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 FORmACIÓ INSERCIÓ

   14 ACCIONS FORMATIVES

232 ALUMNES

PRESENTACIÓ
Teniu davant vostre els resultats que entre tots/es hem 
aconseguit l’any 2016, un any en què 379 persones s’han 
incorporat al mercat laboral finalitzant el seu procés 
d’inserció. Gràcies al seu esforç, tenacitat i professionalitat  
han trobat la sortida del llarg túnel de la desocupació i la 
desesperança. Sense oblidar les 64 persones que han estat 
contractades a Salta, Empresa d’Inserció.

Quin valor total té aquest nombre tan significatiu per a 
tots nosaltres? Com mesurar la millora de la qualitat de 
vida d’aquestes famílies? Quant present i quant futur estem 
sembrant? Quant dolor estem evitant?

A mesura que seguiu analitzant els resultats del 2016, 
trobareu que cada un d’ells està impregnat dels nostres 
valors: la valentia, la inclusió, la formació, l’acompanyament 
social i laboral, la millora de la sostenibilitat, el treball 
col·laboratiu de tots els que construïm Ared en xarxa.

Gràcies, moltes gràcies, felicitats i a seguir avançant.

379  INSERCIONS LABORALS

   52  DE LES INSERCIONS SÓN 

                     PERSONES DE jUSTíCIA*•	3 cursos d’Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials *

•	1 curs d’Auxiliar de confecció industrial

•	2 cursos d’Auxiliar de forn i pastisseria

•	1 curs d’Operacions bàsiques de cuina *

•	1 curs d’Operacions bàsiques de pastisseria *

•	3 cursos d’Operacions bàsiques de càtering *

•	3 cursos de Retocs i adaptació de peces i articles en 
tèxtil i pell *

*Amb certificat de professionalitat homologat

Programa d’orientació i 
acompanyament a la inserció
Programa de Mesures Actives 
d’Inserció (RMI)

Programa Integrals Garatia Juvenil

Ateses          Inserides**

UNITAT d’ATENCIÓ A l’EmPRESA
La Unitat d’Atenció a les Empreses contempla una relació que va 
més enllà de la prospecció:

•	Selecció de currículums vitae.

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

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

•	 Intermediació laboral.

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

A Ared els/les alumnes estan acompanyats/des per dues figures clau: 
el/la formador/a i l’educador/a social. 

El/la formador/a s’encarrega de capacitar els/les alumnes en les 
competències tècniques per a què puguin desenvolupar funcions 
pròpies d’una ocupació i finalitzar la seva formació amb pràctiques 
en empreses del sector.

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, 
posant-les en coneixement dels seus tècnics de referència.

Voluntaris i voluntàries complementen amb el seu treball algunes 
àrees formatives que necessiten suport individual o en petits grups.

ACOmPANYAmENT SOCIAl

1270
PERSONES ATESES

379

* Procedents de centres penitenciaris, mesures penals alternatives
    i justícia juvenil. 

** Insercions de qualitat, lluitant contra la precarietat laboral. 
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INSERCIONS LABORALS

40 % Serveis Socials

33 % Oficines de Treball

12 % Iniciativa pròpia

8 % Justícia

7 % Altres

60% 

40% PROGRAMES

245 75

402 121

362 134

84 16

68 33

Programa Làbora

Programa Incorpora i Reincorpora

 



Millora de l'ús 
dels recursos

Ens obrim al barri 
de  Sant Genís

Millora dels 
serveis

Activitats 
La Llavor

EqUIP AREd

33 EQUIP TÈCNIC

64 CONTRACTES A SALTA, EI

63 VOLUNTARIS/ES

ACTES I vISITES
bml: Va ser un luxe participar en aquesta iniciativa de 
l’Obra Social Sant Joan de Déu i compartir amb tots els 
participants de la Barcelona Magic Line la caminada solidària 
que pretén visualitzar la lluita contra l’exclusió social.

PREmIS FUNdACIÓ AREd: El 8 de març va tenir lloc 
la 3a edició del Premi Fundació Ared lliurat a 6 dones a 
Wad Ras i a 6 dones a Brians, que destaquen per la seva 
alegria, la seva il·lusió, la seva capacitat de superació, la seva 
transparència i sinceritat, la seva capacitat de treball, la 
seva creativitat i els seus dons per crear un bon clima de 
convivència.

CONCERT CORAl CAElUm: El 19 de maig vam 
poder compartir amb els/les nostres alumnes la passió 
i professionalitat dels membres de la Coral Caelum que 
ens van regalar el seu talent al teatre de l’Associació de 
Personal de “la Caixa”.

CONFERèNCIA vICTOR küPPERS: En Víctor ens 
va ensenyar que viure amb agraïment per tant que ens 
regala la vida és la clau per encomanar esperança. Gràcies 
Victor! Gràcies a PROANE per aquesta iniciativa i a Needü, 
felicitats per la vostra tasca.

3A jORNAdA dE TREbAll I CRISI: El passat 21 
d’octubre la Fundació Ared va assistir a la 3a Jornada de 
Treball i Crisi organitzada per la Fundació T’acompanyem. 
Allà varem realitzar una ponència sobre la conciliació de 
l’horari laboral, familiar i personal.

SOPAR dE lES CUlTURES: La unió de cultures va ser 
la clau del Sopar Solidari d’estiu, un sopar halal, que va 
permetre conèixer una mica més l’oferta de Salta Càtering.

vISITES: Durant aquest any ens ha visitat l’Hble. Sra. Dolors 
Bassa i Coll, Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, 
de la Generalitat de Catalunya. També varen visitar la 
nostra seu l’Hble. Sr. Carles Mundó i Blanch,  Conseller de 
Justícia i el Director General de Serveis Penitenciaris, el Sr. 
Amand Calderó i Montfort. 

lA llAvOR

L’any 2016 és un any molt significatiu per al Projecte La Llavor, 
que gestionem amb les Filles de María Auxiliadora. 

Un projecte amb 7 anys de vida que s’assenta, es consolida i 
s’expandeix.

Les salesianes, prenen la decisió de crear a les mateixes 
instal·lacions compartides, un pis d’emancipació per a joves 
que necessiten un temps addicional d’acompanyament que els 
condueixi cap a la seva total autonomia.

Un any en què hem atès 20 persones en acollida, més de 300 
familiars de pacients i més de 600 persones de grups.

L’inici de les obres de reforma de les instal·lacions ha suposat una 
obertura a les necessitats del barri de Sant Genís dels Agudells, 
una aposta per un projecte en xarxa, des de la col·laboració, 
la sinergia i la multiplicació d’oportunitats a les persones que 
necessiten noves relacions que les facin sentir estimades i 
capaces d’estimar.

     20 PERSONES ATESES

  300 FAMILIARS DE PACIENTS

  600  PERSONES DE GRUPS

Presidenta: María Teresa Rodríguez García 
Vicepresident: Juan Busquets Unsain
Secretari: Josep Antón Caubet Busquet 
Vocals:

Amèlia Guilera 
  (OH Sant Joan de Déu)

Andreu Rosa Garitano
Inmaculada Ladrero Ibrain
     (Companyia Filles de la Caritat) 
Judit Mascó Palau
Luis Font Formosa
Reyes Milá Mencos
Manuel Lecha Legua  
María Elena Alfaro Bellati
María Gloria Bosch Capdevila
Inmaculada Ladrero Ibrain

PATRONAT

En menys de tres anys estarem iniciant les celebracions del 
XXV Aniversari de la Fundació Ared.

La velocitat que li hem imprès a l’entitat és sorprenent. Ara 
l’enfortirem per dins.

Per a què “desfili” en les seves noces d’argent, estem 
compromesos en treure-li la seva major brillantor, la 
màxima qualitat i eficiència en la seva missió. És per això 
que tota l’organització ha iniciat una anàlisi profunda: on 
hem arribat i com ho hem aconseguit, juntament amb la 
creació d’una visió compartida;  on la volem portar, fent un 
esforç de reorganització interna, molta reflexió al voltant de 
l’estil de lideratge que necessita l’entitat i com serà el seu 
relleu generacional. Iniciem una nova etapa i és per això que 
els demanarem opinió i reflexió.

Al mateix temps que els agrairem qualsevol proposta i 
suggeriment.

REPTES dE FUTUR

Gràcies a un equip de professionals assalariats i voluntaris, 
el 2016 ha estat un any per posar de relleu el prestigi 
que anem conquerint gràcies a un ser, fer i saber estar de 
qualitat.

Un equip generós i solidari que, bolcat a l’acció i conscient de 
la responsabilitat que recau sobre cada un, s’ha compromès 
amb la missió de l’entitat.

Gràcies! 379 famílies viuen dels ingressos que, almenys, 
una persona del nucli familiar aporta a la llar i 64 persones 
contractades a Salta, tenen la satisfacció de viure amb els 
ingressos que genera la seva feina. El resultat de la suma és 
443. Felicitats i moltes gràcies pel vostre compromís.

AREd I lES PERSONES PRIvAdES 
dE llIbERTAT

A Ared, fidels a la seva missió fundacional, hem atès durant 
el 2016 a 100 persones procedents del Departament de 
Justícia.

Gràcies a l’acompanyament integral, la formació que ofereix 
l’equip educatiu i al seguiment de l’equip d’inserció, el 52% 
d’aquestes 100 persones han pogut incorporar-se al mercat 
laboral. Per a nosaltres són unes dades molt esperançadores.

A l’inici de l’any, vam tenir l’honor de rebre a la nostra Seu 
Social el nou Conseller de Justícia, l’Hble. Sr. Carles Mundó. 
Preferim transcriure les paraules que ens va escriure en el 
Llibre d’Honor d’Ared: “Impressiona veure el treball i l’esforç 
que totes les persones de la Fundació Ared dediquen a donar 
segones oportunitats a les persones que més ho necessiten”.

Amb la col·laboració de: 



SAlTA, EmPRESA d’INSERCIÓ

64 CONTRACTES D’INSERCIÓ

32 CONTRACTES A CONFECCIÓ

29 CONTRACTES A CÀTERING

  3 CONTRACTES A OBRADOR

70% DONES

47 ANYS DE MITJANA

30% HOMES

41 ANYS DE MITJANA

SAlTA CONFECCIÓ SAlTA CÀTERING I ObRAdOR

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 dins l’empresa ordinària. Acompanyem individualment a cada persona per a què aconsegueixi 
arribar a totes les competències necessàries, no només per aconseguir una feina, sinó per a mantenir-la en el temps.

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

L’any 2016 Salta factura 1.386.307 euros, un 16,93% més que el 2015.

No només venem més, sinó que venem millor. Hem guanyat en eficiència econòmica. L’ajuda d’Ared a Salta ha disminuït en 
163.866 euros.

Han confiat els seus encàrrecs a Salta Confecció 62 clients i 326 ho han fet a Salta Càtering.

Salta Confecció, millora substancialment el seu resultat 
econòmic gràcies a l’augment de la seva línia de productes.

A més de la línia tradicional de Tèxtil Llar, hem produït 
complements per a nadó, mocadors per a festes populars i 
coixins per a mobles de jardí.

La qualitat dels nostres acabats, sumat al compliment dels 
compromisos adquirits amb els nostres clients, ens han fet 
mereixedors de la confiança dels més exigents.

La nostra producció mensual ronda les 40.000 unitats (roba 
de llit, estovalles, uniformitat laboral i escolar, complements 
de nadó, coixins, bosses i altres accessoris de dona).

Després d’un període que oscil·la entre 2 i 3 anys, els nostres 
treballadors no només estan preparats per treballar en un 
taller industrial sinó que són valorats i buscats. Actualment 
la taxa d’inserció laboral dels/les extreballadors/es de Salta 
Confecció és del 75%.

En 2016 vam llançar una nova web www.saltacatering.com 
que ens ha permès arribar a més clients i aconseguir acords 
de col·laboració amb més de 20 espais emblemàtics de 
Barcelona.

Estem presents a les xarxes socials (Twitter, Facebook, 
Instagram i Linkedin) convertint-nos en un servei de 
referència en el sector.

Hem realitzat més de 1.500 serveis de càtering atenent a 
més de 70.000 comensals.

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

Tenim un índex de satisfacció del client proper al 98%. Els 
nostres 326 clients destaquen la qualitat del menjar, l’agilitat 
del servei i la nostra flexibilitat per adaptar-nos a diversitat 
d’actes i comensals.

www.saltacatering.com

       32 CONTRACTES D’INSERCIÓ

40.000 UNITATS MENSUALS

       62 CLIENTS

    29 CONTRACTES D’INSERCIÓ CÀTERING

       3 CONTRACTES D’INSERCIÓ OBRADOR

1.500 SERVEIS

   326 CLIENTS

EvOLuCIó FACTuRACIó SALTA, E.I.

2012       2013       2014       2015     2016

2012         2013         2014         2015         2016

EvOLuCIó CONTRACTACIó SALTA, E.I.



c/ Zamora, 103 -105 baixos, 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

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 social que aconsegueixen els seus somnis any rere any.

COmPTES ClARS 
ESTATS FINANCERS dEl GRUP CONSOlIdAT FUNdACIÓ AREd 2016 

ORIGEN dElS RECURSOS

Propis 
vendes
42,51%

Privat

24,89%
Públic

32,60%

dESTí dElS RECURSOS

Programes i 
projectes
90,76%

El 2016 s’ha destacat per una millora substancial de la sostenibilitat de l’entitat. Hem estat capaços de millorar el resultat de l’exercici 
anterior. Hem aconseguit un augment dels ingressos i una contenció notable de la despesa, hem guanyat en eficàcia i hem ajudat a què 
Salta, Empresa d’inserció incrementi la seva autonomia.

Captació
5,08%

Administració
4,16%

(*) 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

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible 1.975,10 €
II. Immobilitzat material 953.298,05 €
V. Inversions a llarg termini 5.600,00 €

B) ACTIU CORRENT
I. Existències 95.475,55 €
II. Deutors i clients a cobrar 1.556.622,93 €
IV. Inversions financeres a curt termini 300,00 €
V. Periodificacions 1.059,38 €
VI. Efectiu i tresoreria 122.245,31 €

Total Actiu 2.736.576,32 €
A) PATRIMONI NET

A-1) Fons Propis 574.014,39 €
A-3) Subvencions, donacions rebudes 1.560.612,93 €

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini 118.688,27 €

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini 147.597,88 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 335.662,85 €

Total Passiu 2.736.576,32 €

BALANÇ (*)

1. Import net de la xifra de negoci

Vendes i prestació de serveis 1.388.036,40 €
Ingressos periòdics, promocions, col.laboradors 462.705,88 €
Subvencions oficials 307.221,26 €
Donacions i altres ingressos 417.073,88 €
Altres subvencions traspassades a resultat 717.532,27 €

2. Ajuts concedits

Ajuts socials, beques, menjador social -193.309,43 €
2. Variació existències

Variació existències 17.674,93 €
4. Aprovisionaments

Consum mercaderies, treballs altres empreses -295.532,60 €
5. Altres ingressos de les activitats

Ingressos accesoris i de gestió 194.327,56 €
6. Despeses de personal

Despeses de personal tècnic -1.267.644,53 €
Despeses de personal d'inserció -792.400,73 €

7. Altres despeses d'explotació
Lloguers, reparacions, serv. externs, subministraments,
assegurances, material cursos, projecte la Llavor, etc. -688.161,56 €

8. Amortitzacions
Amortitzacions -140.450,39 €

9. Subvencions d'immobilitzat

Subvenc. i donacions de capital 177.062,33 €
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 304.135,27 €

12. Ingressos financers

Ingressos financers 0,15 €
13. Despeses financeres 

Despeses financeres -8.176,34 €
18. Deteriorament i resultat alienació instrum. financ.

Deteriorament i resultat alienació instrum. financ. -16.492,28 €
RESULTAT FINANCER -24.668,47 €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOTS 279.466,80 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 279.466,80 €

COMPTE DE RESULTATS (*) 


