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VOLUNTARIAT

PATRONAT

Afortunadament la memòria és selectiva i quan ens posem a
elaborar la memòria anual de l’entitat, afloren els més bells records
i es dilueixen, sense desaparèixer del tot, els esforços realitzats per
aconseguir aquests resultats.
Paraules síntesi del 2015, en els nostres 21 anys de treball incansable
per a la construcció d’una societat acollidora i integradora.
Innovació: per primera vegada hem estat reconeguts amb aquesta
bella paraula que en el segle XXI ja no s’identifica només amb la
innovació tecnològica sinó, com a col·laboració, cooperació i treball
personalitzat amb cadascuna de les 1.246 persones ateses.
Igualtat, equitat: també vam ser reconeguts públicament pel nostre
excel·lent treball amb les víctimes de violència de gènere.
Compromís i il·lusió conjunta i contínua: l’estimada Ared és ja una
Fundació amb un equip de persones que, vetllant cada dia per la
missió fundacional, ens sumem cadascun des del nostre lloc per
aconseguir els resultats que ens enorgulleixen a tots.
Valentia fins arribar a la gosadia: no hi ha obstacle que ens aturi.
Hem après a aprofitar també els temps de foscor i possible desànim,
per trobar camins nous i circuits desconeguts.
Majors nivells de sostenibilitat: veureu que les nostres pròpies
mans són capaces ja de generar prop d’un 46% dels ingressos
anuals. El que fa anys era una línia estratègica d’actuació comença ja
a ser una realitat.
Eficiència i eficàcia: hem sabut donar respostes que són solucions.
Amb menys recursos hem atès a més persones.
“Hem estat capaços de deixar empremtes de futur en el present”:
la frase no és meva. Gràcies Víctor per pronunciar-la quan et referies
a les entitats que ens dediquem a millorar les condicions de vida de
les persones que han tingut menys oportunitats. Els seus fills i els
seus néts viuran el canvi que les seves mares i àvies van construir.
M. Teresa Rodríguez
Presidenta

Presidenta
María Teresa
Rodríguez García

Vice-president
Juan Busquets
Unsain

Secretari
Josep Antón
Caubet Busquet

Vocals:

C. Filles de la Caritat
Inmaculada Ladrero

O. H. de San Juan
de Dios
Amelia Guilera

Andreu
Rosa Garitano

Un equip de 64 voluntaris/es fan possible el nostre dia a dia.
Sou l’empenta que tots necessitem, com a persones, com a
entitat i com a societat!
De tot cor, moltíssimes gràcies per confiar i treballar al
nostre costat.

COMPROMÍS ARED

Reyes
Milá Mencos

Luis
Font Formosa

M. Elena
Alfaro Bellati

Gloria
Bosch Capdevila

Judit
Mascó Palau

Manuel
Lecha Legua

A la Fundació Ared treballem per donar resposta a
les necessitats de les persones en risc d’exclusió social,
acompanyant-les durant tot el procés. Treballem de forma
conjunta, tant amb ells, com amb les entitats i empreses
per aconseguir una plena integració mitjançant els nostres
programes i serveis.
Com a educadors i educadores pensem en aquestes famílies
i seguirem lluitant per elles, perquè tinguin l’oportunitat de
recuperar les seves vides i que, elles i els seus fills, visquin
amb la dignitat que es mereix qualsevol ésser humà.
Durant tot el 2015 el Servei de Menjador Social ha atès una
mitjana de 100 persones al dia en tres torns d’esmorzar i
tres torns de dinar. Gràcies per fer-ho possible.

Gràcies per la vostra implicació i la vostra vocació de servei!
Navarcles

FUNDACIÓ ARED

PERFIL DE LES PERSONES ATESES
GÈNERE

Actualment a Ared detectem:

EDAT

• Augment de persones amb una bona formació
acadèmica i una vida laboral rellevant i que, no obstant,
viuen en l’actualitat una situació crítica a molts nivells.
• Major necessitat de suport i acompanyament
emocional i motivacional.
• Les repercussions a nivell d’entorn sociofamiliar
han estat devastadores: deteriorament de la salut
mental i física, afectació de l’estabilitat emocional dels
fills, desestabilització de les relacions familiars i socials,
desestructuració de famílies i casos de desnutrició
infantil.
• Falta d’autonomia a l’hora de fer la seva recerca de
feina.
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Davant d’aquesta nova realitat Ared treballa:
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• Adaptació tant de les metodologies com dels recursos
humans implicats en el procés.
• Acompanyament a l’hora de fer la seva recerca de feina.
• Flexibilització dels procediments per donar una
resposta adaptada a les noves necessitats dels col·lectius
que atenem.
• Adaptació especial del material, el tipus de sessions, la
metodologia i, fins i tot, els objectius.
• Diverses línies d’actuació dins d’un mateix programa
que donin cobertura a tots els col·lectius per millorar la
seva ocupabilitat.

ÀREA D’INSERCIÓ

ÀREA EDUCATIVA

ACOMPANYAMENT

PROGRAMES FORMATIUS

Els/les alumnes estan acompanyats/des per dues figures
clau a la Fundació Ared: el/la formador/a i el/la educador/a
social.

Programa Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries
• 2 cursos d’Operacions bàsiques de càtering*
•

El/la formador/a s’encarrega de capacitar els/les alumnes en
les competències tècniques per a que puguin desenvolupar
tasques pròpies d’una ocupació concreta. Finalitzen la seva
formació amb pràctiques en empreses.
D’altra banda, l’educador/a acompanya durant tot l’itinerari
a l’alumne/a ajudant-lo/la a desenvolupar i potenciar
competències bàsiques i transversals, alhora que detecta
necessitats i dificultats i les posa en coneixement dels seus
tècnics/ques de referència.
Tot això es completa amb tècniques de treball com
el coaching i nocions bàsiques d’emprenedoria i
autoocupació. Tenint en compte les característiques
individuals de cada participant, així com les seves demandes,
interessos i motivacions.
Voluntaris i voluntàries complementen amb el seu treball
algunes àrees formatives que necessiten suport individual o
en petits grups.

•

2 cursos d’Ajudant de forner/a

•

1 curs d’Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials *

•

1 curs d’Auxiliar de cuina per a col·lectivitats

•

1 curs d’Auxiliar administratiu/va

•

1 curs d’Auxiliar de rebosteria

•

1 curs d’Operacions bàsiques de càtering*

Programa de Reincorporació al Treball (PRT).
•

1 curs d’Auxiliar de forn i brioxeria

*Amb certificat de professionalitat homologat

319

Persones
Ateses*

Insercions
laborals

UNITAT D’ATENCIÓ A L’EMPRESA

PROGRAMES D’INSERCIÓ

La Unitat d’Atenció a les Empreses contempla una relació
que va més enllà de la prospecció:

3 cursos d’Arranjaments i adaptacions de peces i
articles en tèxtil i pell*

Punt Formatiu Incorpora

1087
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ATESES: 217
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formació

ATESES: 288

ATESES: 90

ATESES: 99

INSERIDES: 107

INSERIDES: 2

INSERIDES: 28

Iniciem el Programa Integral de suport educatiu, orientació
professional i incorporació al mercat de treball per a joves
menors de 30 anys. (Núm. Exp. 15/INTEG15/270/0129975)

•

Selecció de currículums.

•

Assessorament sobre contractes, bonificacions i
subvencions existents per a la contractació.

•

Difusió d’ofertes de treball per arribar al major
nombre de candidats.

•

Intermediació laboral.

•

Seguiment i tutorització post-inserció per a una
adaptació òptima al lloc de treball i resolució de
conflictes.

Aquest acostament a les empreses ens mostra la sensibilitat
d’aquestes respecte als col·lectius que atenem, respectant
la trajectòria vital de cada persona, oferint l’oportunitat de
poder participar activament en la societat i deixant enrere
la situació que moltes d’elles viuen.

EQUIP ARED

ARED EN XARXA

PROJECTE LA LLAVOR

El treball conjunt està en l’ADN d’Ared i Salta està declarat
inclusivament en la missió de l’entitat: ... “ens coordinem
amb altres entitats per sensibilitzar les institucions i al
conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social”.

L’any 2015 va significar un canvi qualitatiu per al
Projecte “La Llavor”: hem augmentat el compromís
amb les persones més vulnerables en aquest projecte
que portem de manera conjunta entre les Salesianes i la
Fundació Ared: elles ens consideren una comunitat més.
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EQUIP TÈCNIC D'ARED

Aquesta força humana és el tresor més gran de la Fundació.
A tots i totes, gràcies per acompanyar-nos!

Jo, com a dona i com a mare, crec que no hi ha res més útil
que ajudar a altres dones, a altres mares, a que segueixin
endavant. Perquè els nostres fills, els de tots, són el nostre futur
i això, sí que és a les nostres mans.
Judit Mascó, Vocal del patronat de l’entitat.

Coordinadora Catalana de Fundacions: amb un alt nivell
de somnis i concrecions a la Comissió de Fundacions de
l’àmbit social.
ECAS: on ens nodrim tots amb l’intercanvi en temes
directament relacionats amb la nostra identitat: dona,
inserció social i laboral, àmbit penitenciari.
Federació Catalana de Voluntariat Social: des de la
Vicepresidència aportem i ens aporten vida i solidaritat.
FEICAT La Federació d’Empreses d’Inserció de
Catalunya: convençuts des de la vocalia a la Junta Directiva,
que davant grans reptes, són imprescindibles solucions
integrals.
Entitats d’Església: amb companys de camí amb entitats
que ja tenen experiència en aquest caminar al costat de les

Des d’aquesta comunitat de 12 persones acollides que
van trobar a “La Llavor” casa seva i la seva família, hem
pogut atendre amb la màxima cura a 300 familiars de
persones ingressades a l’hospital Vall d’Hebron, i a
unes 600 persones dels grups que troben a “La Llavor”
el lloc adequat per a la seva formació, la seva reflexió, el
seu oci o la seva festa.
Destaquem la posada en marxa del nou curs de
confecció, on 10 alumnes aprenen confecció industrial.

ÀMBIT PENITENCIARI

Durant el 2015 hem continuat el nostre compromís amb
les persones privades de llibertat, no només a acollir-les als
nostres programes i projectes, sinó que a la vegada hem
pogut ser punt de referència per a altres persones que
havent-nos conegut en centres penitenciaris, van trobar a
Ared, “un lloc on els estàvem esperant”.
Moltes gràcies per creure i experimentar que a Ared teniu
una fundació que us aprecia i reconeix el vostre esforç.
Gràcies també als que heu col·laborat per millorar les
instal·lacions de la nostra actual seu social.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

EL PREMI DE LA FUNDACIÓ GRUPO NORTE que
reconeix la nostra tasca d’inserció laboral i integració social
de dones víctimes de violència de gènere.

VISITES I MITJANS
En un any de reconeixements, destacades visites a la
Fundació, aparicions en mitjans i esdeveniments solidaris,
ens agradaria destacar la presència a la seu d’Ared de l’Hble.
Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació, el Sr. Jaume
Giró, director de l’Obra social la Caixa i la Sra. Torres, de la
Fundació Miguel Torres. Gràcies per la vostra sensibilitat i
per transmetre la importància de treballar en xarxa.
L’esdeveniment destacable que resumeix un any d’esforços
per difondre la nostra tasca social, va tenir lloc el 6 de juny
a la renovada Plaça de les Glòries, on vam celebrar un
esdeveniment solidari en què moda & gastronomia es van
unir per donar a conèixer la nostra realitat latent.

Festa “Tasta Ared 2015”

Aparició a “Para Todos la 2”

Visita de l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació

Som entitat adherida al Grup 33, impulsors del moviment
social de presa de consciència de que una altra presó és
possible per facilitar la reinserció de les persones privades
de llibertat.

Col·laboració amb www.circolab.org

PREMI FUNDACIÓ ARED
Destaquem el Premi Fundació Ared que s’atorga des de fa
2 anys, coincidint amb el Dia de la Dona, a 6 dones del CP
de Dones i el CP Brians I, que destaquen en les següents
categories:
• Treballadora.
• Emprenedora.
• Bona companya.
• Lideratge positiu.
• Transparent i sincera.
• Amb capacitat de superació.

PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ
SOCIAL. El projecte premiat d’Ared té com a finalitat
augmentar els nivells d’inserció sociolaboral de persones
majors de 45 anys i persones que han finalitzat el
compliment d’una mesura penal alternativa, millorant els
seus nivells d’ocupabilitat i incrementant la seva autonomia
i el seu esperit emprenedor.

Visita del Sr. Jaume Giró, Dir. Grl. de la Fundació Bancaria “la Caixa”
Participació a La Milla de Barcelona

Visita de la Sra. Torres de la Fundació Miguel Torres

Fira del Comerç Responsable de Nadal

SALTA, EMPRESA D’INSERCIÓ

ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

SALTA CONFECCIÓ

Programa d’Acompanyament a la Inserció promogut
pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons Social
Europeu. (Número d’expedient TEI/21/2015)

Augmenta la facturació un 22,5% gràcies a l’esforç de
cadascun dels/les seus/seves treballadors/es que s’esforcen
dia a dia per oferir a cada client peces millor acabades.

Amb aquest programa es vol facilitar l’accés a un lloc de
treball a persones que necessiten un reforç en alguna de
les àrees de la seva formació integral abans d’aconseguir
la seva inserció en el mercat laboral.

La nostra producció mensual supera les 30.000 peces.
Fonamentalment tèxtil llar (roba de llit, estovalles,
tovallons, cortines ...), uniformitat laboral i escolar.

FACTURACIÓ
1.0000.000

500.000
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El 8 de març de 2006 la Fundació Ared promou i crea Salta,
Empresa d’inserció. El seu nom indica la seva missió: facilitar
“el salt” a la contractació laboral a l’empresa ordinària;
acompanyem individualment a cada persona per a que
aconsegueixi obtenir a totes les competències necessàries
per assolir una feina i saber-la mantenir en el temps.
Treballem per contribuir a que 54 famílies (algunes per
primera vegada a la vida o després de molt temps sense
ocupació) organitzin la seva vida al voltant d’un salari digne,
fruit d’un contracte de treball que les acosta a la línia de la
dignitat i les allunya per sempre dels llindars de pobresa i
exclusió social.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

L’any 2015 Salta va facturar 1.173.406 euros, un 18,36%
més que el 2014.
No només venem més sinó que venem millor. Hem guanyat
en eficiència econòmica. L’ajuda d’Ared a Salta ha disminuït
en 74.000 euros.
91 clients han confiat els seus encàrrecs a Salta Confecció i
311 ho han fet a Salta Càtering.
Durant el 2015 s’ha reforçat l’empenta comercial de Salta
amb la incorporació d’una Directora Comercial al maig i
una Comercial a Salta Càtering al setembre.

LA REHABILITACIÓ I LA INSERCIÓ MITJANÇANT LA INCORPORACIÓ A LA FEINA ÉS EL CAMÍ MÉS CURT I SÒLID
PER ACONSEGUIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I MÉS SEGURA PER A TOTHOM.

54
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2015
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Alguns dels objectius que es treballen:

• Aconseguir i mantenir la motivació necessària per
executar un treball amb una bona qualitat.
• Trobar la fórmula òptima de conciliació de la vida laboral
i familiar.
• Augmentar i consolidar els coneixements tècnics i les
capacitacions professionals necessàries per aconseguir la
continuïtat de cada treballador/a.

Confeccionem llençols per a diversos hospitals, roba de
taula per als principals subministradors d’hostaleria, bates
per a més de 35 col·legis i fulards de gran part de les
agrupacions escoltes i esplais de la ciutat de Barcelona.
Una vegada que acaben el contracte d’inserció els/les
nostres treballadors i treballadores són valorats/des i
reconeguts/des pel mercat de treball. Són molts els tallers
que s’acosten a Salta Confecció buscant especialistes.
Després de 2 o 3 anys de formació i acompanyament,
el nostre personal accedeix a un lloc de treball al mercat
ordinari.

Vaig conèixer Ared a través d’un curs de confecció que em van oferir al centre. Va ser l’oportunitat a partir de la qual vaig poder
optar a una oferta laboral de l’empresa d’inserció de Salta Confecció.
Això per a mi ha estat el millor que m’ha passat, i m’encanta el lloc de treball i les companyes.
Espero que d’aquesta oportunitat en pugui sorgir una altra igual o millor, per a prosperar en aquesta professió que he adquirit
a Salta. Abans sabia fer alguns arranjaments, però Ared i Salta m’han professionalitzat.
Estic molt agraïda per la confiança que se m’ha donat i de l’oportunitat que m’han ofert.
Fabiola

SALTA CÀTERING I OBRADOR

REPTES 2016-2020

COMPTES CLARS
ESTATS FINANCERS CONSOLIDATS DEL GRUP FUNDACIÓ ARED (ARED i SALTA)
COMPTE DE RESULTATS (* *)

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

Portem més de 9 anys oferint un càtering de qualitat amb
un servei impecable, cuidant al màxim tots els detalls.

Més de 21 anys d’èxits ens obliguen a reflexionar i a
renovar l’estratègia de l’entitat.

Amb productes de proximitat i alta qualitat, respectant
el medi ambient, les nostres mans elaboren dia a dia
artesanalment i a mida de cada esdeveniment, propostes
culinàries creatives, sanes i equilibrades, que els faran
gaudir amb tots els sentits.

L’experiència acumulada en el compromís amb les
persones més vulnerables i l’agilitat i la creativitat en
les propostes i solucions en el context de crisi actual, se
suma a un temps que és impossible aturar. Ens parla de
relleu generacional, ens porta els següents reptes per als
propers anys:

L’obrador, ànima del nostre càtering, desprèn olor de pa
acabat de fer que trasllada a la infància i obre la gana.
Hem realitzat més de 1.500 serveis de càtering atenent
a més de 60.000 comensals.
Salta Càtering ha augmentat les seves vendes en un
17,70%. i 311 clients confien en la seva professionalitat
i servei.
Tenim un nivell de satisfacció del client del 97%. Els
nostres clients destaquen la qualitat del menjar, el servei,
l’agilitat, flexibilitat i la nostra capacitat per adaptar-nos a
diversitat d’actes i comensals (elaborem menús per a tot
tipus d’al·lèrgies i dietes).

La nostra Seu Social ja està preparada per atendre molt
dignament a més de 1.000 persones a l’any.
Focalitzar els esforços en la millora contínua de
l’ocupabilitat i els nivells d’inserció social i laboral.
Sostenibilitat i autosuficiència per continuar consolidant
l’equilibri econòmic entre la diversitat de fonts d’ingressos,
que garanteixi poder mantenir en el temps les opcions de
l’entitat.
Gestionar amb eficàcia i eficiència els reptes que portem
entre mans, revisant de manera contínua el col·lectiu
prioritari d’atenció fundacional.
Continuïtat en el lideratge transformador de l’entitat,
vetllant per un relleu generacional que aporti innovació i
recreació dels valors que la sustenten.

“Sóc l’Àlex i fa vuit anys que vaig conèixer ARED. Sóc mare de dues nenes precioses i, des del primer moment, a Ared em van
acompanyar i em van donar una oportunitat per ampliar la meva formació com a cuinera. La confiança que va dipositar en mi,
m’ha permès recuperar la seguretat en mi mateixa, enfortir les meves competències i adonar-me que tinc totes les capacitats per
ser una gran professional. Ara treballo a Salta Càtering i intento cada dia donar el millor de mi. Gràcies a tots els que han estat al
meu costat!”

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

2.821,76 €
1.033.939,28 €
5.600,00 €

141.016,30 €
1.342.223,74 €
680,00 €
2.443,06 €
79.161,15 €
2 .607
607.885
885,29
29 €
356.825,82 €
1.642.547,74 €
145.830,32 €
185.875,90 €
276.805,51 €
2 .607
607.885
885,29
29 €

(*) 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
Privats

1. Import net de la xifra de negoci
Vendes i prestació de serveis
Ingressos periòdics, promocions, col.laboradors
Subvencions oficials
Donacions i altres ingressos
Altres subvencions traspassades a resultat
2. Ajuts concedits
Ajuts socials, beques, menjador social
2. Variació existències
Variació existències
4. Aprovisionaments
Consum mercaderies, treballs altres empreses
5. Altres ingressos de les activitats
Ingressos accessoris i de gestió
6. Despeses de personal
Despeses de personal tècnic
Despeses de personal d' inserció
7. Altres despeses d'explotació
Lloguers, reparacions, serv.externs, subministraments,
assegurances, material cursos, projecte la Llavor, etc.
8. Amortitzacions
Amortitzacions
9. Subvencions d' immobilitzat
Subvenc. i donacions de capital
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers
Ingressos financers
13. Despeses financeres
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS

5%

-137.693,23 €
18.357,07 €
-279.195,95 €
186.794,41 €
-1.211.350,79 €
-790.086,56 €

-518.937,20 €
-146.564,56 €
152.580,15 €
-31.074,61 €
13,46 €
-10.795,77 €
-10.782,31 €
-41.856,92 €

-41.856
41 856,92
92 €

RESULTAT DE L'EXERCICI

5%

1.173.406,23 €
468.009,54 €
357.745,35 €
264.669,96 €
431.190,97 €

5,02%
5,31%

25%
5%
5%46%

Recursos
Propis

Programes / Proyectes
Administració

Programes / Projectes

Captació de fons

Administració

29%

Públics

Captació de fons 90%

89,67%

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

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

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 i ajudar-nos a aconseguir aquests resultats.

