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FUNDaCiÓ areD i SaLTa
PreSeNTaCiÓ

FUNDaCiÓ areD i SaLTa
rePTeS QUe eNS iL·LUSiONeN
Tenim per davant un futur molt il·lusionant.

Si som fidels als valors de l’entitat que hem construït 
amb molt d’esforç, arribarem a les metes que ens 
proposem:

• El disseny del model d’una entitat que ha crescut 
de manera contínua i l’accent a la fidelitat al 
col·lectiu de persones que li va donar origen,

• La concreció del relleu de la Direcció General de 
l’entitat que ja venim preparant.

• La renovació i l’enfortiment del patronat com a 
resultat d’una autovaloració de l’acompliment.

Quin goig presentar els resultats de la memòria 2017! 
Un any de treball continuat, incansable, sostingut, 
conjunt, d’equip, en veritable xarxa de col·laboració.

El 2017 ha estat un any de reflexió i punt d’inflexió per 
valorar junts el que s’ha aconseguit en aquests 24 anys 
i, a partir d’aquesta anàlisi, decidir entre totes i tots, les 
línies de treball prioritari que condueixin a l’organització 
somiada. Un preciós procés acompanyat per experts, 
que ja ha començat a donar els seus fruits aquest any, 
però que els veureu amb tota nitidesa durant el 2018.

Aquest any hem volgut centrar els nostres esforços en 
millorar aspectes que ens han permès augmentar la 
qualitat de la formació ocupacional, proporcionar als 

nostres usuaris un acompanyament més individualitzat 
i garantir la màxima atenció a situacions d’urgència 
social. Pel que fa a l’àrea d’acompanyament a la inserció, 
hem aconseguit consolidar una xarxa d’empreses 
contractants que ens ha permès aconseguir contractes 
de qualitat. Destaquem, també, una especial cura 
en la qualitat dels productes i serveis de Salta i una 
administració molt acurada dels recursos que sempre 
resulten insuficients per donar resposta a tantes 
necessitats creixents.

Gràcies i felicitats a totes i tots: ha estat el millor any de 
la història d’Ared i Salta si a la sostenibilitat ens referim.

Gràcies per la vostra solidaritat! El que planejàvem com 
incertesa, ho hem vist concretat en generositat.

• La dotació d’una estructura de recursos humans 
adaptada als resultats que volem obtenir.

• Una millora contínua de la sostenibilitat 
econòmica que ens ofereixi més marge de 
maniobra en la presa de decisions.

L’any que iniciarem les celebracions del XXV Aniversari: 
la nostra estimada Ared mereix arribar a aquest dia 
amb un somriure de satisfacció per tanta feina ben feta 
entre tots/es i per a tots/es.
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FUNDaCiÓ areD 
PrOGraMeS De FOrMaCiÓ

Des d’ARED seguim apostant per combinar la capacitació tècnica de 
l’alumnat i l’atenció individualitzada que garanteix el suport necessari 
per al manteniment en el curs. La nostra marca segueix sent la mateixa, 
l’acompanyament integral a través de la figura educativa. 

Un equip de vuit persones entre educadors i formadors, han aconseguit 
donar resposta integral als alumnes de 18 cursos de formació, quatre més 
que l’any anterior.

La detecció prèvia de qualsevol factor d’exclusió que pugui posar en perill 
el procés formatiu de l’alumne/a d’ARED és fonamental. A més, el treball 
en xarxa amb altres organismes com serveis socials i oficines del SOC, 
asseguren l’atenció integral de la persona. 

Complementem la tasca formativa amb ajudes socials per mantenir 
cobertes les necessitats bàsiques no només del nostre alumnat sinó 
també de la seva unitat familiar, destacant que aquest 2017 hem detectat 
un ascens considerable de mares soles amb càrregues familiars no 
compartides; i de persones en atur de llarga durada amb efectes visibles a 
nivell de salut física i mental.

18 cursos de formació La formació i La caPaciTació ProfessioNaL És uNa 
de Les Peces cLaus Per a La reiNserció sociaL i 
LaBoraL de La PersoNa.

formació d’oferTa eN Àrees 
PrioriTÀries (foaP - 2016)
•	3	cursos	de	Retocs	i	adaptacions	de	peces	i	
articles	en	tèxtil	i	pell	(CP	1).

•	4	cursos	d’Atenció	Sociosanitària	de	persones	
dependents	en	institucions	socials	(CP	2).

•	2	cursos	d’Operacions	bàsiques	de	Pastisseria	

(CP	1).

acord marc HosTaLeria i Turisme
•	3	cursos	d’Operacions	bàsiques	de	càtering	

(CP	1).

PuNT formaTiu iNcorPora
•	Acció	formativa	en	Ajudant	de	Cuina.
•	Acció	formativa	en	curs	d’Atenció	
Sociosanitària	de	persones	dependents	en	

institucions	socials	(CP	2).

ProGrama de reiNcorPoració aL 
TreBaLL (PrT)
•	1	acció	formativa	en	auxiliar	de	forn.

ProGrama iNTeGraL Per a majors 
de 30 aNys
•	Curs	de	Retocs	i	adaptacions	de	peces	i	
articles	en	tèxtil	i	pell	(CP	1).

•	Curs	d’Operacions	bàsiques	de	cuina	(CP	1).

curs de coNfecció per	alumnes	del	
Centre	penitenciari	Brians	1.

cursos 
FormatIvos

309 aLumnes

18 cursos
FormatIus



FUNDaCiÓ areD 
aCOMPaNYaMeNT a La iNSerCiÓ

ProGrames

incorpora i reincorpora

ateses:                insercions300

formació / Pràctiques

ateses:                insercions 68

servei d’orientació i inserció 
Laboral

ateses:                insercions32

institut català de le dones

ateses:                insercions340

Programa Làbora

95

ateses:                insercions

integrals majors de 30 anys

20

ateses:                insercions209 72

ateses:                insercions321

Programa d’orientación i 
acompanyament a la inserció

72

8

2

85

El departament el composen 10 professionals, educadors socials, psicòlegs 
i pedagogs que treballem cada dia per orientar i acompanyar les persones 
en el seu procés d’inserció laboral. Liderem diferents programes, cadascun 
adaptat a les necessitats del participant, que faciliten les eines necessàries 
per aconseguir un lloc de treball.

A més acompanyem a l’empresa en la captació, selecció i acollida del nou 
talent per a un excel·lent creixement de la seva organització.

Gràcies a aquest doble acompanyament i un seguiment posterior a la 
incorporació del candidat al lloc de treball es garanteix un resultat òptim i 
durador de tot el procés.

Felicitats a aquestes 354 persones per l’esforç realitzat i a les empreses 
que contracten professionals eficaços.

iTiNeraris PersoNaLiTZaTs Per a La iNserció 
socioLaBoraL: uNa Visió HoLÍsTica de La PersoNa i 
adaPTada a La reaLiTaT deL mercaT LaBoraL acTuaL.

59

cursos 
FormatIvos 18 cursos 

cursos 
FormatIvos

354 InsercIons

45% InsercIons 
després de 
prÀctIcas



FUNDaCiÓ areD 
PrOJeCTe La LLaVOr

L’any	2017		la	Llavor,	projecte	en	xarxa	amb	les	Germanes	Salesianes,	
s’identifica	amb	les	paraules	consolidació,	continuïtat,	obres	de	reforma	i	
expansió	a	la	comunitat	del	Barri	de	Sant	Genís	dels	Agudells.

Iniciem	unes	obres	de	reforma	que	culminaran	el	2018	gràcies	a	la	
col·laboració	d’entitats	públiques,	fundacions	i	aportacions	privades,	
permetent	la	raó	de	ser	del	projecte:		l’habitatge,	la	família,	la	comunitat	de	
pertinença	de	persones	vulnerables,	que	necessiten	del	projecte	per	iniciar	
un	projecte	de	vida	amb	major	autonomia,	a	través	de	l’acompanyament,	
la	formació	pre-ocupacional	i	ocupacional	i	l’acompanyament	a	la	inserció	
laboral.	

Durant	el	2017	hem	atès	a	18	persones	en	règim	d’habitatge	social	
temporal.	Hem	allotjat	a	350	persones	amb	economies	molt	fràgils	que	són	
familiars	de	pacients	hospitalitzats	a	l’Hospital	Vall	d’Hebron	i	han	aprofitat	
els	espais	de	que	disposa	la	casa	400	persones.

Vam	aconseguir	la	contractació	de	4	persones	en	procés	d’inserció	que	
col·laboren	amb	la	cuina,	el	manteniment	i	la	neteja	dels	espais.

8 aNys de comPromÍs amB PersoNes amB aLTs NiVeLLs 
de suPeració i resiLièNcia, comPromesos amB eL 
ProjecTe i coNsoLidaNT-Lo.

cursos 
FormatIvos

18
persones en 
acoLLIda 
temporaL

350 FamILIars de pacIents

usuarIs d’espaIs400



FUNDaCiÓ areD 
eQUiP areD

Un	cop	més,	l’equip	de	voluntaris	i	professionals	remunerats	de	l’entitat,	ha	
estat	a	l’alçada	dels	seus	majors	nivells	d’humanitat	i	professionalitat.	Amb	el	
compromís	i	la	implicació	que	ens	caracteritza,	hem	aconseguit	i	superat	els	
resultats	que	ens	donen	prestigi	i	hem	sabut	simultaniejar	el	delicat	treball	
de	mirar	amb	cura	i	transparència	les	entranyes	de	l’entitat	per	imprimir-li	
els	canvis	que	necessita.

Simultaniejar	aquestes	dues	línies	de	treball	no	és	un	moviment	fàcil;	gràcies	
al	treball	de	tots	i	al	prudent	acompanyament	d’experts,	hem	aconseguit	
resultats	molt	satisfactoris	per	a	l’organització.

Gràcies	a	totes	i	tots,	ja	que	la	suma	de	gran	quantitat	d’aportacions	ha	
estat	la	causa	de	l’èxit:	junts,	amb	la	mirada	sempre	posada	en	les	persones	
que	atenem	i	en	la	missió	fundacional,	ho	hem	aconseguit.

I	moltes	gràcies	a	tots	i	totes	els/les	que	heu	hagut	de	fer	un	sobre	esforç:	
els	resultats	estan	a	la	vista.

Presidenta: 
María Teresa Rodríguez García 

Vicepresident: 
Juan Busquets Unsain

Secretari: 
Josep Antón Caubet Busquet 

Vocals:
Amèlia Guilera 
  (OH San Juan de Dios)
Andreu Rosa Garitano 
Inmaculada Ladrero Ibrain
     (Compañía Hijas de la Caridad) 
Judit Mascó Palau
Luis Font Formosa (baixa novembre)
Reyes Milá Mencos
Manuel Lecha Legua  
María Elena Alfaro Bellati (baixa abril)
María Gloria Bosch Capdevila

eL GraN equiP de VoLuNTaris i ProfessioNaLs que 
coL·LaBoreN i sumeN, És eL major Tresor de La 
NosTra eNTiTaT.

cursos 
FormatIvos

persones en 
acoLLIda 
temporaL 67 voLuntarIos/as

eQuIpo técnIco
cursos 
FormatIvos

67 voLuntarIs/es

34 eQuIp
tÈcnIc

PaTroNaT



FUNDaCiÓ areD 
reCONeiXeMeNTS i ViSiTeS

Aquest any diverses entitats han volgut conèixer de primera mà la nostra 
tasca. Destaquem:

Càritas Diocesana de Barcelona,   ERC Sant Martí, Diputació de Barcelona,   
Sra. Laia Ortiz 3r Tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona,   Sr. Jordi 
Sánchez, Gerent de l’IMSS, Sr. Ricard Fernández, Gerent de Drets Socials 
Ajuntament de Barcelona , Sr. Gerardo Pisarello, Primer tinent d’alcaldia, 
Ajuntament de Barcelona,   Sra. Imma Moraleda, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Sra. Lucia Cellerino, Ajuntament de Barcelona,   
Càritas Andalusia, Mans Unides i La Confederació.

Al novembre de 2017, Clece Social Premia el “Projecte d’integració 
sociolaboral de dones víctimes de violència de gènere” de la Fundació 
Ared en la III edició dels Premis Compromís de Clece.

El jurat va destacar el programa “Integració sociolaboral de dones víctimes 
de violència de gènere”, que té per objectiu millorar l’autonomia personal, 
professional i econòmica de les dones ateses i aconseguir la integració 
laboral, i que compta amb 25 beneficiàries directes que viuen en situacions 
de pobresa i exclusió social.

cLece sociaL Premia 

eL NosTre ProjecTe 

d ‘ “iNTeGració 

socioLaBoraL de doNes 

VÍcTimes de VioLèNcia de 

GèNere”



FUNDaCiÓ areD 
CeNTreS PeNiTeNCiariS

Més de cent persones ateses i 52 persones contractades en empreses 
del sector: aquestes són contractacions que haurien de comptar per tres 
insercions cadascuna, ja que l’esforç de superació que realitzen és més que 
triple.

Destaquem el compromís mantingut amb dones provinents de C.P. Brians 
1, al taller de confecció que funciona a La Llavor; les col·laboracions 
econòmiques privades que ajuden a mantenir-lo en funcionament i la 
IV Edició del Premi Fundació Ared que premia a 12 dones privades de 
llibertat que destaquen pels seus valors de col·laboració i il·lusió. 

Gràcies a totes elles! Sou referents de superació en les situacions més 
complexes.

Destaquem el nostre compromís en la TPS (Taula de Participació Social) 
per aportar des de la xarxa d’entitats col·laboradores i de voluntariat, una 
millor atenció a les persones privades de llibertat.

Premis 
fuNdació 
ared

uN Nou aNy PosaNT La mirada i eL comPromÍs 
eN PersoNes ProViNeNTs deL deParTameNT de 
jusTÍcia

Els Premis “Fundació Ared” es van 
atorgar el dia 8 de març a dones 
que destaquen en cadascuna de les 
següents categories:

• Treballadora.

• Emprenedora.

• Bona companya.

• Lideratge positiu.

• Transparent i sincera.

• Amb capacitat de superació.

Premis valorats en 100€ cadascun 
i entregats al Cp Wad-Ras i al Cp 
Brians.

67 voLuntarIos/as

34   
  

eQuIpo técnIco
cursos 
FormatIvos

109

49%  InsercIons

persones 
procedents 
de justícIa



SaLTa 
eMPreSa D’iNSerCiÓ 

El 8 de març del 2006 la Fundació Ared promou i crea Salta, Empresa 
d’inserció. El seu nom indica quina és la seva missió: facilitar “el salt” a la 
contractació laboral a l’empresa ordinària, a través de l’acompanyament 
individualitzat a cada persona per a què pugui assolir totes les 
competències necessàries, no només per aconseguir una feina, sinó per 
mantenir-la en el temps.

Treballem per a què 64 famílies (algunes per primera vegada a la vida o 
després d’un llarg període d’atur) organitzin la seva vida al voltant d’un 
salari digne, fruit d’un contracte de treball que les allunyi per sempre dels 
llindars de pobresa i exclusió social.

Destaquem que el 52% dels treballadors/es de Salta, són persones majors 
de 45 anys, un grup d’edat amb especial dificultat per accedir al mercat 
laboral. Així mateix, responent a la missió principal de la Fundació Ared, el 
74% de la plantilla està formada per dones.

Les persones que passen per l’empresa d’inserció estan entre un i 
tres anys amb nosaltres. I durant aquest temps segueixen un itinerari 
d’acompanyament per aconseguir la millor incorporació al món laboral un 
cop finalitzen el seu treball a Salta, Empresa d’inserció. El resultat d’això és 
que prop del 60% de les persones que van finalitzar contracte el 2017 van 
poder continuar la seva relació laboral en una altra empresa.

Aquest procés de preparació implica tant la formació professional com 
la personal i a més del procés que pugui seguir cada persona, totes elles 
s’enorgulleixen i es satisfan del seu pas per l’empresa, per l’atenció i el 
tracte rebuts.

35
29

TreBaLLem Per a què 64 famÍLies orGaNiTZiN La 
seVa Vida aL VoLTaNT d’uN saLari diGNe, fruiT d’uN 
coNTracTe de TreBaLL.



64 contractes
d’InsercIó

74%    36%
      dones                   Homes
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contractes a 
conFeccIó

contractes a 
cÀterIng I obrador

durant 2 o 3 anys eLs/Les 
trebaLLadors/es de saLta segueIXen 
un ItInerarI d’acompanyament 
per a aconseguIr La mILLor 
IncorporacIó aL món LaboraL



SaLTa 
CONFeCCiÓ

Aquest any estem treballant en el disseny i la producció d’una marca 
d’uniformes i roba de treball, amb disseny i estil, que veurà la llum el 2018. 
Així podem potenciar la tasca social d’entitats del tercer sector i empreses 
privades. No obstant això, no deixarem enrere els productes que hem 
confeccionat tradicionalment com ara la roba de llit per a hospitals i 
hotels, mocadors, fulards i bossetes per a fires, congressos i conferències.

Amb la nostra tasca volem sensibilitzar a aquelles empreses, que 
requereixen aquest tipus de roba, oferint-peces de qualitat que s’adeqüin 
a la tasca a desenvolupar per la persona treballadora.

Gràcies a les empreses clients que han mantingut la seva fidelitat i felicitats 
a les noves que ens convideu a superar-nos.

Durant el 2017 han passat per Salta Confecció 35 persones de les quals el 
64% ha aconseguit una inserció laboral fora de l’Empresa d’inserció.

oferim uN ProducTe de Primera quaLiTaT, que resPoN 
a Les NecessiTaTs deLs cLieNTs, amB eL VaLor afeGiT de La 
suPeració PersoNaL i La iNserció LaBoraL

cursos 
FormatIvos

35 contratos

64% InsercIones 
Fuera de 
saLta



SaLTa 
CaTeriNG i OBraDOr

Hem realitzat gairebé 1.600 serveis de càtering atenent a més de 62.000 
comensals.

Seguim treballant per a la màxima satisfacció dels nostres clients, amb 
productes acuradament seleccionats i proveïdors de màxima garantia. Ens 
complau mantenir el percentatge de satisfacció dels nostres clients, els 
quals destaquen la nostra flexibilitat i adaptabilitat a les seves necessitats.

Per a la propera campanya volem seguir innovant en la presentació dels 
nostres productes i oferirem el FoodBox; una manera diferent de fer un 
àpat, reunions, viatges i formacions. Una caixa on podrà triar entre un 
assortiment de productes i el·laborar a mida el servei necessari.

www.saltacatering.com

caNaLs d’eNTrada 

Nous cLieNTs:
 
Visites    40%

Web    15%

Col·laboració Espais   10%

Trucades   12%

Mail      5%

Recomenacions    15%

Xarxes Socials     3%

PorTem mÉs de 10 aNys oferiNT uN cÀTeriNG de 
quaLiTaT amB uN serVei imPecaBLe, cuidaNT aL mÀxim 
ToTs eLs deTaLLs.

cursos 
FormatIvos

contratos

InsercIones 
Fuera de 
saLta

1.600 serveIs

27% 
nous 
cLIents



FUNDaCiÓ areD i SaLTa
eN XiFreS

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible 3.802,42 €
II. Immobilitzat material 1.135.640,87 €
V. Inversions a llarg termini 5.600,00 €

B) ACTIU CORRENT
I. Existències 41.973,24 €
II. Deutors i clients a cobrar 1.894.945,45 €
IV. Inversions financeres a curt termini 300,00 €
V. Periodificacions 771,42 €
VI. Efectiu i tresoreria 325.652,78 €

Total Actiu 3.408.686,18 €

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons Propis 603.673,16 €
A-3) Subvencions, donacions rebuts 2.064.108,40 €

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini 91.252,83 €

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini 352.737,72 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a
pagar 296.914,07 €

Total Passiu 3.408.686,18 €

BALANÇ (*)                      
Grup consolidat Fundació Ared i Salta 2017

(*)    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 deLs recursos desTÍ deLs recursos

Programes i 
projectes
86,45%

Captació
6,68%

Administració	6,86%

Propis 
vendes
37,69%

Privat

38,83%

Públic

23,47%

1. Import net de la xifra de negoci
Vendes i prestació de serveis 1.225.520,15 €
Ingressos periòdics,promocions,col.laboradors 505.501,17 €
Subvencions oficials 627.010,26 €
Donacions i altres ingressos 383.343,30 €
Altres subvencions traspassades a resultat 521.021,33 €

2. Ajuts concedits
Ajuts socials, beques, menjador social -171.817,24 €

3. Variació existències
Variació existències -17.508,82 €

4. Aprovisionaments
Consum mercaderies, treballs altres empreses -298.992,54 €

5. Altres ingressos de les activitats
Ingressos accesoris i de gestió 170.775,91 €

6. Despeses de personal
Despeses de personal tècnic -1.366.990,85 €
Despeses de personal d' inserció -763.152,98 €

7. Altres despeses d'explotació
Lloguers, reparacions, serveis externs, subministraments -671.555,32 €

8. Amortitzacions
Amortitzacions -153.321,50 €

9. Subvencions d' immobilitzat
Subvencions i donacions de capital 144.671,76 €

RESULTAT D' EXPLOTACIO 134.504,63 €
12. Ingressos financers

Ingressos financers 7,60 €
13. Despeses financeres

Despeses financeres -6.954,31 €
18. Deteriorament i resultat alienació instruments financers

Deteriorament i resultat alienació instruments financers 0,00 €
RESULTAT FINANCER -6.946,71 €
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS 127.557,92 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 127.557,92 €

COMPTE DE RESULTATS (*)     
Grup consolidat Fundació Ared y Salta 2017



FUNDaCiÓ areD i SaLTa
GrÀCieS

Gràcies a totes les entitats i empreses col·laboradores, socis/es, voluntaris/es, donants i amics/gues de la Fundació 
Ared, per creure en la força de superació de les persones en risc d’exclusió que aconsegueixen els seus somnis any 
rere any.



c/	Zamora,	103	-105	bajos,	08018	Barcelona	·	ared@fundacioared.org
www.fundacioared.org	·	www.saltacatering.com	·	Tel.:	93	351	38	65			Fax:	93	485	15	07	

www.facebook.com/FundacioAred													
twitter.com/fundacioared

www.facebook.com/Saltacatering	
twitter.com/saltacatering								

som uNa xarxa amorTidora deL coP de L’excLusió 
i que afaVoreix eL saLT caP a La LLiBerTaT, caP a uNa 
ocuPació diGNa, caP a La reuNificació de La famÍLia 

i caP a L’auToNomia PersoNaL.
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