
la Ciutat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada de Portes obertes a Empreses.
Stand a la Fira Solidària Universitat Pompeu Fabra.
Jornada Voluntariat UPF.
Participació al Land Rover Discovery Challenge
2014.
Stand informatiu al Marketplace.
Campanya Banderoles Solidàries Ajuntament de
Barcelona.
Stand a la Fira Solidària de Nadal organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona.
Sopar Solidari Fundació Ared 20 anys.
Mercat de Nadal a la Parròquia de Sant Ot.
Drap Art 2014.
Entrega Regals dels “Reyes Majos”, iniciativa de
Miaportacion.org.
Conferència a l’acte institucional d’ASCA.
Participació al Consell Consultiu de l’Associació
de Personal de “la Caixa”.
Presentació d’Ared a una reunió de les oficines de
“la Caixa” del Districte de Sant Martí.

Aquest 2014 agraïm la visita de:
• La Sra. Helena Rakosnik.
• La Hble. Sra Joana Ortega, Vicepresidenta del
Govern.
• La Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar
Social.
• La Sra. Carmela Fortuny, Directora de l’ICASS.
• Sr. Oriol Amorós, Diputat en el Parlament
de Catalunya por Esquerra Republicana de
Catalunya.
• La Sra. Alicia Sánchez Camacho, Presidenta del
Grupo Popular en Catalunya.
• Sr. Xavier Barriga, mestre forner de Turris.
• Grups d’estudiants interessats en la labor de
l’entitat. (Universitat de Barcelona, Universitat de
Vic, Fundació Pere Tarrés, etc.)

Sopar solidari d’amics i col.laboradors d’Ared, amb la presència de la Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta del Govern i el Sr. Jaume Lanaspa, Membre del
Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”.
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Entrega dels regals dels “Reis Mags”,
iniciativa de Miaportacion.org

El molt Honorable Sr. Artur Mas rep al Consell Directiu de la
Federació Catalana de Voluntariat Social.

A Ràdio Gràcia, amb el Fernado, treballador
de Salta Obrador.

Entrega de l‘accésit del Premi Ciutat Solidària, pel Consorci de la
Zona Franca i l’emissora Onda Cero.

Acte de presentació de la Reforma
horària a Ared, presidit per l’Hble.
Sra. Neus Munté Consellera de
Benestar Social

La Sra. Helena Rakosnik visita la seu
de l’entitat.
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Celebrant els 20 anys d’Ared
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A Wad Ras
La Festa del 20è aniversari havia de ser especial i l’onze de
març el vam celebrar a Wad Ras, espai que va veure néixer
la Fundació Ared fa 20 anys.
Salta Càtering va voler dedicar un dinar de festa a totes les
dones del centre, que es van poder relaxar i gaudir perquè
l’equip de voluntaris d’Ared, van ser cambreres per un dia.
La jornada va continuar amb una Desfilada Solidària
presentada per la Judit Mascó, una posada en escena
realment emocionant, on un grup de dones del centre van
desfilar com veritables professionals davant de l’entusiasme
de totes les seves companyes, fins i tot es va sentir dir... “És
la Judit de veritat!!”.
Les models per un dia es van poder fotografiar amb la Judit
i compartir passarel.la amb quatre alumnes de l’Agència
Francina que les van ajudar a controlar els nervis.
Finalment, es va entregar la Primera Edició dels Premis
Teresa Rodríguez, aprovats pel Patronat i dedicats a dones
privades de llibertat que lluiten i defensen els drets humans
fonamentals i que aquest any hagin destacat per algun dels
requisits de la Convocatòria: treballadora, emprenedora,
bona companya, lideratge positiu, transparent, sincera i
amb capacitat de superació.
La dona que va rebre el premi a la sinceritat va dir: “és la
primera vegada a la meva vida que em donen un premi per ser
sincera” ... sense paraules.
LLiurament del Premi Teresa Rodríguez en C.P Brians (esquerra) i
C.P. Dones Wad-Ras (dreta).

Al CCBorn
Els 20 anys d’inserció mereixien una festa com la que
vam gaudir al CC Born el dijous 29 d’abril de 2014.
A la passarel.la els/les models van lluir una bonica
col·lecció de vestits eivissencs tot caminant entre flors,
espigues i pans. L’acte institucional va concloure amb
“una desfilada dels productes de Salta Càtering” i un
entranyable brindis amb el desig compartit de “fer
molts més anys”.
Va ser molt emocionant trobar una representació dels
col.laboradors que han fet, fan i faran que es faci realitat
el somni d’inserció social i d’integració social que van
tenir 5 dones, al Centre Penitenciari de Dones de
Barcelona, que el 1994 les va dur a fundar Ared.
Vint anys d’inserció des d’Ared són un referent de
l’impacte que pot arribar a tenir qualsevol decisió, per
insignificant que sembli, si es manté en el temps i es
sustenta en un valor fonamental.
Gràcies a les nostres fundadores: Maribel, Maria Jesús,
Carmen, Luz Mari, y M. José. Felicitats!

17

20 anys treballant per la inserció
Dades Ared 1994 - 2014
Evolució de persones ateses

Evolució de personal, voluntariat i col.laboradors
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18 En aquests 20 anys d’història d’inserció laboral i d’integració social, hem rebut 13 reconeixements que valoren la nostra feina i
que ens esperonen i ens motiven a millorar contínuament la qualitat de la nostra aportació al canvi social.

• Premi Josep Maria Piñol, any 1997 - Pel projecte de lluita
contra la desocupació. Concedit per la Fundació Acció
Solidària contra l’Atur.
• XV Premi Solidaritat, any 2002 - Concedit per l’Institut
dels Drets Humans de Catalunya.
• Medalla Francesc Macià, anys 2005 - Concedida pel
Departament de Treball (Generalitat de Catalunya).
• Premi Josep Maria Piñol, any 2006 - Concedit per la
Fundació ASCA i la Fundació Un Sol Món.
• Premi a la Solidaritat i a la Superació, any 2007 - Concedit
per l’ONCE Catalunya.
• Premi Iniciativa Social “Joan Codina”, any 2008 Concedit per la Fundació Rafael Campalans i la Fundació
Josep Comaposada.
• Premi Memorial Lluís Companys, any 2010 - Concedit
per la Fundació Josep Irla.
• XI Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa Solidària,
any 2011 - Concedit per El Periódico de Catalunya.

• Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social,
any 2011 - Concedida pel Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.
• VII Premi Josep Parera, any 2011 - Concedit per l’Obra
Social Caixa Penedès.
• IX Premi Francesc Candel, any 2012 - Convocat per la
Fundació Lluís Carulla amb el recolzament de la Direcció
General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.
• Projecte europeu Verso, any 2013 - El projecte
“Abriendo la puerta a la rehabilitación” d’Ared ha estat
considerat el millor que treballa les bones pràctiques
que s’estudien des del Proyecto europeu VERSO.
Participació de voluntaris/es en tots els moments de
l’itinerari d’inserció.
• Premi Ciutat Solidària, any 2014. Accésit de
reconeixement a favor de la reinserció sociolaboral de
les dones procedents de centres penitenciaris. Atorgat
pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’emissora
Onda Cero Catalunya.
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Gràcies per ajudar-nos a arribar fins avui

20

Entre aquell 8 de març de 1994 i avui : quantes persones
inserides!, quant compromís vostre! L’Ared d’avui és el
resultat de la col.laboració de totes i tots vosaltres.
Al Patronat d’Ared us donem les gràcies perquè ens ajudeu
a prendre les grans decisions: convertir-nos en Fundació el
2001, comprar la seu social, crear Salta, Empresa d’inserció.
Eduardo, Evelia, Carmen, Ignasi, Andreu, Joan, Pere,
Inmaculada, Reyes, Marita, Judit, Gloria, María Elena, Josep
Antón, Manuel, Luis y Juan. Gràcies pel vostre compormís
i valentia.
Gràcies a cents de persones privades de llibertat i persones
que heu travessat el risc de l’exclusió social, sou un exemple
de superació: moltes felicitats! . Heu estat molt valentes!
Gràcies a les desenes de voluntaris, al menys de tres
generacions: pel vostre interès i cura en el tracte amb cada
persona que ateneu, per la vostra dedicació, per la vostra
sensibilitat, per sentir-vos part d’un equip de treball. Als
més joves que sereu el nostre relleu: entreu als centres
penitenciaris, traspasseu les reixes, salteu els obstacles!
Donem les gràcies a tots els treballadors i treballadores
d’Ared i de Salta, per la vocació que demostreu cada dia,
per la vostra professionalitat, per la vostra il.lusió que fan
que aconseguiu que la inserció laboral sigui una realitat.
Gràcies a joves molt estimats que ja no estan amb nosaltres:
gràcies Patricia, per la velocitat que mostraves davant de les
urgències que no podien esperar.
Un gran gràcies a Salta Confecció, Salta Càtering i Salta
Obrador: heu sabut mostrar els valors que estan rere els
vostres productes i el valor de la feina ben feta.
Gràcies a totes les entitats, administracions i obres socials
que confien en nosaltres i ens ho demostren cada any
renovant convenis i col.aboracions.
Un agraïment a tots els clients i a totes les empreses on els
nostres alumnes poden fer pràctiques, perquè amb el seu
oferiment donen una oportunitat d’accedir a un contracte
laboral. Gràcies per recomenar-nos i gràcies per confiar
en el nostre servei d’intermediació. Els vostres equips
de treball completen el procés d’inserció. Confieu en la
“garantia Ared”.

Moltes gràcies als constants i quasi anònims socis, col.
laboradors, donants, iniciatives, grups, particulars… que
la vida us retorni multiplicada la vostra solidaritat perquè
heu continuat col.laborant malgrat estar immersos en un
context de recessió i d’incertesa.
Un enorme gràcies! a les persones que ens acompanyen,
que ens assessoren. A la meva família, als meus amics que
m’aguanten en moments difícils, als que m’animen i em
comenten “Si Ared no existís s’hauria d’inventar”, són totes
les mostres d’afecte i reconeixement a una feina complexa,
petita, difícil, però insubstituïble.
Gràcies a totes les institucions i entitats que heu reconegut
la nostra feina: els 13 premis que hem rebut durant aquests
20 anys han estat una injecció de vida i d’energia. Gràcies!
Gràcies a tots aquells que, segurament, m’oblido d’anomenar
però que han estat i estan a l’anonimat. Gràcies!
Moltes gràcies a tots i totes i moltes felicitats Ared pel teu
vintè aniversari!
Paraules de laTeresa Rodríguez
a l’Acte del XX aniversari al CCBorn
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Salta, Empresa d’inserció
El 8 de març de 2006 la Fundació Ared promou i crea,
amb molta satisfacció, Salta Empresa d’Inserció S.L.U.
El seu nom indica el què serà la seva missió: facilitar “el
salt” a la contratació laboral a l’empresa ordinària, per
la qual cosa s’acompanyarà a cada persona per enfortir
totes les competències necessàries per aconseguir una
col.locació i saber-la mantenir en el temps. La missió
de l’entitat té, ara que estem immersos en un context
de destrucció de llocs de treball, una rellevància molt i
molt important.
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Les persones que tenen una formació professional de
qualitat deixen de ser usuaris de prestacions socials,
dissenyades per moments de fragilitat, per convertir-se
en ciutadans de ple dret que són agents de generació
de riquesa econòmica, que contribueixen i participen al
benestar i a la cohesió social.
L’any 2014, Salta, Empresa d’inserció ha ofert una
oportunitat laboral a 64 persones, d’aquestes el 72%
són dones i el 28% són homes; el 65% han nascut
al país i el 35% són persones immigrades d’arreu; cal
conèixer que un 40% de la plantilla de treballadors/es
de Salta són persones més grans de 45 anys. Aquesta
diversitat de gènere, d’edat i de procedència és la
nostra gran riquesa.
Aquest 2014 hem aconseguir que la facturació de
Salta, Empresa d’inserció hagi arribat a 1.003.584 euros,
això suposa un augment del 17% respecte l’any anterior.
Felicitats!!! Som capaços de generar un 40 % de tots els
ingressos de l’entitat.
La rehabilitació i la inserció mitjançant la incorporació
al treball és el camí més curt i sòlid per aconseguir una
societat més justa i més segura per a tothom.

Facturació de Salta, Empresa d’inserció
1.0000.000

500.000

Quan arriba el moment de fer balanç del nostre
“compte de resultats socials”, ens adonem de dades
que mostren les dues cares de la realitat: els resultats
que hem obtingut i els problemes que s’han evitat fent
una intervenció integral.
Quan una dona i mare, que és l’únic suport familiar, té
una feina i sap administrar amb intel.ligència el seu sou,
no és una càrrega per la resta de la societat. Aquest
estalvi té connotacions econòmiques però els més
important és que s’han evitat conseqüències humanes
d’un valor vital.

Amb la col·laboració de:

Hem contribuït a que 64 famílies, algunes per primera
vegada, organitzin la seva vida al voltant d’un sou digne,
fruit d’un contracte de treball que les acosta a la línia de la
dignitat i les allunya per sempre de la pobresa i l’exclusió
social.
Què necessitem? En tenim moltes, de necessitats, però tres
són les més prioritàries perquè podem trobar resposta
entre els diferents actor socials del nostre territori:
•

Espais per incorporar als nostres treballadors/es.

•

Espais de mercat per poder vendre els nostres
productes i oferir els nostres serveis.

•

Mesures de compensació que igualin les condicions
del punt de sortida i neutralitzin els dèficits de
productivitat de les persones en risc d’exclusió social.

Gràcies a les entitats, a les empreses i als particulars que
heu contribuït a millorar significativament les nostres
instal.lacions. La seva dignitat ens ajuda a sostenir la nostra
missió.
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salta Confecció
Salta Confecció creix constantment gràcies a la cura i
a la professionalitat de les nostres treballadores, que
s’esforcen per aprendre i millorar cada dia.
La nostra producció mensual és, aproximadament, de
21.000 peces. Manufacturem, bàsicament, roba per la
llar: llençols, fundes de coixí, jocs de taula i uniformes
escolars i de treball; aquests productes s’han consolidat
perquè els nostres clients confien en nosaltres per la
qualitat de les peces.
La novetat d’aquest anys és que hem acceptat nous
reptes. El nombre de petits dissenyadors que confien
en nosaltres ha crescut i estem fent peces de disseny
exclusiu per a creadors locals i internacionals.
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“Vaig arribar a Ared després d’una separació traumàtica,
havia de començar de zero i la vaig conèixer per un
curset.
Per mi, significa molt poder treballar aquí, perquè em
sento estimada i protegida, alhora que realitzada com a
dona i com a persona.
Aquesta experiència m’està empenyent per veure que si
vols, pots”
Irene Álvarez
Treballadora de Salta Confecció
Treballar amb Salta, durant el 2014, ha suposat per
Monstruitos dues coses fonamental: qualitat i solidaritat.
Qualitat perquè estàs orgullosa quan ensenyes el producte
confeccionat a Salta i el client et diu que és perfecte
i que està molt ben fet. Solidaritat per haver pogut
ajudar i donar una segona oportunitat a moltes persones.
Ambdues coses t’omplen i això, per Monstruitos, és bàsic.
Gràcies Salta!!
Monstruitos
Empresa compromesa

salta Càtering
Aquest any hem tingut un augment de feina i volem
destacar que la facturació s’ha incrementat un 8%
respecte l’any anterior.

Les noves instal.lacions i el fet d’estrenar una furgoneta
isotèrmica nova faciliten les operacions de logística.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible.

Línies de treball:

La comercialització s’ha incrementat pel boca a boca
dels nostres clients que estan molt satisfets i per la
constant capacitat d’adaptació del nostre servei a la
diversitat dels clients.

El càtering fred és la línia de treball que ha crescut més
aquest any. En ressaltem dos: el servei que oferim al
Palau Macaya i el subministrament a residències com
BcnResident. Tot això ho valorem molt positivament
i n’esperem augmentar el nombre per oferir serveis
diàriament.
El 2014 s’han fet dos serveis de “cuinera a casa” i
que dóna feina a tres cuineres. És una iniciativa que
valorem molt i que esperem promoure molt més.
Aquest 2014 hem decidit suspendre el Servei
22@. Malgrat tots els esforços, no hem aconseguit
augmentar significativament els nombre de menús
diaris. No claudiquem, treballarem per tornar a oferir
el servei aconseguint entregar més menús a cada punt
de distribució.
Hem iniciat una línia de banquets i esdeveniments que
s’adapten cada dia més “al teu gust” cosa que fa verídic
el nostre eslògan.

Quan vaig arribar a Ared passava per una situació molt
difícil, sense feina, sense recursos i amb una nena de
4 anys. Vaig fer un curs d’ajudant de cuina i ara tinc
un contracte de treball amb Salta Empresa d’inserció.
Espero que cadascuna de les persones que van dedicar
el seu temps per ensenyar-me estiguin orgulloses de la
feina que van fer amb mi.
Cada dia dono gràcies a Déu i a cada persona que m’ha
ajudat a seguir endavant. Salta m’ha canviat la vida.
Yojanniz Méndez Feliz
Treballadora de Salta Càtering
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Salta Obrador
En aquests moments hi ha un forner que es dedica a la
producció i a la formació, dos ajudants de forner i un
acabador que és, també, el responsable del magatzem.
Ara, el 100% del pa i de la brioxeria que formen part
dels càterings que se serveixen estan elaborats al nostre
obrador i ens sentim molt orgullosos quan rebem les
felicitacions de molts dels clients.
Tenim molt clar que ens queda molt camí per recórrer
i que els millors èxits de l’Obrador encara han d’arribar.
Cada dia i amb calma, hem d’avaluar la qualitat del
producte, replantejar nous escenaris, noves estructures
i nous sistemes que ens ajudin a ser més eficients i
competitius, en un sector desconegut per a nosaltres.
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“Vaig conèixer Ared a través de la Fundación Catalana de
Síndrome de Down.
Després vaig iniciar la meva relació amb Salta perquè una
professora de cursos de cuina a Ared, la Mercedes, em va
convidar a una prova de neules al nou obrador d’Ared.
En aquell moment vaig fer les comandes de Nadal i ara estic
fent la brioxeria i la pastisseria de Salta Càtering.
A Ared, el treball que es fa es sempre rigurós, es treballa en
equip i això fa que sempre m’hagi agradat treballar-hi.
Els meus objectius i pretensions són, ser una persona important
a Ared i assolir un èxit a nivell personal i professional amb la
Fundació Ared. Espero aconseguir que l’obrador de Salta sigui
un referent en el món gastronòmic de Barcelona”
Oumelbanine Segnor
“L’obrador de Salta empresa d’inserció ha realitzat una gran
feina. Buscàvem un tipus de pa que tingués la qualitat i la
mida que s’adaptés a la nostra idea. i ens vam trobar amb
la gent de Salta que van realitzar totes les proves necessàries
fins aconseguir el producte que satisfeia les nostres necessitats”
Grup l’Ovella Negra

Les nostres Marques
Ens han preguntat moltes vegades: per què el nostre
nom.
Alguns el relacionaven amb el nom de la província
argentina i de seguida responíem que no.

Nº de registre de Marques:
Ared Salta: 3.054.659 clase 45
Salta Catering: 3.054.664 clase 43

Salta: Paraula integradora que és idèntica en castellà i
en català.
Salta: Paraula oberta que simbolitza la capacitat de
superar barreres, tanques i obstacles.
Salta: Paraula dinàmica que personifica moviment i
acció, impuls i motivació.
Efectivament, hem fet honor al nostre nom.
Salta ha permès ajudar a “fer el salt” cap a noves
contractacions de treballadors/es que reforcen les
seves competències i que les podran oferir a noves
empreses per ser contractats/des.
Empreses que, també, han fet el salt cap a la
responsabilitat social quan han contractat traballadors/
es competents.
Clients que han pogut saltar del desconeixement al
compromís, admirats per la qualitat dels productes i
compartint la seva satisfacció amb nosaltres, cosa que
ens esperona a créixer i a desenvolupar-nos.
L’increment del 17% de la xifra de negoci ens empeny a
continuar treballant per aconseguir una autosuficiència
més gran.
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Logo Ared: idea original de Micaela Milà y Olivia Ricard
Logo de Salta: Idea original de Pablo Juncadella (Mucho)

Comptes Clars

Estats financers consolidats del grup Fundació Ared
COMPTE DE RESULTATS (**)

BALANÇ (*)
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
V. Inversions a llarg termini

3.687,02 €
1.132.046,24 €
5.403,75 €

B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Deutors i clients a cobrar
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions
VI. Efectiu i tresoreria
Total Actiu
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons Propis
A-3) Subvencions, donacions rebuts
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
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37.352,97 €
937.523,35 €
300,00 €
3.671,12 €
79.780,74 €
2.199.765,19 €
205.307,54 €
1.348.837,28 €
172.417,45 €

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar
Total Passiu

162.682,55 €
310.520,37 €
2.199.765,19 €

(*) Balanç consolidat confeccionat a partir dels balanços auditats
de Fundació Ared i de Salta Empresa d’inserció. Auditor: Abauding
Auditores, S.L.P. - ROAC núm. S-1928
(**) Compte de Pèrdues i Guanys consolidat confeccionat a partir
dels comptes auditats de Fundació Ared i de Salta Empresa d’inserció.
Auditor: Abauding Auditores, S.L.P. - ROAC núm. S-1928

Origen i destinació dels recursos

1. Import net de la xifra de negoci
Vendes i prestació de serveis
985.712,10 €
Ingressos periòdics,promocions,col.laboradors
423.868,68 €
Subvencions oficials
394.695,53 €
Donacions i altres ingressos
258.626,82 €
Altres subvencions traspassades a resultat
407.904,50 €
2. Ajuts concedits
Ajuts socials, beques, menjador social
-147.732,11 €
2. Variació existències
Variació existències
26.021,72 €
4. Aprovisionaments
Consum mercaderies, treballs altres empreses
-272.819,02 €
5. Altres ingressos de les activitats
Ingressos accesoris i de gestió
199.282,62 €
6. Despeses de personal
-1.766.328,57 €
Despeses de personal
7. Altres despeses d'explotació
Lloguers, reparacions, serv.externs, subminist… -493.806,94 €
8. Amortitzacions
Amortitzacions
-137.312,60 €
9. Subvencions d' immobilitzat
Subvenc. i donacions de capital
133.264,44 €
RESULTAT D' EXPLOTACIO
11.377,17 €
12. Ingressos financers
Ingressos financers
0,40 €
13. Despeses financeres
Despeses financeres
-11.348,49 €
RESULTAT FINANCER
-11.348,09 €
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS
29,08 €

RESULTAT DE L'EXERCICI

Recursos
propis

32,36%

37,74%

Públics

Despeses
estructura

29,08 €

Altres
28%
despeses
7,34%
10,75%

18,34%

Origen
Personal 17,52%
estructura
29,90%

Privats

Destinació
36.56%
36,56%

Programes i
projectes

9,48% Compres

Personal
inserció

Reptes de futur
Respostes excepcionals
excepcional:

en

un

context

En un context excepcional, amb menys recursos, hem
d’atendre a més persones que dia rere dia intenten
superar-se en un context que les desborda i amb un
horitzó de futur que no acaba mai d’arribar: “le llaman
porvenir porque nunca viene”. Complexa i apassionant
missió ser camins d’esperança.
Caminar junts i relacionar-nos des de la
complementarietat:
Ser més “Ared, en xarxa” que mai. Fer-nos conèixer,
regenerar-nos, il.lusionar a les noves generacions
i reconstruir amb ells tot allò que volem que ens
caracteritzi com Ared i Salta Empresa d’Inserció.

Incrementar els nivells d’impacte de les línies
estratègiques de formació i d’inserció de
l’entitat:
Augmentar els nivells d’exigència en la formació per
a l’ocupació, incrementar les accions de prospecció
empresarial i superar els nivells d’inserció laboral.
Continuar guanyant en autosuficiència
econòmica i en sostenibilitat:
Formem part d’una nova economia social i solidària,
amb unes regles que superen les errades del capitalisme
i situant una i altra vegada les persones treballadores
al centre de la nostra activitat. Crear amb valentia el
departament comercial de Salta Empresa d’Inserció.
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Com col.laborar
La Fundació Ared està formada per persones de
diferents àmbits i procedències que tenen en comú
el compromís de treballar per eradicar l’exclusió i la
pobresa.
Sigues una empresa compromesa
Col.labora econòmicament en els nostres projectes
d’inserció social i laboral.
Proporciona productes per a les persones ateses, pel
menjador social i pel funcionament de l’entitat.
Dóna una oportunitat laboral.
Ofereix un lloc de pràctiques a la teva empresa.
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Uneix-te a la nostra Xarxa Social
Volem continuar sumant esforços, ens acompanyes?
CaixaBank: ES89 2100 3106 2722 0015 9700
Fes-te voluntari/a
Col.labora en les diferents tasques formatives,
administratives i logístiques de l’entidad.
Sigues el nostre client
Els nostres productes de qualitat augmenten el teu
grau de satisfacció, quan els compres contribueixes a
mantenir i augmentar les oportunitats laborals

Els comptes de la Fundació
Ared i Salta, Empresa
d’inserció s’auditen
anualment.

L’equip de voluntaris/es d’Ared fan possible el reforç
personalitzat que necessiten molts/es alumnes d’Ared.

Gràcies
Són moltes i diverses les entitats, els particulars i els amics que s’han conscienciat de la gravetat dels problemes socials que ens
envolten i han decidit ser generadors d’esperança. Anomenarem alguns:
Moltes gràcies a tots per creure en les persones que atenem a la Fundació Ared.
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Socis /as, voluntaris/as i amics/gues de la Fundació Ared.
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Angelini Farmacèutica, Anudal, Associació de Personal de “la Caixa”, Basi, Busquets
Abogados, BBVA, BWN, Caritas de Navarcles, Cazcarra Image Group, Clece, Clifford Chance, Comunitat Sant Pere de les
Puel·les, Col·legi de Notaris de Catalunya, Consum cooperativa, Cotolengo del Padre Alegre, C&A, Danone, Deutsche Bank,
Dori Dori, Eremo Management, Escola Sant Ignasi Sarrià, Farga Sant Gervasi, FCPC, F. Antoni Serra Santamans, F. Banc dels
Aliments, F. Barclays, F. Josep Botet, F. Josep Palau Francàs, F. Creatia, F. Levi Strauss, F. Maite Iglesias Baciana, F. Miguel Torres,
F. Mutua Madrileña, F. Roviralta, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, Francina Models, Frinvert Hold, Gratacós, Grup
Blauplat, Hotel Princess, Hotel Ibis, HP, IKEA, INET it service, Maden, Miaportación, Llar de Pau, Llar Joan Trias, Mango, Mutua
Intercomarcal, Nefri, Nupik, O. S Santa Lluïsa de Marillac, Play&help, Porticus Iberia, Proane, Residencial Campoamor, Residencia
Betania, Residencia Virreina, Reymatex, Sabor Mudejar, Sport2help, Stradivarius, Swarovski, Timberland, Tulbos, Unilever, UPF
Solidària, Uría Menéndez, Valkiria Hub, Velamen.
Fotos Vera Lair, Ana Mª Méndez, Imatge Solidària i Fundació Ared.
Imprès pe Icària Iniciatives Socials, SAL
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c/ Zamora, 103 -105 baixos
08018 Barcelona
ared@fundacioared.org
www.fundacioared.org
Tel.: 93 351 38 65
Fax: 93 485 15 07

Pati del Centre penitenciari
. de dones Wad Ras preparat
per la celebració del XXè
aniversari d’Ared

