portada

SUMEM ESFORÇOS
PER UNA SOCIETAT
SENSE EXCLUSIÓ

PRESENTACIÓ
Per fi! Va arribar el moment de celebrar els 25 anys de la nostra Fundació i
ho vam fer per la porta gran, desfilant a la passarel·la de la 080 Barcelona
Fashion presentant la primera col·lecció d’uniformes laborals amb disseny
propi i fets als nostres tallers de confecció.
Vam continuar de celebració en rebre la prestigiosa Creu de Sant Jordi
atorgada per la Generalitat de Catalunya. Un reconeixement a la trajectòria
i la feina ben feta que ens va emocionar molt a totes!
Vam clausurar l’any 2019 amb La nit d’Ared al Recinte Modernista de Sant
Pau. Un gran sopar de gala per a més de 200 persones elaborat pel nostre
càtering Salta. La gran festa d’Ared.
Sempre he cregut en el potencial de les persones malgrat les dificultats.
M’agrada pensar que les dificultats són oportunitats per seguir creixent
juntes, per fer cohesió d’equip, per a apoderar a les nostres treballadores
i sentir-nos molt orgulloses del gran repte que significa treballar per la
Inclusió, per a la Dona, per a la Formació. En soc conscient i estic motivada
a participar-hi molt activament, junt amb el patronat i l’equip. Sé de ben
cert que estem preparades per seguir avançant amb una visió de futur que
ens permetrà atendre a més persones que ho necessiten. I aquest és el
nostre compromís, el nostre motiu de ser. Seguirem superant-nos dia a dia
per celebrar-ne 25 anys més!
Gràcies a totes les entitats, empreses, socis i sòcies, voluntaris i voluntàries,
a tot l’equip de professionals i a totes les persones que s’han apropat a la
Fundació Ared i han confiat el seu procés formatiu a la nostra entitat. Tots
junts hem fet d’aquest any 2019 un any de celebració i bons resultats.
Felicitats i seguim!
Judit Mascó i Palau, Presidenta de la Fundació Ared

REPTES
DE FUTUR
La innovació és
la clau del Futur
d’Ared i Salta

Hem finalitzat l’any 2019 amb el convenciment que aquests 25 anys
hem treballat de valent acompanyant a totes les persones que s’han
apropat a la Fundació Ared buscant una oportunitat.
Iniciem l’any 2020 amb l’objectiu de seguir mantenint la nostra essència,
acompanyar. Continuarem acompanyant a totes les persones que
atenem i que segueixen trucant a la nostra porta i acompanyarem
també a l’equip humà que hi ha al darrere perquè ells i elles fan possible
que l’esperit lluitador de la Fundació continï viu.
La innovació és la clau per poder seguir creixent, aquest 2020
treballarem per a millorar les eines de gestió i els processos i potenciar
d’aquesta manera l’eficiència en totes les nostres àrees.
Tenim el repte de seguir oferint productes de qualitat que permetin la
sostenibilitat de l’empresa d’inserció. Apostem per la creació d’una
línia de productes propis que enamorin als clients i siguin una mostra
de la nostra professionalitat.
Volem acompanyar a l’equip tècnic en el desenvolupament de les
seves competències a través de formació personalitzada. Volem ser
un referent per a les empreses en la implantació dels ODS (Objectius de
Desenvolupament Sostenible) i crear aliances a llarg termini amb elles.
Per últim, seguirem adaptant-nos a les necessitats del mercat per tal
de dissenyar uns itineraris formatius que permetin una inserció laboral
estable a les persones que atenem.
Pepa Morató, Directora general Fundació Ared i Salta, empresa
d’inserció

25 ANYS D’ARED

En 25 anys
11.274
3.561

Persones ateses
Insercions laborals

Des que l’any 1994, al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona,
cinc dones privades de llibertat, una voluntària i una monitora, Teresa
Rodríguez, presidenta durant 24 anys de l’entitat, van tenir la iniciativa
de formar una associació amb l’objectiu d’aprendre un ofici per poder
trobar una feina digna un cop sortissin en llibertat, han passat moltes
coses. Hem crescut molt i ens hem anat professionalitzant al llarg dels
anys fins a arribar a la Fundació Ared que coneixeu avui.
Aquest any de celebració el vam iniciar participant a la 080 Barcelona
Fashion, on hem pogut desfilar amb la nova col·lecció d’uniformitat
laboral creada a les nostres instal·lacions i dissenyada per nosaltres.
Una desfilada molt especial on les persones treballadores d’Ared i Salta
i les seves famílies van poder ser models per un dia.
Aquesta desfilada la vam reproduir als Centres Penitenciaris de WadRas i Brians 1, on les dones privades de llibertat van fer de models i van
desfilar amb la nova col·lecció.
Aquest 2019, molt emocionades també vam recollir la Creu de Sant
Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya, un reconeixement molt
important per a nosaltres i que avala la feina ben feta d’aquests darrers
25 anys.
Per finalitzar aquest any de celebració, vam poder gaudir de La Nit d’Ared,
un acte que ens va permetre celebrar aquest 25è aniversari rodejades
de les persones que ens han donat suport i ens han acompanyat en la
nostra trajectòria.

ÀREA
SOCIAL
Programes formatius:
A través de formació per l’ocupació descobrim potencialitats de cada
persona que atenem i apostem per combinar la capacitació tècnica
a través de la formació homologada amb l’atenció individualitzada.
Aquesta fórmula garanteix el suport necessari perquè cada alumne
pugui finalitzar el curs i obtenir la titulació corresponent.
La nostra clau d’èxit segueix sent la mateixa des de fa molts anys,
l’acompanyament individualitzat a través de l’educador o educadora
social, qui detecta qualsevol factor d’exclusió que pugui posar en perill
el procés formatiu.
Programes d’Acompanyament a la Inserció Laboral:
La inserció laboral es produeix quan s’ha acabat la formació
professional i quan l’entorn i les necessitats bàsiques de la persona
ho permeten.
L’equip de professionals d’inserció porta a terme diferents programes
d’orientació i d’intermediació laboral per tal d’aconseguir la inserció
laboral de les persones que atenem.

La Fundació Ared
Promou l’accés a
la plena ciutadania
de persones en risc
d’exclusió social,
fomentant la seva
autonomia.

71%

Dones

29%

Homes

977
Persones ateses
95

52%

Persones de justícia Troben feina

369
Insercions laborals

PROGRAMES
FORMATIUS
24
Accions formatives
durant el 2019
334 Alumnes

Aquest any hem realitzat 24 cursos formatius, hem ampliat el ventall de
cursos i, per tant, hem atès un nombre més elevat d’alumnes respecte
a l’any 2018, arribant als 334 alumnes.

Perfil de l’alumnat

Majoritàriament es tracten de dones amb un perfil educatiu baix,
amb poca experiència en el mercat laboral ordinari i una manca de
coneixements sobre els mecanismes per accedir-hi. Acostumen a tenir
estudis primaris complets o incomplerts. Es tracta de persones amb
poca autonomia i sense els recursos econòmics necessaris per tenir
unes condicions de vida dignes.

Curs prelaboral
24 alumnes
11 insercions

Iniciem campanya de difusió del curs prelaboral a les entitats del Tercer
Sector Social, com ara: Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació
Mambré, ICD, cases d’acollida i centres penitenciaris.

Els cursos s’han centrat en les 4 especialitats formatives que imparteix
Ared: confecció, ajudant de cuina, ajudant de pastisseria i atenció
sociosanitària per a persones dependents.

24
cursos de formació
334
alumnes
6 CURSOS DE CUINA
6 CURSOS DE CONFECCIÓ
8 CURSOS DE PASTISSERIA
4 CURSOS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

“Com educadora social, veure la transformació que tenen totes les alumnes
que atenem a Ared que es van apoderant cada vegada més, trobant llocs de
treball i que van prenent el control de la seva vida és el motiu de venir cada matí
a Fundació Ared a treballar. “

ACOMPANYAMENT
A LA INSERCIÓ
9 programes
d’acompanyament a
la inserció
735 persones ateses
71% dones

Acompanyem, orientem i assessorem a les persones que atenem en
el seu itinerari personalitzat per trobar el lloc de treball més adequat a
les seves competències tant professionals com personals. Al darrere hi
ha un equip tècnic que garanteix l’èxit en la consecució dels objectius
proposats en el procés d’inserció social i laboral de les persones
beneficiàries que participen en els programes de la Fundació Ared.

Programa Incorpora
169 persones ateses
80% dones

El Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” és un programa
d’integració sociolaboral que té com a finalitat promoure la inserció
laboral a l’empresa ordinària de persones en situació o risc d’exclusió
social.

Programa
ReIncorpora
30 persones ateses
30% dones

El Programa Reincorpora és fruit de la col·laboració del Departament
de Justícia amb la Fundació ”la Caixa” i està destinat a persones
procedents de centres penitenciaris. Des de la Fundació Ared
proporcionem un espai segur d’intimitat, confiança i respecte.

Programa Làbora
369 persones ateses
70% dones

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les
persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. L’orientació, la
formació i l’acompanyament que es realitza amb cada participant, són
la garantia de la millora del seu procés d’ocupabilitat.

9
Programes d’inserció
735
Persones ateses
•

Programa Incorpora

•

Programa Reincorpora

•

Programa Làbora

•

Programa de Mesures Actives de la renda garantida de ciutadania
(MAIS)

•

Inserció laboral de dones que pateixen es fibromiàlgia i/o fatiga
crònica

•

Programa d’Atenció a Dones víctimes de Violència Masclista.

•

Programa Singulars AredJove

•

Treball i Formació, orientat a persones beneficiàries de la renda
garantida de ciutadania.

•

Servei d’orientació i inserci laboral. SOIL

El Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones receptores
de la Renda Garantida de Ciutadania inclou accions d’acompanyament
i orientació laboral per a persones que es troben en situació de
risc d’exclusió social i que no disposen de recursos per a cobrir les
necessitats bàsiques, amb l’objectiu de promoure la seva inserció
laboral.

Programa de Mesures
Actives de la renda
garantida de ciutadania
(MAIS)
76 persones ateses
57% dones

FEM CAMÍ: Inserció laboral Aquest projecte ha pretès augmentar l’apoderament de 44 dones
diagnosticades amb fibromiàlgia i/o fatiga crònica per facilitar el seu
de dones que pateixen
accés i la seva reincorporació novament al mercat laboral.
fibromiàlgia

44 persones ateses
94% dones

Programa Atenció
a Dones víctimes de
Violència Masclista

Hem atès 17 dones derivades per l’Institut Català de les Dones,
amb diverses problemàtiques però totes en recerca activa de feina
i/o reorientació laboral. Aquest programa busca millorar la seva
ocupabilitat.

Programa Singulars
AredJove
25 persones ateses
60% dones

Adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits al Registre de Garantia
Juvenil. L’objectiu general d’aquest projecte és dur a terme actuacions
que millorin l’ocupabilitat, les competències professionals i transversals
de les persones joves no ocupades.

Servei d’orientació i
inserció laboral. SOIL
7 persones ateses
60% dones

Programa propi d’orientació a la inserció que permet donar resposta a
aquelles persones que pel seu perfil no poden iniciar altres programes
de l’entitat.

17 persones ateses
100% dones

Orientació i
Assessorament

Millora
de l’ocupabilitat

ACOMPANYAMENT

Inserció
laboral

PROGRAMA
D’ACOLLIDA
La finalitat principal d’aquest projecte és la inserció
laboral i l’acompanyament social de persones en risc
d’exclusió, especialment persones nouvingudes o
amb necessitats urgents de formació ocupacional i/o
allotjament temporal.
L’any 2019 ha estat un any per redissenyar el projecte, tal com ens
l’havíem plantejat.
Durant gran part de l’any ha permès l’acollida d’un grup de joves, a partir
d’una col·laboració amb les Salesianes. Això ens ha suposat posar a
prova el condicionament de les instal·lacions que es van dur a terme
l’anterior any.
A més, ha permès donar un nou impuls al projecte i que s’acabés de
consolidar i reafirmar la seva finalitat.

17

Persones
en acollida
temporal

Procés
1.
2.
3.
4.
5.

Entrada en el recurs
Acollida
Formació
Acompanyament a la inserció
Baixa del recurs

MEMBRES DEL
PATRONAT
Fundadora: María Teresa Rodríguez García
Creadora juntament amb cinc dones privades
de llibertat i una voluntària d’aquest gran
projecte. “Ho tornaria a fer una i mil vegades”.

Vocal: Sor Immaculada Ladrero Ibrain
(Compañía Hijas de la Caridad) La Companyia
de les Filles de la Caritat ha estat al costat
d’Ared des dels inicis i les seves missions es
complementen.

Presidenta: Judit Mascó i Palau
Model i empresària.
“Treballaré seguint la missió, els valors i la
visió d’Ared, que són la nostra essència.”

Vocal: Amelia Guilera Roche
(OH San Juan de Dios)
Directora del Campus Docent Sant Joan de
Déu des de l’any 2006.

Vice- president: Manuel Lecha Legua
Membre de l’OH Sant Joan de Déu, compromès
des de l’inici amb la missió i valors de l’entitat.

Vocal: Gemma Cernuda Canelles
Especialista en branding i comunicació en
femení, escriptora, conferenciant i creadora
del blog ellasdeciden.com.

Secretaria: Reyes Milá Mencos
Historiadora i creadora de Papeleo,
involucrada amb Ared i en difondre la seva
gran tasca.

Vocal: Montse Padilla Merino
Ha desenvolupat la seva carrera a Càritas
i comparteix amb la Fundació Ared la seva
llarga trajectòria en l’àmbit social.

EQUIP ARED

Equip tècnic:
Aquest 2019, treballem un nou organigrama que permet el
desenvolupament de tot l’equip de Fundació Ared i Salta, enteses com
un tot.
Creem una estructura sòlida dividida en 5 branques diferenciades.
Voluntariat:
El voluntariat s’organitza en aquestes cinc branques junt amb
presidència i patronat i d’aquesta manera té presència en tota
l’estructura de l’entitat.
76 voluntaris
61 equip tècnic
71 contractes d’inserció

SALTA EMPRESA
D’INSERCIÓ
El 8 de març de 2006 la Fundació Ared promou i crea Salta. La seva
missió: facilitar a les persones que treballen a Salta “el salt” a la
contractació laboral a l’empresa ordinària i, mitjançant la tutorització
individualitzada, ajudar a fer que els treballadors i treballadores
assoleixin totes les competències necessàries.
L’empresa d’inserció permet que les persones, mitjançant la seva
vinculació a la Fundació, adquireixin les habilitats necessàries per
a la seva inserció en el mercat laboral. El procés dura un màxim de
tres anys, durant els quals es treballa un pla de treball que comprèn
formació tècnica i formació complementària amb el corresponent
seguiment i acompanyament de l’equip professional.
Treballem per a què 72 famílies puguin organitzar la seva vida al voltant
d’un salari digne, fruit d’un contracte de treball que les allunyi per
sempre dels llindars de la pobresa i l’exclusió social.
Destaquem que responent a la missió principal de la Fundació Ared,
el 65% de la plantilla de l’empresa d’inserció està formada per dones.

Salta, empresa
d’inserció
Promou la
incorporació al
mercat laboral
de persones
amb necessitats
especials.

71
Contractes laborals
65%

Dones

35%

Homes

34

Salta Tèxtil

37

Salta Càtering i
obrador

SALTA TÈXTIL

2019, any de reptes aconseguits, satisfaccions compartides i orgull de
ser cada dia una família més gran.
Aquest any hem crescut un 25% en clients compromesos amb la seva
RSC i coherents amb els ODS que liderem a la Fundació Ared. Empreses
que creuen en l’impacte social i amb les seves compres aposten per la
professionalitat que ofereix el tercer sector i empreses d’inserció com
Salta.
Gràcies a tots els clients i clientes, proveïdors i proveïdores
col·laboradors i col·laboradores, treballadors i treballadores i voluntaris
i voluntàries hem pogut vendre un 15% més que el 2018, permetent a
Salta augmentar la seva atenció a persones amb vulnerabilitat davant
el mercat laboral i creixent en contractes d’inserció.

SALTA CÀTERING
I OBRADOR
El 2019 ha estat un any de consolidació d’aprenentatges que ens han
permès oferir serveis encara més especials i poder ajudar als nostres
clients i clientes a gaudir de moments únics.
Aquest darrer any hem acompanyat a Fundació Ared en la celebració
del seu 25è aniversari principalment en dos actes molt destacats. D’una
banda, vam oferir un vermut a més de 400 persones a la presentació
de la primera línia d’uniformitat laboral dissenyada i confeccionada per
Salta Tèxtil by Ared a la 080 BCN Fashion. D’altra banda, vam servir un
banquet màgic per a més de 200 persones a LA NIT D’ARED.
Aquest 2019 ha estat molt dolç en resultats i això ha estat possible
gràcies al gran equip que treballa al càtering i també gràcies al nostre
obrador de pa i pastisseria que ha elaborat, amb èxit, deliciosos
productes artesans de gran qualitat com el producte estrella del Nadal,
les nostres delicioses neules.
Un any més, seguim comptant amb la confiança d’empreses amb
les quals fa més de 10 anys que treballem juntes i amb la de noves
que ens incorporen a la seva cartera de proveïdors. Gràcies a aquest
creixement en serveis hem pogut ampliar la nostra plantilla i reforçar
la nostra estructura oferint, així, oportunitats laborals justes i dignes a
persones en situació de risc d’exclusió. Gràcies a totes i a tots!
Nombre de serveis 1875
Nombre de persones ateses 75.000

PACTE MUNDIAL
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

El Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa
internacional que promou implementar 10 principis universalment
acceptats per promoure el desenvolupament sostenible a les àrees de
Drets Humans i Empresa, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra
la Corrupció a les activitats i l’estratègia de negoci de les empreses.

Ared està en consonància amb els
següents ODS:

Que contemplen:

2019 - ENS ADHERIM AL PACTE MUNDIAL
La nostra adhesió al Pacte Mundial ve motivada perquè està en
consonància amb el nostre recorregut al llarg dels nostres 25 anys, no
deixar ningú enrere (inclusió), tal com figura en el preàmbul de l’Agenda
2030.
Durant el 2019, ens apropem a empreses i entitats amb sensibilitat i
consciència social que comparteixen els nostres valors i col·laboren a
construir una societat més justa.

PROJECTES
PRESENTATS
FIBROMIÀLGIA I MERCAT LABORAL - FEM CAMÍ
AJUDES SOCIALS a famílies i persones en situació de
vulnerabilitat
MENJADOR SOCIAL
SUPORT A LA INTEGRACIÓ de persones en situació de
vulnerabilitat
MILLORA DE LA PRODUCCIÓ DE NEULES SALTA CÀTERING
INSERCIÓ DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
PROJECTE D’ACOLLIDA TEMPORAL
PUNTADES DE LLIBERTAT - Curs pre-laboral de dones
privades de llibertat
BEQUES PER FORMACIÓ DE PROFESSIONALS
NOVA FURGONETA PER A SALTA CÀTERING
ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE CONFECCIÓ
POSADA A PUNT DE LES INSTAL·LACIONS DE CUINA
ACTUALITZACIÓ DELS EQUIPS INFORMÀTICS

COL·LABORACIONS
AMB EMPRESES I
ENTITATS
Aquest any, hem seguit comptant amb empreses, entitats i
administracions compromeses amb la nostra tasca que col·laboren
en els nostres projectes i ens permeten seguir creixent i amb les que
treballem conjuntament per a la inserció laboral d’èxit de les persones
que atenem.
Destaquem el creixement de col·laboracions pro-bo que durant
el 2019 ens ha permès iniciar i mantenir programes que sense la
seva col·laboració hauria estat impossible realitzar. Destaquem
l’assessorament organitzatiu, i la creació del nou logo i identitat de
marca.
La cessió d’espais és una altra forma de col·laboració que ens permet
realitzar activitats fora de les instal·lacions de la Fundació Ared.
El voluntariat corporatius acompanyat d’un compromís de col·laboració,
és una de les millors maneres de conèixer la nostra feina i d’involucrarse amb la nostra tasca.
Així mateix, agraïm també a totes aquelles empreses i entitats que han
contractat les persones que atenem, professionals formats a l’entitat
que troben en elles una oportunitat justa i digna per inserir-se social i
laboralment a la societat.

COL·LABORACIONS
AMB EMPRESES I
ENTITATS

La Fundació Ared i Salta, Empresa d’inserció en Xarxa:

ACTIVITATS

080 Barcelona Fashion Participació en la passarel·la 080

Barcelona Fashion, on hem pogut desfilar amb la nova col·lecció
d’uniformitat laboral, dissenyada i creada a les nostres instal·lacions.
Una desfilada molt especial on les persones treballadores d’Ared i Salta
i les seves famílies van poder ser models per un dia.

Dia de la Dona Wad-Ras Per celebrar els 25 anys de l’entitat
en el centre que la va veure néixer, el Centre Penitenciari de Dones de
Barcelona, vam reproduir la desfilada de la 080 i en aquest cas les
models van ser les mateixes dones privades de llibertat.

Creu de Sant Jordi Recollim la Creu de Sant Jordi, atorgada per

la Generalitat de Catalunya, un reconeixement molt important per a
nosaltres i que avala la feina ben feta d’aquests darrers 25 anys.

Dia de la dona a Brians 1 Igual que vam fer al Centre Penitenciari
de Dones de Barcelona, van traslladar la desfilada de la 080 al pati de
C.P. Brians 1. Les dones privades de llibertat van ser models per un dia.

Dona 25 anys Vam rebre un reconeixement per part de la Generalitat
de Catalunya per la nostra trajectòria de 25 anys en favor dels drets de
les dones.

ACTIVITATS

Jornada de portes Obertes Fidem Una representació de
dones membres de Fidem venen a conèixer el nostre projecte social de
primera mà i a estudiar possibles col·laboracions.

Universo Santi - DKV Assistim a la presentació de la nova
col·lecció d’uniformes que, dissenyats per Salta Tèxtil by Ared,
vesteixen els treballadors i treballadores d’Universo Santi. Un projecte
100% social, ja que, aposta per la inserció laboral de persones tant amb
discapacitat com en risc d’exclusió.
LA NIT D’ARED Dijous 28 de novembre, a la Sala Hipòstila del
Recinte Modernista de Sant Pau i Santa Creu, vam tancar l’any del
nostre 25è aniversari amb un sopar solidari presentat per la periodista
i presentadora Elisenda Roca. Ens van acompanyar un total de 210
comensals.
Visita Ada Colau Ens visitat l’Alcaldessa Ada Colau i Sonia For,
Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona.
Agraïdes i encantades de compartir el nostre dia a dia amb elles i poder
ensenya’ls-hi les instal·lacions de l’entitat.

Accions Nadal A través de donacions i diferents programes

solidaris, hem aconseguit que totes les persones que formem part de
la Fundació Ared tinguem un lot de Nadal. I les persones que atenem
s’han emportat un regal personalitzat gràcies a la campanya “Reyes
Majos” iniciativa de la ONG miaportacio.

COMPTES CLARS
ARED I SALTA

Estat d’ingressos i despeses
Any 2019
FUNDACIÓ ARED

Estat d’ingressos i despeses
Any 2019
SALTA EMPRESA D'INSERCIÓ

INGRESSOS

INGRESSOS

2.269.555,00€

“Projectes i Col·laboracions
Privades “
487.911,00€
Subvencions públiques
1.315.876,00€
Altres Ingressos
465.768,00€

Vendes
Subvencions
Altres Ingressos

DESPESES

DESPESES

Despeses de personal
Ajuts econòmics
Despeses activitat
Dotació Amortitzacions
Despeses financeres
RESULTAT
DE L’EXERCICI

2.246.864,00€
1.232.140,00€
127.230,00€
666.097,00€
208.475,00€
12.922,00€

22.690,00€

1.994.037,00€
1.597.167,00€
380.203,00€
16.667,00€
1.943.151,00€

Aprovisionaments
Despeses de personal
Despeses activitat
Despeses financeres

326.462,00€
1.204.497,00€
411.814,00€
378,00€

RESULTAT
DE L'EXERCICI

50.886,00€

ORIGEN DELS RECURSOS
Privat
487.911,00€
11,44%
Altres
482.435,00€
11,32%

Públic
1.686.079,00€
39,78%
Venda pròpia
1.597.167,00€
37,46%

DESTINACIÓ DELS RECURSOS

Captació 214.156,00€
5,11%
Administració 225.203,00€
5,37%

Programes i Projectes
3.750.657,00€
89,51%

portada
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