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A la Fundació ARED promovem l’accés a la plena
ciutadania de persones en risc d’exclusió social
fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de
formació i d’acompanyament integral. Treballem en
coordinació amb altres entitats a fi de sensibilitzar a les
institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de
l’exclusió social.
Salta, Empresa d’inserció promou la incorporació al
mercat laboral de persones amb especials dificultats a
través de processos d’acompanyament personalitzats i
d’estructures adaptades a les seves necessitats.

Salta, Empresa d’inserció
Programa d’acompanyament
Els nostres valors, molt més enllà dels nostres preus
Salta Confecció
Salta Càtering
Salta Obrador
Ingressos i despeses
Ared i Salta; model sostenible
		
Reptes de futur
Com col·laborar
Gràcies

Entre els reptes que ens vam plantejar l’any passat, n’hi un de
preciós: “ser guaites” i “frens d’emergència”.
Gràcies a totes les persones que heu estat el nostre suport per
poder aconseguir-lo.
La crisis s’acarnissa fortament amb els més dèbils.

Presentació
Fer memòria és recordar i recordar és reviure tantes
vivències, tants testimonis de superació, centenars
d’històries vitals que lluiten, busquen i conquisten una
passa nova, potser petita, per ser una mica més feliços,
per estar més a prop de l’horitzó dels seus drets.
Quan recordes sents, dins del cor, l’audàcia i l’eficiència
de la Fundació Ared durant tot l’any 2013. Tota ella
es manté fidel als objectius de les persones, que fa 20
anys, la van fundar i li van donar vida, per això està
entossudida en acompanyar, en alleugerir, en treure
o arrancar de soca-rel un tros de sofriment humà
evitable, treballant pas a pas, poc a poc, dia a dia sense
defallir.
Per què volem identificar l’any 2013 amb aquestes dues
paraules: audàcia i eficiència.
Perquè hem estat molt valents durant tot aquest any
que tenia la llosa de la incertesa, de les portes tancades,
dels llocs de treball destruïts i de la clara disminució dels
recursos econòmics.
Hem estat molt eficients al recolzar-nos en les nostres
fortaleses per assumir i, en alguns aspectes, superar els
reptes que ens havíem plantejat.
La por no ens ha paralitzat, ans el contrari, el compromís
unànime de tota la Fundació Ared amb les persones
ha provocat un reforç col·lectiu de la motivació, de
la capacitat de treball, de la il·lusió, de la capacitat
de compartir les bones notícies i de sentir un orgull
sa quan s’ha pogut oferir respostes àgils malgrat la
demanda creixent.
Ara, us convidem a entrar a les pàgines de la Memòria
d’activitats de 2013.
Teresa Rodríguez
Presidenta de la Fundació Ared
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La Fundació Ared
Persones ateses
Serveis que oferim

Evolució de persones ateses des de 2009
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Procedència de les persones ateses

Percentatge de reincidència

1072 persones ateses a la Fundació Ared i a Salta,
Empresa d’inserció

Malgrat que obtenir les dades del grau de reincidència
penitenciària és molt complexe, cal saber que a
Catalunya, si parlem de dones, se situa entre un 34 %
i un 37 %.

67 %
Oficines de treball i entitats socials

18 %
Serveis socials
Centres penitenciàris

15 %

778 han causat baixa a la Fundació Ared i a Salta,
Empresa d’inserció.
Motius de la baixa
278 - Inserció sociolaboral.

A la Fundació Ared el 2013 vam atendre 157 persones
procedents del Departament de Justícia, de les quals,
només 5 (el 3.10 %) van ser baixa per algun motiu
relacionat amb la regressió de grau o reincidència.
Aquests resultats demostren la vigència d’una missió de
la Fundació Ared: ser una xarxa de recolzament social
sòlida, un espai per a la reinserció, per aconseguir una
feina digna que proporcioni uns ingressos, cosa que
facilitarà la reinserció a la societat.

Evolució de persones procedents de centres
penitenciaris

108 - Final de l’acció.
154 - Millora de l’ocupació

200

Otras

37 - Baixa voluntària.

140

18 - Motius de Salud.

118

7 - Final de la mesura penal alternativa.
5 - Contractats/des a Salta, Empresa d’inserció, baixa d’Ared.

100

91

157

107

5 - Trasllat.
5 - Incompliment de la mesura penal alternativa, regressió de grau o
revocació de l’article 100.2 *
3- Assoliment de llibertat condicional o definitiva.
86 - Altres.
*Revocació d’alguna mesura provisional, impedint que l’alumne/a,
continui la seva formació.

2009

2010

2011

2012

2013

5

Programes, serveis i activitats

Servei de menjador social

A la Fundació Ared, treballem per buscar una solució
a les necessitats de persones en risc d’exclusió social i
laboral i acompanyem a l’alumnat durant tot el procés.

El menjador social de l’entitat, sumat al programa de
distribució d’aliments a 35 famílies que Ared ha conegut
mitjançant l’Associació Veïns del Món i al projecte
d’acollida “La Llavor”, s’han ofert 27.975 esmorzars i
30.625 àpats entre dinars i sopars.

Entrevista d’acollida

Una significativa quantitat d’aliments ens arriben via
donacions en espècies i amb l’aportació d’una xarxa de
col·laboradors hem comprat els aliments necessaris per
completar la nostra dieta.

Tutories de seguiment
Formació bàsica
Formació per l’ocupació
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Els àpats estan preparats a la nostra Escola d’Hostaleria
i a l’Obrador de Pa i Pastisseria per les persones
contractades, per voluntaris i els/les nostres alumnes.

Menjador social

És un gran plaer compartir els àpats amb les persones
que atenem, el pa de casa omple de qualitat el servei,
alhora aprenen a equilibrar la dieta i que els cubells
d’escombraries continguin el volum més petit possible
de resídus.

Projecte “La Llavor”

Cada dia gaudim del servei de menjador una mitjana de
100 persones.

Beques d’ajuda

Orientació laboral
Intermediació laboral
Pràctiques en empreses

Moltes gràcies per ajudar-nos a fer realitat el
nostre Menjador Social.

Treballem conjuntament amb l’alumnat, les entitats
i les empreses per assolir, mitjançant tots aquests
programes, la plena integració d’aquestes persones en
risc d’exclusió social i laboral.
Una mitjana de 100 esmorzars i dinars al dia gracies al vostre suport!

Àrea educativa
Totes les especialitats formatives tenen dos professionals
de referència, per la qual cosa es pot fer feina docent
i social alhora. Per una banda es treballen els aspectes
formatius, tècnics i laborals, per l’altra es consolida
l’acció i l’acompanyament social, cosa que prevé
situacions d’urgència i redueix els punts febles que
poden dificultar la inserció de les persones que atenem.
Els cursos que s’imparteixen a Ared tenen dos grans
eixos: la formació tècnica per capacitar professionalment
el nostre alumnat i l’educació complementària
necessària per la seva integració perquè es treballa
alfabetització, formació bàsica, informàtica i noves
tecnologies, estratègies per buscar feina i habilitats
socials i de comunicació.
L’equip educatiu està sempre atent als canvis dels perfils
professionals que demanda el mercat laboral ja que cal
adequar-hi l’oferta formativa.
Evolució d’alumnes segons les especialitats formatives.
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Confecció tèxtil

Hostaleria

Atenció Sociosanitària
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Àrea d’inserció
Durant l’any 2013, el Servei d’Orientació i Inserció
Laboral, de l’àrea d’inserció, ha atès a 761 persones
entre els tres programes que desenvolupa.
Programa Incorpora
Programa d’Orientació i Inserció de Joves

Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció
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Les tècniques en orientació i inserció laboral,
dins d’aquests programes, primer fan actuacions
d’informació, orientació i/o motivació per tal de facilitar
la millora de posició front el mercat laboral de les
persones que busquen feina. Es fa un acurat seguiment
del seu procés de formació i un acompanyament laboral
a les persones insertades.
De les 778 persones que s’han atès durant el 2013,
315 han trobat feina. Això significa un 42% de
persones inserides.

Durant aquest any hem consolidat la Unitat D’Atenció
a les Empreses, contactant amb 235 empreses. 79
d’aquestes han col·laborat amb Ared oferint convenis
de pràctiques o contractacions.
Entre les principals accions que hem dut a terme
destaquem:
Estudi prospectiu d’empreses per trobar llocs de
pràctiques formatives.
Detecció d’oportunitats laborals de les empreses
del territori.
Detecció de les necessitats de formació de les
empreses per cobrir les seves ofertes laborals.
Difusió de la nostra cartera de serveis.
Sensibilització de les empreses sobre la responsabilitat
social corporativa.
Assessorament sobre les bonificacions i deduccions
per la contractació i intermediació mitjançant la
nostra borsa de treball.

Equip de professionals
Aquest any cal que destaquem que amb el mateix
nombre de professional (32), perquè han multiplicat el
seu esforç, s’ha pogut atendre a més de 1000 persones
que han vingut a Ared buscant una porta oberta que
els facilités una formació, l’accés al mercat laboral o la
millora de la seva feina.
Gràcies per fer-ho realitat!
Equip directiu
María Teresa Rodríguez García, Presidenta
María Elena Alfaro Bellati, Directora
Xavier Villarejo Rodríguez, Departament Social
Carme Ginesta Rey, Àrea d’inserció
Raquel Rueda Unsain, Recursos i Comunicació
Mª Carmen Rodríguez García, Salta Confecció
Lourdes Teixidó Pueyo, Salta Càtering

Patronat
Presidenta
María Teresa Rodríguez García
Vice-president
Juan Busquets Unsain
Secretari
Josep Antón Caubet Busquet
Vocals - Entitats
Inmaculada Ladrero Ibraín 		
Companya Filles de la Caritat
Vocals - Persones
Andreu Rosa Garitano
María Assumpció Osés Serdá
Reyes Milá Mencos

L’equip d’Ared es completa amb 65 voluntaris i
voluntàries, tothom molt divers però que tenen en
comú el compromís i la creença que una altra realitat
és possible i que és responsabilitat nostra allargar la mà
a totes les persones que arriben a Ared buscant una
porta oberta, una oportunitat o un senzill somriure.
Destaquem els socis i els donants que formen part
de la Xarxa d’Ared i que, ja sigui amb aportacions
econòmiques o amb les donacions d’espècies, recolzen
fermament la feina de l’entitat.
A tots i totes, gràcies!

Luis Font Formosa
María Elena Alfaro Bellati
Glòria Bosch Capdevila
Judit Mascó Palau
Manuel Lecha Legua
		

“Un dels patrimonis de Catalunya és la xarxa
associativa que hem estat capaços de crear, ser una
societat que s’implica.
Convicció i Compromís. Aquests dos valors donen
solidesa al voluntariat. Des d’aquesta transparència
esteu responent als reptes que, avui dia, la nostra
societat té plantejats.
Gràcies a tots pel vostre recolzament!”
Paraules del Sr. Ramon Terrassa
		
Director General d’Acció Cívica i Comunitària,
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Reforma de la seu social, un any de canvis
És una gran notícia que la seu social de la Fundació,
amb el pas del temps, se’ns quedi petita i que de tan
en quan es necessitin obres per reformar-la. Aquest
any però, s’ha agregat als mil metres del soterrani més
de quatre-cents metres de la segona planta, en règim
de lloguer.
Com n’estem d’agraïts a qui va entendre
immediatament el valor que tenia la proposta que
se’ls presentava i fent-nos confiança absoluta van
decidir finançar un projecte tan ambiciós com era la
creació d’un Obrador Escola de pa i pastes, a més de
l’ampliació i millora de tots els espais que acullen els
programes i projectes de l’entitat : Federació Catalana
de Caixes (Generalitat de Catalunya i Obra Social
“la Caixa”, Fundació Roviralta, Porticus, Tulbos, etc)
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Avui veiem els somnis ser realitat
La nostra seu social acull, ara, un obrador escola de pa
i pastes i un petit obrador per elaborar productes per
a persones amb celiaquia.
L’escola de restauració està preparada per formar
ajudants de càtering i ajudants de cuina.
Salta Catering, en diferenciar-se per la seva creixent
qualitat, amplia els espais productius, la qual cosa
ens permetrà augmentar els llocs de treball de Salta
al ritme que augmenti el volum de negoci. Aquests
espais milloren l’emmagatzematge, la logística i la
recepció de donacions.

Salta Confecció ha millorat la seva necessitat de tenir
espais més grans.
Espais polivalents adequats han permès atendre a
centenars d’alumnes i ampliar l’oferta formativa, cada
dia més lligada a la demanda del mercat laboral. Una
aula digna per aprendre les noves tecnologies i la cerca
de feina i una aula petita pel treball formatiu de les
voluntàries.
Sempre s’atenen les persones que busquen feina amb
la qualitat que marca el respecte i la discreció.
Aquesta reforma permet que: els professional d’Ared
desenvolupin la seva implicació i compromís en espais
més adequats; s’hagin fet millores significatives en
seguretat que fan possible complir tota la normativa
legal; espais per reunions i visites; espais que permeten
tenir un arxiu digne dels 20 anys d’història.

Estem orgullosos que aquesta segona reforma
l’hagin fet els treballadors de Saó Prat, Empresa
d’Inserció. Seguint la nostra missió fundacional,
s’ha ofert feina a persones que ho necessiten. Ens
ha produït una immensa il·lusió compartir amb
nois/es joves la construcció de casa nostra. Hem
viscut la gran dedicació dels seus responsables
per facilitar-los les eines necessàries perquè
esdevinguin treballadors cada dia més eficients.
Gràcies a Saó Prat, Empresa d’inserció

Inauguració de les noves instal·lacions de la seu social d’Ared. . Hble. Neus Munté, Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sr. Jaime
Lanaspa, Sra. Maite Fandos, Sra. Gloria Martín, el Sr. Josep M ª Cleries i el Sr. Oriol Amorós.

Construcció de l’Obrador (a dalt) i Sala Polivalent
en obres (a baix)

Passeig per les instal·lacions amb el Sr. Alberto Fernández, la Sra. Gloria Martín,
el Sr. Oriol Amorós i el Sr. Salvador Jorba.
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Presència institucional i reconeixements
La Fundació Ared amb la seva proposta “Obrint la
Porta a la Rehabilitació” ha estat considerada la millor
de les bones pràctiques del programa europeu Verso.
Aquest projecte té com objectiu millorar les condicions
d’ocupació i de qualitat de vida de persones en situació
de vulnerabilitat social. Aquest reconeixement és un
pas més per la consolidació del nostre projecte.
Aquest any hem rebut diferents visites institucionals a
les nostres instal·lacions. Un fantàstic moment musical
que Garnati Ensemble ens va regalar per la participació
d’Ared en el documental The Healing Notes, produït
per Mercedes Milá que, aquest dia, ens va acompanyar
i va regalar un immens somriure a totes les alumnes del
taller de confecció.
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S’han organitzat diferents actes, jornades de voluntariat
corporatiu, fires, mercats solidaris, etc. A tots ells,
gràcies a la col·laboració de voluntaris de l’entitat, hem
pogut compartir moments amb amics i col·laboradors
i fer difusió de la nostra feina. Entre tots els actes
destaquem:
Concert Solidari Alfonso de Vilallonga.
Parades solidàries de Sant Jordi.
Charity Day HP · Taller de Crochet Solidari.
Desfilada Solidària Coser y Cantar, amb la
col·laboració de la Fundació Victoria de los Angeles.
Desfilada Kima Guitart a Cadaqués a benefici de la
Fundació Ared.

Stand Solidari a la 15ena Final Campionats del Món
de Natació.
I Fira Solidària Universitat Pompeu Fabra.
Teatrillo a la Casa Baurier.
Concert Por Fin Viernes.
Mercat de Nadal a la Parròquia de Sant Ot.
Garmin Barcelona Triathlon 2013.
Presentació del Projecte d’Ared a una Reunió de la
Zona de Sant Martí d’Oficines de “la Caixa”.

Convençuts de la força de la col·laboració,
la Fundació Ared està present en diversos
organismes. Cal destacar la Presidència de
Salta, Empresa d’Inserció a la Feicat (Federació
d’Empreses d’Inserció de Catalunya), la
participació en la Vicepresidència del Consell
Directiu de la FCVS (Federació Catalana de
Voluntariat Social) i a la Comissió d’Enllaç de la
TPS (Taula de Participació Social)

Ventadeder
rosassolidàries
solidarias elendia
el Palau
de laJordi
Generalitat
el dia de Sant
Venda
roses
de Sant
a la Generalitat
de
Jordi
Catalunya.

Acte d’entrega de la Campanya Ace’s Solidarios de Banc de
Sabadell al RCT Barcelona. Abril 2013
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Sopar solidari de Nadal a la nova sala polivalent de la seu de la Fundació
Ared.

Desfilada Solidària “Coser y Cantar”, amb la col·laboració de la
Fundació Victoria de los Ángeles

Jornada de voluntariat de la Fundació Ared al Palau Macaya “El valor
de la solidaritat”

Voluntaris d’HP del programa pro bono a benefici d’Ared, en una
visita dels tècnics d’Ared.

Projecte La Llavor
L’any 2013 va ser el moment de la consolidació d’un
projecte que ja té quatre anys d’història.
Les 19 persones que estan acollides al projecte
de vivenda social temporal, amb un gran esperit de
superació, han pogut atendre a les persones que han
passat pel projecte.
Uns 130 familiars de persones ingressades a
hospitals han passat per La Llavor per trobar un
espai tranquil per descansar i refer-se del cansament
físic però especialment del desgast i la incertesa que
produeixen els ingressos hospitalaris.
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Un agraïment per tots els voluntaris que han fet de
La Llavor una llar acollidora que sempre té un “sí”
per qui arriba buscant noves relacions i un lloc que
li permeti orientar el seu procés cap a la inserció
laboral.
Sempre hi ha un esmorzar familiar en una taula
compartida, amb les verdures de l’hort que han
cultivat curosament, uns ous acabats de pondre i un
rebost sempre a punt, emplenat per la constància
de les donacions de productes de primera necessitat
d’entitats, de persones i d’iniciatives solidàries.
Moltes gràcies a tots vosaltres per tot el que rebem!
Un projecte fet realitat per l’aliança de tres
fundacions i sostingut per una gran xarxa de
voluntaris i empreses amb responsabilitat social,
que s’han sentit impactades per aquest projecte que
respon a diverses necessitats alhora.

Compromís amb les persones de
centres penitenciaris
Aquest 2013 hem atès a persones procedents dels
centres penitenciaris de: Dones de Barcelona (Wad
Ras), Brians I, Quatre Camins, La Roca i Lledoners.
Som membres de la Taula de Participació Social.
Participem en la Comissió d’Àmbit Penitenciari de
ECAS.
Som membres de la Plataforma Ciutadana Grup 33.
Col·laborem en el Projecte “Enllaçe” de la Fundació
Mambré.

foto lledoners

Compartim donacions amb espècies amb el Centre
Penitenciari de Dones de Barcelona.
Som una de les entitats de les Taules de Participació
Social de Wad Ras i Lledoners.
Un grup de voluntaris conjuntament amb el Grup 33
estem compromesos amb els interns del Mòdul 6 del
CP de Lledoners (Manresa) fent el taller d’Artesania
i el taller de Desenvolupament Personal. Aquesta
actuació ens ofereix la perspectiva necessària per
poder detectar les necessitats prioritàries del col·lectiu
que atenem, cosa que possibilita oferir, tant com sigui
possible, les respostes adients a les necessitats.
La nostra contribució té com objectius: desenvolupar
les capacitats dels interns, acostumar-los a participar
fent suggerències, millorar els programes que oferim,
preparar el contacte amb “el fora” i quan hi ha
moments de festa i celebració oferim un càtering de
qualitat que està preparat amb un gran afecte, un
intern va expressar-ho dient: “una ensalada con atún
que se note”.
Gràcies als interns i als funcionaris per confiar en
nosaltres i acollir-nos.
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Ingressos i despeses
COMPTE DE RESULTATS
FUNDACIÓ PRIVADA ARED 2013

DESPESES
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Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses expl. (reparacions,
subminist., serv. externs, difusió, etc)
Ajuts socials, beques, menjador social, pisos
acollida.
Amortitzacions immobilitzat
A) BENEFICI D' EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
(BENEFICIS)
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)

INGRESSOS
Prestació de serveis
Altres ingressos d'explotació
Ingressos socis i actes de difusió
Donacions privades
Subvencions oficials
Altres Ingressos
A) PÈRDUA D'EXPLOTACIO
Ingressos financers
B) RESULTAT FINANCER (PERDUES)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
(PERDUES)
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (PERDUES)

*Pendent d’auditar

Destí dels recursos

EXERCICI 2013

1.541.020,29
2.837,07
792.378,71

12%
10%

333.274,45

78%

317.155,05
86.278,42
94.081,18
9.096,59
84.984,91
84.984,91

Programes i projectes
Administració

EXERCICI 2013

1,13%
13,10%

1.626.005,20
213.045,33
51.564,64
714.102,46
628.788,48
18.503,97
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00

Captació

Origen dels recursos

38,67%

Públic
Privat
47,08%

Serveis
Altres

Salta, Empresa d’ inserció
A la Fundació Ared i a Salta, Empresa d’inserció
entenem la formació com un procés complet que
desenvolupa totes les capacitats i competències que
una persona necessita per treballar en la seva professió.
Quan alguna d’aquestes persones desenvolupa
satisfactòriament els requisits mínims per accedir a un
lloc de treball, li oferim una oportunitat laboral a Salta
Confecció i a Salta Catering.
Malgrat la crisis que patim aquests últims anys, Salta
treballa cada dia per mantenir els llocs de treball que ha
creat durant tots aquests anys. Fins i tot, en moments
puntuals, s’ha contractat de manera temporal personal
de reforç per poder complir les demandes productives
de la nostra empresa.

La facturació de Salta, Empresa d’inserció continua
augmentant cada any
900.000
700.000

L’acompanyament dels treballadors i de les
treballadores es fa sempre mitjançant processos
personalitzats i amb estructures que s’adapten a
les seves necessitats.
Es vol facilitar, amb aquest acompanyament, l’accés a un
lloc de treball a unes persones que necessiten un reforç
en alguna de les àrees de la seva formació integral abans
d’aconseguir la seva inserció al mercat laboral.
Alguns dels objectius que es treballen
Aconseguir i mantenir la motivació necessària per
executar una feina amb una bona qualitat.

Augmentar i consolidar els coneixements tècnics
i les capacitacions professionals necessàries per
aconseguir la continuïtat de cada treballador/a.
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Programa promogut pel Departament d’Empresa i
Ocupació i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La finalitat de Salta és oferir un contracte de treball a
persones que, per circumstàncies diverses, necessiten
un recolzament i un reforç ferm abans de poder
incorporar-se al món laboral.

Trobar la fórmula òptima de conciliació de la vida
laboral i familiar.
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Els nostres valors per sobre dels
nostres preus
Salta, Empresa d’inserció, registrada fa vuit anys el Dia
de la Dona Treballadora, és una iniciativa de la Fundació
Ared que genera valors a l’hora d’elaborar productes
de confecció i de càtering.
Ser una empresa d’inserció ha estat la seva missió
durant tots aquests anys de feina, cosa que ha generat
una riquesa econòmica i una riquesa social. Aquests vuit
anys han estat de superació constant, de millora de la
qualitat dels nostres productes i d’oferir oportunitats
laborals a persones en risc d’exclusió.
Els propers anys tenim el repte de fer conèixer a
tothom els valors que estan incluïts en l’elaboració dels
productes i en els preus que tenen.
Aquests valors són:
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• Estabilitat laboral.
• Sous de tots els/les treballadors/es marcats pel
conveni del sector.
• Conciliació de la vida laboral i familiar.
• Formació contínua en el propi lloc de treball.
• Processos d’innovació adaptats a la demanda del
mercat.
• Alta credibilitat davant de les organitzacions
col·laboradores i financeres.
• Nivell de resultat alt, que estigui públicament
reconegut, atenent en tot moment les obligacions
socials que ens hem compromès i generant un gran
impacte a la societat.
• Processos educatius fonamentats en l’acompanyament
constant i en la confiança.
• La consideració que les persones, els processos i
l’organització, tenen el mateix nivell d’importància
genera uns valors implícits i intangibles que només es
visualitzen en els resultats personals i en els productes
finals.

• Manufacturar amb persones que es reincorporen
actives i productives a la vida social. Processos educatius
construïts des de l’acompanyament i la confiança.
Les despeses del present són la gran inversió pel
futur.
Els nostres productes tenen el valor afegit de la
responsabilitat personal i col·lectiva de molts agents
implicats.
Els graus de satisfacció que ens feu arribar és el motor
de renovació i millora que ens empeny.

salta Confecció
Salta Confecció diversifica contínuament la seva
producció per tal d’arribar a nous clients. Un mes
qualsevol, les mans de les treballadores del nostre
taller poden produir 16.000 peces de roba per la llar,
600 foulars, 200 bates escolars i algun centenar més
d’altres productes.
Aquest any, els nostres uniformes van arribar a més
de vint escoles de Catalunya i ens van reportar els
beneficis necessaris per assegurar una part dels llocs
de treball de 2013 i de 2014. Les grans marques que
van confiar en Salta per elaborar els seus productes
de marxandatge van permetre oferir nous contractes,
especialment a final d’any, cosa que va donar, per les
festes de Nadal, una gran alegria a unes quantes famílies.
La sorpresa més gran ens va arribar quan comunitats
compromeses ens van recolzar encarregant-nos la
confecció de mocadors per a la seva trobada més
important de l’any.

“Aquí m’han donat un ofici, cosa que mai havia pensat
que aconseguiria, ara sóc cosidora-acabadora. Si no
hagués tingut el recolzament de l’equip de professionals
mai hi hauria arribat.
Ara treballo a Salta, fa dos anys, ni em passava pel cap
que estaria com professional en un taller, fent costura de
producció.
Et vull enviar un missatge, siguis on siguis, aquí sempre
seràs un membre més, això és una de les coses més
importants que pots trobar aquí, a Ared.”
			
Patrícia
Treballadora de Salta, Empresa d’inserció.
“Treballar i col•laborar amb Salta-Ared és una experiència
immillorable. A més del tracte professional del seu equip
humà i la molt bona qualitat de la seva confecció, s’ajuda
i participa en la consecució d’una bona causa com és la
reinserció de dones al mercat laboral. Realment és un
plaer.”
Uniformes Minime
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salta Càtering
Un any més, el recolzament de grans empreses i
d’entitats ens ha permès seguir creixent i posicionarnos com un càtering corporatiu i professional. Ara és
el moment d’agrair l’actitud d’empreses veritablement
compromeses amb l’RSC.
L’enorme recolzament que hem tingut de petites i
mitjanes empreses i de ciutadans, quan van decidir
confiar en Salta Càtering per les seves celebracions,
ha marcat tot aquest any.
Cada dia perseguim un nou repte que ha estat fer
serveis més grans, per això aquest any, ens hem
atrevit a fer un nou pas: fer banquets per empreses
i particulars.
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Un fet molt important ha sigut servir, durant tot l’any,
a una residència social. Aquesta continuïtat ens va
permetre mantenir llocs de treball i crear una nova
plaça fixe al nostre equip.

“La meva gran satisfacció és que a més de renovarme el contracte, me l’han fet definitiu, per això Salta
m’ha canviat la vida... No tindré prous anys per
agrair a tots la companyonia i l’empara que sento
de tot l’equip.”
Teresa, treballadora de Salta Càtering
“Zurich és una empresa totalment compromesa
amb la societat, per això fem confiança a empreses
que tinguin els mateixos valors. Amb Salta hem
trobat un partner perfecte.”
Zurich Espanya

Salta Obrador
Hem iniciat, aquest any, un nou projecte, una nova línia
de producció centrada en el pa.
Un nou obrador ha permès la creació de tres llocs de
treball durant el 2013. Esperem que en un futur proper
puguem duplicar aquesta xifra.
L’activitat va començar el novembre, però la campanya
de Nadal va ser un gran èxit perquè les neules i les
galetes van estar presents a més de 5000 llars.

“Estem encantats perquè podem generalitzar a tota
la nostra Fundació la imatge que ens ofereix l’obrador.
Comença quan un gra de blat se sembra en el sí de la
terra i sap renunciar i convertir-se en llavor per donar
uns fruits que es convertiran en un pa acabat de fornejar
que es parteix i es comparteix a la taula familiar. Aquest
llarg i lent recorregut és el signe de l’itinerari que hem de
recórre, durant la vida, cadascú de nosaltres.
Per què totes les cultures i en tots els temps s’han reunit
al voltant del pa. Per què somiem i expressem que a
ningú li falti el pa. Per què guardem com un tresor la
imatge del “pa de casa” que anàvem a comprar des de
petits, qui de nosaltres no s’ha menjat pel camí cap a
casa un crostó de la barra que acabàvem de comprar.
Per què a l’hivern l’hem fet servir per escalfar-nos les
mans.
Perquè el pa és un signe de justícia, perquè on hi ha
pa per a tothom s’eradica la violència i es construeix la
pau.”			
M. Elena Alfaro
		
Directora d’Ared
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Ingressos i despeses

COMPTE DE RESULTATS
SALTA EMPRESA D'INSERCIÓ 2013

DESPESES

22

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses explotació
(lloguer,serv.externs,reparacions…)
Amortitzacions de l' immobilitzat
A) BENEFICI D' EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis
Variació d'existències
Altres ingressos d' explotació
Subvencions oficials
Donacions privades
Ingressos diversos
A) PÈRDUA D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
B) RESULTAT FINANCER (PERDUES)
C) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS
(PERDUES)

D) RESULTAT DE L' EXERCICI
(PERDUES)
*Pendent d’auditar

Destí dels recursos
Título del gráfico

*

Exercici 2013

2%
27%

25%

18%

1.208.751,04
217.078,86
692.000,37

Textil
Catering
Otros

298.883,54
788,27
0,00
0,00

Exercici 2013

Compres
Personal d’inserció
Personal d’estructura

71%

57%

Origen dels recursos

1.005.565,82
859.170,96
1.866,95

2%

25%

129.556,96
14.433,56
527,39
203.185,22
0,00
0,00
203.185,22
251.565,51

72%

Confecció
Càtering
Obrador

Ared i Salta: un model sostenible
És molt satisfactori observar com l’entitat va
consolidant la seva tendència anual de guanyar
sostenibilitat.
Els nostres col·laboradors, que ens han ajudat a arribar
fins avui, poden ja comprar els productes elaborats a
Salta, convertint-se així en els nostres clients.
Durant el 2013 hem aconseguit mantenir-la en
l’equilibri desitjat: 40 % d’ingressos per vendes, 30 %
d’ingressos públics i 30 % d’ingressos privats.
Fa anys que afirmàvem: “el futur no ha de reproduir
el passat“
Efectivament, ho hem fet realitat.
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40%

30%
30%

Ingressos públics = 758.355 €
Ingressos privats = 780.099 €
Ingressos per vendes = 1.072.216 €
Ingressos totals Ared + Salta = 2.631.571 €

Reptes de futur
Els resultats que hem obtingut aquest 2013 ens impulsen a honorar novament els noms de l’Entitat i de l’Empresa
d’inserció.
Ser una xarxa de suport perquè les persones que fan
el seu camí amb nosaltres tinguin la valentia de fer un
salt endavant cap a una autonomia més gran.

Saltar nosaltres mateixes tots i cada un dels obstacles
que ens barra el pas en els camins de la inserció social
i laboral.

•

Oferir accions formatives sòlides i que estiguin
d’acord amb la demanda del mercat de treball
actual.

•
•

•

Continuar fent l’acompanyament integral de cada
una de les persones que atenem. Que cadascú
rebi, durant el procés, sempre el mateix missatge
“tu vals, tu pots”.

•

•
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•

Ser una empresa de pas, on s’enforteixin les
competències que són necessàries per tenir i
conservar un lloc de treball.

•

Aconseguir que els nostres alumnes i treballadors
se sentin orgullosos amb el ”segell Ared-Salta”.

•

Respondre ràpidament i eficaçment a totes les
necessitats humanes que no poden esperar.

•

Multiplicar els efectes saludables que produeix
el treballar amb els altres, de formar part d’una
xarxa solidària i aportar a cada coordinació els
millors aspectes del nostre ser i fer.

•
•

Superar junts els moments de tensió i desànim.
Agrair-nos mútuament haver arribat fins aquí i
poder celebrar 20 anys de vida per la inserció.
Comunicar no tan què fem amb els programes
de l’entitat, sinó la capacitat de mesurar l’impacte
que generem a curt, mitjà o llarg termini.
Quant sofriment estem evitant!
Experimentar, a la pròpia carn, que la transformació
social és possible i hem d’estar molt convençuts
que estem contribuint-hi amb el nostre petit
però insubstituïble gra de sorra.

Seguim avançant amb pas ferm pel camí de la
inserció social i laboral, perquè totes les persones
que entrin a Ared trobin sempre totes les portes
obertes.
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Equip de professionals (a dalt) i integrants del Patronat de l’entitat (a baix).

Com col.laborar
La Fundació Ared està formada per persones de
diverses procedències i de diferents àmbits, però que
tenen en comú el compromís per eradicar l’exclusió i
la pobresa.
La gran diversitat de col·laboradors és una gran riquesa,
per això:
Sigues una empresa compromesa
Col·labora econòmicament amb els nostres projectes
d’inserció social i laboral.
Dóna productes en espècies per les persones ateses,
pel menjador social o pel funcionament de l’entitat.
Dóna una oportunitat laboral
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Ofereix la teva empresa per poder fer pràctiques
Uneix-te a la nostra xarxa social
Volem continuar sumant esforços, ens acompanyes?
CaixaBank: ES 05 2100 0859 21 0200395562
Fes-te voluntari/a
Col·labora en diferents feines formatives, administratives
o logístiques de la nostra entitat.

La Fundació Ared realitza una auditoria de comptes.

L’equip de voluntaris i voluntàries d’Ared fa possible
el reforç personalitzat que moltes alumnes d’Ared
necessiten.

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. Ara en nomenarem alguns :
Moltes gràcies a tothom per creure en les persones que atenem a la Fundació Ared.
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Socis/es, voluntaris/es i amics/gues de la Fundació Ared.
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Angelini Farmacèutica, Anudal, Banc Sabadell, Associació de Voluntaris de “la
Caixa”, Basi, Busquets Abogados, BBVA, BWN, Cazcarra Image Group, 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, Sant Ignasi Sarrià, 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. ONCE, F. Roviralta, Filles de la
Caritat de Sant Vicenç de Paul, Francina Models, Frinvert Hold, Gratacós, HP, IKEA, “la Caixa” Oficina de Navas i Marina,
Maden, Mango, Mutua Intercomarcal, Nefri, Nupik, Pablo Juncadella, Play&help, Porticus Iberia, Proane, Sport2help,
Swarovski, Taramparo, Timberland, Tulbos, Unilever, UPF Solidària, Uría Menéndez, Valkiria Hub, Velamen.
Disseny original de Micaela Milá y Olivia Ricard.
Fotos Vera Lair, Ana Mª Méndez, Jaime Agustí y Fundació Ared.
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08018 Barcelona
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www.fundacioared.org
Tel.: 93 351 38 65
Fax: 93 485 15 07

