
MEMÒRIA 2018



El passat mes de juliol, Maria Teresa Rodríguez, fundadora i 
presidenta de la Fundació Ared, juntament amb la resta del 
Patronat, em van encomanar presidir l’entitat. Una tasca 
estimulant que m’il·lusiona però també he de reconèixer 
que em provoca respecte; un repte que he assumit i del 
que aprenc dia a dia.
Vint anys al costat d’Ared, deu com a membre del Patronat 
i ara com a Presidenta al costat de la fundadora i d’un equip 
humà compromès.
Treballaré per inspirar i motivar en aquest procés de 
renovació, com a oportunitat de seguir caminant en equip, 
seguint la missió, els valors i la visió del futur d’Ared que són 
l’essència que ens distingeix.

La Memòria del 2018 que teniu a les mans és un resum dels 
resultats que hem aconseguit juntes però també de com 
hem treballat per aconseguir-los.

Judit Mascó i Palau, Presidenta de la Fundació Ared

PREsEntAcIó 



Ens acostem al XXV Aniversari 
(1994-2019), orgulloses de la nostra 
identitat: inclusió, dona i formació.

Seguim compromeses en avançar cap a una major eficàcia 
per millorar la nostra atenció a les persones, i amb el repte 
d’aconseguir per Salta una major projecció d’acord amb la 
qualitat dels seus productes AredTextil i SaltaCatering.

Iniciarem aquest any de celebració del nostre XXV 
aniversari amb enorme il·lusió davant la desfilada, a la 
passarel·la 080 de Barcelona, de la nostra primera col·lecció 
d’uniformes de treball amb marca pròpia. AredTextil, neix 
de la tenacitat de la nostra fundadora i fruit del gran treball 
de totes les persones que formem la Fundació Ared.

El futur està orientat cap a la innovació i la capacitació de 
les persones.

Gràcies i enhorabona, Fundació Ared!

REPtEs dE futuR

L’any 2018 ha estat un any de relleu generacional. Amb un 
patronat, presidència i direcció renovats, en línia sempre 
amb el nostre model d’entitat social i compromès amb la 
nostra missió.







Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP):
3 cursos de Retocs (Certificat de Professionalitat Nivell I)

4 cursos d’Atenció Sociosanitària per a persones 
amb dependència en institucions socials (Certificat 
Professionalitat Nivell II)

2 cursos d’Operacions Bàsiques de Pastisseria (Certificat 
de Professionalitat Nivell I)

Acord Marc en el sector d’Hostaleria i Turisme:
3 cursos d’Operacions Bàsiques de Càtering (Certificat de 
Professionalitat Nivell I)

Punt Formatiu Incorpora
Un curs d’Atenció Sociosanitària per a persones 
amb dependència en institucions socials(Certificat de 
Professionalitat Nivell II)

Un curs d’Ajudant de Cuiner/a i de Cambrer/a

Programa de Reincorporació al Treball:
Un curs de d’Auxiliar de Confecció Industrial

Curs de Confecció per a dones que provenen 
dels Centres Penitenciaris de Brians i de Wad 
Ras 

Un Curs pre-laboral de Confecció Tèxtil.

ÀREA foRMAtIvA

16 cursos formatius 
al llarg del 2018 
268 alumnes



Els alumnes i les alumnes vénen derivats/es de centres 
col·laboradors del Tercer Sector, el SOC (Servei d’Ocupació 
de Catalunya), Serveis Socials i Centres Penitenciaris.

Els alumnes i les alumnes arriben a la Fundació Ared amb 
greus situacions de desestructuració social i situacions 
cròniques d’atur.

En els últims anys s’han detectat greus problemes de salut 
mental o situacions de violència masclista (especialment en 
dones joves), així com dificultats per mantenir l’habitatge.

Els esforços per part de l’equip educatiu han estat més 
intensos, partint sempre de la voluntat de les persones 
ateses. S’han intensificat tant els acompanyaments 
individuals i les coordinacions externes, com les derivacions 

a serveis especialitzats que atenen els factors que puguin 
posar en risc l’itinerari de l’alumne/a.

En aquest sentit i tenint en compte la gravetat dels casos 
abordats, la finalització amb èxit de l’acció formativa és la 
clau per a l’entrada al mercat laboral.

Així mateix, des d’Ared, s’ha seguit tramitant ajudes socials 
que han permès a l’alumne/a mantenir un mínim de qualitat 
en les àrees primàries.

Oferim un Servei de Menjador Social completament gratuït 
per garantir un àpat equilibrat als/les alumnes.



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

Línia d’empresa: detectem les necessitats de personal que 
una organització pot tenir i assessorem en la contractació de 
col·lectius en risc d’exclusió social. Comptem amb tècnics/
ques que acompanyen les organitzacions a trobar el perfil 
professional que busquen. També i gràcies a l’acompanyament 
individualitzat a les empreses col·laboradores de l’entitat, 
orientem i facilitem el manteniment del lloc de treball dels/les 
candidats/es seleccionats/es.

AcoMPAnYAMIEnt 
A lA InsERcIó

En el departament d’inserció es treballa en dues 
línies d’actuació. 

Programes:

•	Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció

•	Programa de Mesures Actives per a persones receptores 
de la Renda Garantida de Ciutadana

•	Programes Integrals per a persones majors de 30 anys

•	Programa Incorpora

•	Programa Reincorpora

•	Servei d’Orientació i Inserció Laboral

•	Programa “Creant ocupació a Sant Genís dels Agudells i 
la Teixonera”

•	Programa d’orientació laboral a dones

•	Programa Treball i Formació

•	Programa Làbora

•	Programa Singulars: AredJove: programa d’orientació, 
capacitació i inserció laboral

•	 Inserció laboral de dones que pateixen Fibromiàlgia



“Vaig solucionant les coses a poc a poc, tinc un sou digne, tinc una professió que m’omple molt.

Quan va passant el temps es van posant totes les peces al seu lloc.

S’han anat tapant forats que és el que em dóna estabilitat, tranquil·litat.

Ja puc dir que estic bé. Podem anar alguna vegada al cinema, donar-nos un caprici, anar un dia a 
dinar, a gaudir, m’encanta! “

Sol, exalumna del curs d’Atenció Sociosanitària 



Durant aquest any, 3 persones van trobar un recurs 
residencial familiar o de lloguer assequible i van causar 
baixa en el projecte. Destaquem les 6 altes que es van anar 
produint esglaonadament al llarg del 2018, el que va facilitar 
la convivència i el reemplaçament en les responsabilitats de 
cada membre de la casa.

Les reformes de les instal·lacions del Carrer Saldes estan 
facilitant la creació d’una xarxa de col·laboradors/es del 
projecte fent-ho cada dia més sostenible.

Després de 9 anys de vida del Projecte i gràcies a un conveni 
de col·laboració amb les Salesianes de major estabilitat 
en el temps (10 anys), al 2019 tindrem un re-disseny del 
projecte original.

PRojEctE 
d’AcollIdA

la finalitat principal d’aquest projecte 

és la inserció laboral i l’acompanyament 

social de persones en risc d’exclusió, 

especialment persones nouvingudes o 

amb necessitats urgents de formació 

ocupacional i / o allotjament temporal.

16
Persones en 

acollida

56%
Dones



“Todo pasa y todo queda”... com va dir Antonio Machado.

Tot passa, Teresa, tot arriba. La vida va sembrant amor i trobant persones com tu, com tants éssers 
humans que organitzen la seva vida al voltant de l’entrega als més vulnerables per fer-los lliures. 
També va arribar el 19 de juliol del 2018, data marcada en el calendari per expressar-te el nostre 
reconeixement i el nostre agraïment.
Tot queda, Teresa. No només en la nostra memòria, sinó sobretot en la vida de les persones que 
han trobat una oportunitat a la Fundació que vas crear fa gairebé 25 anys. Tot queda gravat en els 
professionals que formem part de l’equip d’Ared i Salta: la teva lluita, la teva persistència, el teu 
amor per la feina, la teva creativitat, la teva indignació davant el que ha de canviar, i la teva immensa 
tendresa per les dones privades de llibertat.

L’equip de la Fundació Ared.



PAtRonAt

El patronat és l’òrgan de govern de la Fundació Ared, la 
seva missió és vetllar pel compliment dels fins fundacionals 
de l’entitat.

Durant l’any 2018, el Patronat de la Fundació Ared ha 
renovat una part dels seus membres.

Patrons que surten:
Andreu Rosa Garitano
Josep Antón Caubet Busquet 
Juan Busquets Unsain
María Gloria Bosch Capdevila

Fundadora:  María Teresa Rodríguez García 
Creadora juntament amb 5 dones privades de 
llibertat des aquest gran projecte. “Ho tornaria 
a fer una i mil vegades”.

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

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

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

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

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

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

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



Aquest any podem tornar a dir que tot l’equip de la Fundació 
ha estat a l’alçada tant a nivell humà com professional. Amb 
el compromís que estem aplicant dia a dia hem sabut veure 
els canvis que necessita l’entitat en cada moment i els hem 
dut a terme.

A Ared valorem el potencial de cada treballador/a ja que és 
el nostre major actiu. En aquest camí, proposem i donem 
l’oportunitat als membres de l’equip a promocionar-se dins 
de la pròpia entitat.

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

Enhorabona!

EquIP AREd

41
Equip
tècnic

durant el mes de setembre vam haver de 
acomiadar-nos del nostre company i amic, santi 
Prieto.

Et trobem a faltar cada dia.

Gràcies per tant!

A Ared seguirem treballant amb les persones 
que mai vas deixar enrere.

65
Voluntaris/es





El 8 de març de 2006 la Fundació Ared promou i crea 
Salta. La seva missió: facilitar a les persones “el salt” a la 
contractació laboral a l’empresa ordinària, mitjançant la 
tutorització individualitzada per a què pugui assolir totes les 
competències necessàries.

L’empresa d’inserció permet que les persones, mitjançant 
la seva vinculació a la Fundació, adquireixin les habilitats 
necessàries per a la seva inserció en el mercat laboral. 
El procés dura un màxim 3 anys, durant els quals es 
treballa un pla de treball que comprèn formació tècnica i 
formació complementària amb el corresponent seguiment 
i acompanyament de l’equip professional.

Treballem per a què 72 famílies puguin organitzar la seva 
vida al voltant d’un salari digne, fruit d’un contracte de 
treball que les allunyi per sempre dels llindars de la pobresa 
i exclusió social.

Destaquem que responent a la missió principal de la 
Fundació Ared, el 65% de la plantilla de l’empresa d’inserció 
està formada per dones.

sAltA, EMPREsA 
d’InsERcIó

72
Contractes 
d’inserció



PRoYEcto dE 
AcoGIdA socIAlsAltA

confEccIó

L’any 2018 any ha estat un any de canvis, reptes i superacions. 
Aredtextil arrenca l’any amb dos nous reptes: disseny, 
creació i posada en marxa del llançament de les col·leccions 
de la uniformitat laboral, i consolidació del departament 
d’arranjaments de roba per a les millors marques de 
Barcelona. Aquestes dues noves iniciatives permetran la 
millora en la professionalització i l’aprenentatge constant 
de l’equip de professionals que ens acompanyen durant el 
seu procés d’inserció sociolaboral.

Donem l’enhorabona a l’esforç i treball diari de tota la 
plantilla per a què cadascuna d’elles ofereix el millor de si 
mateixa per seguir treballant amb l’eficàcia i eficiència que 
ens caracteritza, donant solucions als nostres clients. Seguim 
creixent per a perpetuar la missió de la nostra entitat i 
donar més oportunitats laborals a aquelles persones amb 
major vulnerabilitat davant el mercat laboral.

Des d’AredTextil oferim els nostres productes amb la 
qualitat i el servei que busquen els nostres clients, el que 
ens permet seguir treballant en la missió d’Ared i Salta.

Amb il·lusió, orgull i gran satisfacció, ens preparem durant 
tot l’exercici 2018 per al nostre debut a la passarel·la 080 
de Barcelona 2019, un espai on desfilen les millors i més 
famoses marques relacionades amb la moda del món i on 
Aredtextil estarà demostrant un cop més seva qualitat i 
excel·lència.



Aquest any 2018 hem acompanyat a més 
persones en més serveis que en els darrers 
2 anys i estem molt orgulloses de dir que tot 
l’equip treballa per oferir càterings amb la 
qualitat que el client mereix, adaptant-nos a les 
seves necessitats.

Salta càtering té com a objectiu la preparació de les 
persones en plantilla per a una inserció de qualitat en 
empreses del sector, sense oblidar la part productiva. Per 
això ens centrem en l’atenció al client, la qualitat i el servei 
a un preu de mercat que ens doni la confiança dels clients.

Aquest any hem vist com companys/es aconseguien la 
inserció laboral a l’empresa externa, finalitzant així el seu 
procés d’inserció, el que ens ha permès acollir nous/ves 
companys/es que s’han adaptat molt bé al nostre dia a dia. 

Comptem amb una plantilla molt dinàmica que s’ajusta 
a les necessitats del servei en cada moment i que són el 
veritable motor del nostre càtering.

Forners/es, cuiners/es, auxiliars de neteja, personal de 
logística, comercials i transportistes, ens esforcem cada dia 
per fer d’un esdeveniment, un moment inoblidable.

1741
Serveis
anuals

69.314

Persones 
ateses

sAltA
cÀtERInG I 
obRAdoR



oRIGEn I dEstInAcIó dEls 
REcuRsos

origen dels recursos

destinació dels recursos

40,48%

42,60%

16,92%

86,32%

6,93%

6,75%

Públics

Propis

Privats

Programes i 
projectes

Administració

captació



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

GRÀcIEs PER 
AcoMPAnYAR-nos En El cAMÍ

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



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

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

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

A la fundació AREd promovem l’accés a la plena 

ciutadania de persones en risc d’exclusió social 

fomentant la seva autonomia.


