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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, a través de processos de
formació i d’acompanyament integral.
Treballem en coordinació amb altres entitats per
sensibilitzar les institucions i el conjunt de la societat
sobre la realitat de l’exclusió social.

Salta Confecció
Salta Càtering
Evolució
Ingressos i despeses
		
Reptes de futur
Com col·laborar
Agraïments
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Presentació
Carta de la Presidenta
Benvolguts amics d’Ared,
Recordo amb satisfacció i esperança renovada aquelles
jornades de fa 18 anys, en les quals les fundadores
d’Ared m’insistien, una vegada i una altra, que fóssim
valentes i la creéssim. Avui sento que són elles, des
d’on estan, que ens encoratgen i ens repeteixen “no us
rendiu, Ared és molt necessària”.
Quan avanceu en la lectura de la Memòria 2011,
trobareu bones notícies, m’atreveixo a dir molt bones
notícies: com més fosca és la nit, més sembla que brillen
els estels. Són aquestes bones notícies les que alimenten
la il·lusió i l’alegria per continuar amb el treball constant,
que no es veu, que no fa soroll, és l’esforç continuat
per a la inserció laboral, que té com a objectiu final la
llibertat, la felicitat que tots busquem.
Recordarem el 2011 perquè 73 persones van trobar
feina al mercat laboral ordinari i la nostra empresa
d’inserció en va contractar 41 més.
Vam rebre, també, tres reconeixements públics que van
fer visibles els resultats obtinguts durant l’any, en aquests
actes públic vam compartir amb els col·laboradors, que
ens recolzen, l’orgull per la feina ben feta i el fet que les
nostres alumnes i treballadores estan cada dia més a
prop de ser ciutadanes amb tots els drets.
Recordarem el 2011 com una etapa intensa de treball,
perquè no ens vam fer enrera pels inconvenients del
camí, per haver estat molt generosos fins i tot en els

moments més difícils. Un any que, lluny de desanimarnos, ens va fer capaços de seguir sent fidels a la nostra
missió fundaciónal.
El nostre objectiu és molt ambiciós, els nostres
resultats són molt petits numèricament, malgrat que
insubstituïbles en la construcció d’una societat més
justa i més solidària.
Moltes gràcies!!! Els resultats que junts hem aconseguit
són la mostra més clara de la confiança mútua que al
llarg de 18 anys d’història d’inserció hem sabut construir.
Que la lectura de la memòria 2011 ens renovi a tots
la certesa que ens va fundar fa 18 anys: el treball per
tothom “sense excloure a ningú” com a dret fonamental
que ens duu a la llibertat.
			

María Teresa Rodríguez
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0

160

0

140

0

120

0

Persones ateses
100

0

160

Evolució anual de persones ateses

Título del gráfico

80

600

140

0

60

500

518

120

400

100

0

40

80

300

60

0

20

200

40
20

0

ió
ó

Persones ateses

1

6 66

0

326

312

2009

2010
10
9

280
216

100

0
1

212
Fundació Ared

3

324

5

436

Servei d'orientació i inserció

7

Mesos

548

Itineraris personals d'inserció

9

6510

11

7612

87

0

2007

98

2008

2011

Salta, empresa d'inserció

11
10

12
11

10i inserció
11i inserció Itineraris
12
77 AredFundació
88 Ared Servei
99 d'orientació
10
11
12
(161)
(180)
Fundació
personals
d'inserció
Servei
d'orientació
Itineraris
personals d'inserció Salta, empresaSd'inserció
alta, empresa d'inserc
Itineraris personals
personalsd'inserció
d'inserció (136)
Itineraris

Salta,
alta, Eempresa
empresad'inserció
d'inserció (41)
S

34.73%

65.27%

Persones ateses segons el seu gènere

Persones ateses segons el seu origen

518

Persones ateses Fundació Ared i
Salta, empresa d’inserció

241
160
78
28
11

Espanya
Amèrica
Àfrica
Europa
Àsia

46.52%
30.88%
15.05%
5.40%
2.12%

Resultats socials 2011

518
361
107
50

ENTREVISTA D'ACOLLIDA
TUTORIES

Altes
Oficines de Treball o Entitats Socials
Centres Penitenciaris
Serveis Socials

Baixes

174
73
13
14
8
7
5
4
3
2
2
35

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

Programes, serveis i activitats

340

ACCIONSDE FORMACIÓ OCUPACIONAL
FORMACIÓ BÀSICA
GESTIÓ DEL PROGRAMA RMI (Renda Mínima d'Inserció)
PROGRAMA DE BEQUES

Finalització d’acció formativa, itinerari, programa o contracte
Insertades al mercat laboral en el marc del programa
INCORPORA de “la Caixa”
Inserció sociolaboral
Motius de salut
Derivació a altres centres o recursos
Fi mesura penal
Contractats/des a Salta, Empresa d’inserció
Baixa voluntària
Trencament de condemna o regressió de grau
Consecució de llibertat definitiva
Retorn voluntari al seu pais d’origen
Altres

MENJADOR SOCIAL
RESIDÈNCIA TEMPORAL
ORIENTACIÓ LABORAL
ACTIVITATSCULTURALS

A la Fundació Ared treballem per donar resposta
a les necessitats de les persones en risc d’exclusió,
acompanyant als/les alumnes durant tot el procés.
Treballem de forma conjunta, tant amb els/les alumnes,
com amb les entitats i empreses per aconseguir una
plena integració a través d’aquests programes i serveis.
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Àrea educativa

Àrea d’inserció

Totes les especialitats formatives tenen dos referents:
el formador ocupacional i l’educador social. Això
possibilita fer una tasca formativa i alhora social. Es
treballen els aspectes formatius, tècnics i laborals, es
consolida l’acció i l’acompanyament social, es prevenen
situacions d’urgència i es redueixen els punts febles que
poden dificultar la inserció de les persones que atenem.

Aquest any, des del Servei d’orientació i inserció
laboral s’han realitzat diferents programes d’orientació
i inserció per ajudar a la recerca de feina a persones
en risc d’exclusió social. Aquests programes s’han fet
gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de La Caixa,
el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament
d’Empresa i Ocupació.

Els cursos formatius a Ared consten de dos grans eixos:
la formació tècnica per capacitar professionalment
el nostre alumnat i l’educació complementària per
la seva formació integral. Es treballa la formació
bàsica, l’alfabetització, la informàtica i les noves
tecnologies, la recerca de treball i les habilitats socials.

En total s’han atès 366 persones, això representa un
increment del 150% respecte l’any 2010. En aquest
període hem gestionat un programa nou subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
366
Persones
ateses
65
Empreses
informades

Especialitats formatives
7
10

14
Confecció tèxtil

4
Accions
formatives

Hostaleria
Artesania
26

Atenció sociosanitària
Auxiliar administratiu

• 124 insercions
• 10 empreses
col·laboradores
• 2 cursos de càtering
• 1 curso de empleat/ da
d'oficina
• 1 curs d'atención
sociosanitària

Perfeccionament professional

21

Confecció tèxtil

85

Hostaleria
Artesania
Confecció tèxtil (14)

Atenció sociosanitària (26)

Hostaleria (85)

Auxiliar administratiu (10)

Artesania (21)

Perfeccionament professional (7)

Atenció sociosanitària
Auxiliar administratiu

Considerem que amb la nostra tasca s’ha aconseguit
millorar la capacitat d’incorporació al mercat laboral
de les persones ateses. Hem constatat, també, un
major grau d’autonomia en la recerca de feina i en
conseqüència un augment de la seva motivació per
l’accés al món del treball.
Podem parlar que també hem contribuït a la inclusió
social d’una part de les persones ateses, perquè el
treball és un dels principals factors per aconseguir-ho.

Recursos humans

Fundación Lealtad

Patronat

La Fundación Lealtad és una institució sense ànim de
lucre pionera a Espanya. La seva missió és fomentar
la confiança de la societat en les ONG. Ofereix,
a particulars i empreses, informació independent,
objectiva i homogènia sobre cadascuna de les ONG
participants. Aquesta anàlisi és voluntària i gratuïta
per les ONG que comptin amb una auditoria externa
dels seus comptes anuals. La Guia recull els resultats
de l’anàlisi sobre el compliment dels Principis de
Transparència i Bones Pràctiques de cadascuna de las
ONG participants.

Presidenta
María Teresa Rodríguez García
Vicepresident
Juan Busquets Unsain
Secretaria
Josep Antón Caubet Busquet
Vocals - Entitats
Companya Filles de la Caritat		
		
Inmaculada Ladrero Ibraín
Vocals - Persones
Andreu Rosa Garitano
María Assumpció Osés Serdá
Reyes Milá Mencos
Luis Font Formosa
María Elena Alfaro Bellati
Glòria Bosch Capdevila
Judit Mascó Palau
		
Equip
El valor d’Ared està en les persones. Comptem amb un
equip de prop de 33 professionals i 59 voluntaris que
participen activament a l’entitat. Volem aprofitar per
agraïr el seu incansable treball pel desenvolupament de
la Fundació.
Gràcies a tots per la vostra implicació i dedicació!

Després de diversos mesos d’anàlisis i treball en equip
hem finalitzat amb èxit el procés d’avaluació, que indica
que la Fundació Ared compleix amb tots els principis
analitzats. Des del mes de juliol de 2011, Ared consta
a la “Guía de la Transparencia y las Buenas Practicas de
les ONG”.
Aquest nou èxit reafirma l’exigència diària aplicada als
nostres processos i a la nostra comunicació interna i
externa.
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Reconeixements i presència institucional
Si alguna cosa va caracteritzar el 2011 va ser la gran
visibilitat institucional i l’orgull pels reconeixements
rebuts per la trajectòria de l’entitat: tres premis el
mateix any!:
•Premi Mercè Conesa atorgat pel Periódico de
Catalunya a la millor iniciativa solidària, el mes de maig
al Teatre Nacional de Catalunya.
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•Cruz de Plata de la Oden Civil de la Solidaridad Social
atorgada pel Ministero de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, al Palacio de la Zarzuela per Su Majestad la
Reina Doña Sofía.
•Premi Josep Parera de l’Obra Social Caixa Penedès,
atorgat el mes de novembre al Palau de la Música
Catalana.
Hem organitzat diversos actes institucionals per
compartir i celebrar amb tota la nostra xarxa social:
•Desfilada amb motiu de la I Fira INSERCIONA
dedicada a totes les empreses d’inserció d’àmbit
nacional.
•Desfilada Solidària Ared&El Llindar a la Sala Astoria,
una experiència compartida amb un èxit rotund.
Vam comptar amb la presència del Sr. Xavier López
García, DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball
Autònom.
•Concert Teatrillo promogut pels Srs. Baurier.
•Teatre Solidari organitzat per l’Associació de Voluntaris
“la Caixa” del Barcelonès i Vallès Oriental.

•Concert Solidari de Nadal organitzat pel Cor de
Cambra Fòrum Vocal.
• Canta & Baila 2011.
•Jornada Anual de Voluntariat a Ared.
•Jornada de Voluntaris de la Llavor.
•Jornada de Voluntariat Corporatiu de Levi’s (Levi’s
Community Day), d’Axa de todo corazón a la Llavor i
de HP a les seves instal·lacions de Sant Cugat.
•Acte de celebració a Ared pels reconeixements
rebuts.
•Sopar Solidari a la Font del Lleó, gràcies a la
col·laboració del grup Husa.
•Market place, organitzat per la FCVS. Acompanyats de
l’Hble. Sr. Josep LLuÍs Cleries.
•Sopar Solidari de Nadal.
•Menjars solidaris a Ared amb DKV, Funde, Banc dels
Aliments, Kraft, entre d’altres.
•Fires i venda d’artesanies.
Moltes persones han vingut durant l’any 2011 a
conèixer la nostra entitat, destaquem la visita de l’Hble
Sra. Pilar Fernández Bozal, Consellera de Justícia de
la Generalitat de Catalunya i del Sr. Salvador Jorba,
Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i el Sr. Josep Maria Faura, Gerent del CIRE
(Centre d’Iniciatives per a la Reinserció)

Lliurament al Petit Palau del Premi Josep Parera, que atorga l’Obra Social de Caixa Penedès i reconeix públicament la trajectòria de persones i organitzacions socials que hagin
excel·lit en la seva vocació i dedicació al servei del desenvolupament comunitari en les dimensions social, humanitària i/o solidària.

Lliurament, al Palacio de la Moncloa, de la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, que s’atorga anualment a entitats o persones que s’han distingit en la promoció
d’activitats i serveis relacionats amb l’acció social.
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Ared en Xarxa
La Fundació Ared manté la presència en diverses xarxes
i plataformes .

236 serveis d'acolliment a familiars de
persones ingressades a la Vall d'Hebron

D’aquest 2011 volem destacar els següents aspectes
respecte al nostre treball conjunt amb altres entitats:

• Valoren el clima familiar del projecte La Llavor

• Participació en el Consell Directiu de la FCVS
(Federació Catalana de Voluntariat Social)

Vivenda temporal per a 21 persones

• Presidència de Salta, EI. en la Feicat (Federació
d’Empreses d’inserció de Catalunya)
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Resum activitat La Llavor

• El projecte la Llavor
Cal destacar també que el treball en xarxa ens permet
mantenir la relació d’Ared amb el món penitenciari.
El 2011, el número de persones ateses per la Fudació
Ared procedents de centres penitenciaris ha estat
inferior respecte al d’anys anteriors. No obstant, des
de la Fundació Ared, confirmem el nostre compromís
amb el món penitenciari amb aquestes activitats:
• Col·laboració amb el Grup 33 “Una altra presó és
possible”, que ens permet treballar al Centre Penitenciari
Lledoners realitzant tallers de desenvolupament
personal, espelmes i sabons.
• Treball conjunt amb el Grup 33, que ha organitzat la
visita a la UTE de Villabona, Astúries.
• Visita a diversos Centres Penitenciaris de l’equip de
professionals i voluntaris de la Fundació Ared.
• Visita a la seu de la Fundació Ared de l’equip de
rehabilitació de CP Brians i CP Lledoners.

• Mentre resolen la seva situació de necessitat
• La majoria d'origen immigrant
• 3 mares amb fills petits

Atenció a 100 grups que sol·liciten
allotjament i menjar
• L'atenció als grups es coordina entre les
persones que viuen a la casa i els voluntaris del
projecte.
• Aquesta participació millora les habilitats socials
de les persones que viuen temporalment a La
Llavor i facilita el seu aprenentatge.
Més de 70 voluntaris fan possible el projecte
• Hem celebrat la Festa dels Voluntaris per donar
veu a les persones que ofereixen el seu temps
lliure i les seves capacitats per al bon
funcionament del projecte.

El valor del projecte La Llavor és que en menys de tres anys, gràcies a l’aliança de tres entitats, està donant una resposta àgil a persones amb dificultats socials provocades pel context
de crisi actual. Moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquest projecte!
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[“Ya cumplimos en el Módulo 6 nuestro “segundo año” de existencia, y la luz de Ared nos sigue iluminando con su presencia e inestimable ayuda. El taller de velas ha continuado durante
todo este tiempo y Ared no ha defallido con sus ganas y buen hacer, sino todo lo contrario, ha seguido a nuestro lado dando muestras de su vocación y ayuda para nuestra rehabilitación,
impartiendo además durante este 2011, un curso de crecimiento personal. Gracias Ared.”] C.M.M. (M6 Cp Lledoners)
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Amb gran satisfacció vam rebre, al Teatre Nacional de Cataluna, el Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa Solidària atorgat per El Periòdico

Amb la Hble. Consellera de Justícia, la Sra, Pilar Fernández Bozal, el Sr. Ramón Parès, Director General de Serveis
Penitenciaris i El Sr. Josep Maria Faura, gerent del CIRE, vam compartir una jornada de torn obert de preguntes amb
alumnes procedents de centres penitenciaris. la iniciativa va ser molt enriquidora

En el Marketplace amb l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller del Departament de Benestar Social i Família,
Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona i
Fransina Alsina Presidenta de la FCVS.
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Salta, Empresa
d’inserció
Salta és una empresa d’inserció promoguda per la Fundació Ared que incorpora al mercat laboral persones amb especials
dificultats, a través d’un procés d’acompanyament personalitzat i adaptat a les seves necessitats. Des de Salta oferim els
següents productes i serveis: confecció industrial, càtering i artesania.

Salta Confecció
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iniciat aquest any 2011. Aquesta unió de Confecció i
Serigrafia ens ha permés cobrir diferents actes, amb
entitats o empreses que confien en Salta confecció per
la seva difusió. Destaquem la FCVS (Federacio Catalana
de Volutnariat Social) en l’acte que va organitzar per a
la Festa de la Mercè i l’FNAC en el saló de fotografia
del passat mes de setembre.

Tot i que aquest any Salta confecció no ha experimentat
creixement, hem aconseguit obrir noves línies de
producció: moda actual, tèxtil publicitari i tèxtil eco
diseny. Cosa que ens dóna garanties de futur.
La producció de tèxtil publicitari confecciona bosses,
samarretes, polos i altes articles, es complementa amb
la possibilitat d’incorporar-hi serigrafia, tècnica que hem

Organigrama Salta Confección

Administradora
Responsable tècnica

Cap de taller

Cap de taller

Cap de taller

Patronista

8

2

6

Confeccionistes

Confeccionistes

Confeccionistes

Ajudant
Tallador

Acabadora

Acabadora

Acabadora

Acabadora

Mosso
Magatzem
Tranportista

Tallador

transportista

Inserridora
laboral
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Salta Càtering

Aquest any les empreses ens han fet créixer un 7,5%
respecte el 2010, mantenint la tendència a l’alça des del
seu naixement el 2007, també s’han pogut incrementar
els llocs d’inserció en un 38%. És una bona notícia en
un any carregat d’ímputs negatius!
Aquests bons resultats ens han permès arribar a la
consolidació l’any 2011, cinquè any d’activitat.
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Les 38.000 persones participants en els aproximadament
1000 serveis oferts el 2011 corroboren la fidelització
dels clients i l’augment de nous clients, com Desigual, o
Fnac, entre d’altres.

El projecte del TOLC es va acabar aquest mes de juny,
però les cinc persones que hi treballaven han pugut
continuar a Salta per l’augment de la demanda de
càterings. Gràcies a l’experiència de servei en sala al
Tolc, aquests professionals han estat els cambrers dels
esdeveniments realitzats per Salta.
L’objectiu per a aquest 2012 és obrir noves línies
d’activitat per a aconseguir més llocs d’inserció en un
sector d’activitat que continua demanant professionals.

Esmorzars, lunch, inauguracions i esdeveniments de
500 persones han omplert d’activitat la nostra cuina,
que ja s’està quedant petita!

Administradora
Responsable tècnica
Xef de cuina

Inserridora
laboral

2
5
Ajudant d'equip

Logística/ transport
Suport Logística

2
Ajudant serveis neteja
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Evolució de Salta, Empresa d’inserció
En els últims quatre anys, el personal de Salta ha anat
fluctuant de diferents maneres. El taller d’artesania es
va iniciar amb 2 contractes laborals i a mitjans del 2010
un d’aquests contractes va finalitzar i no es va renovar.
El personal del servei de càtering, els anys 2008-2009,
va anar fluctuant entre 4 i 7 persones fins arribar als
14 contractes el mes d’abril del 2011. Aquest augment
de personal va ser conseqüència de l’encàrrec de
gestionar el Bar-Restaurant Tolc el maig de 2010. Un
cop finalitzada aquesta etapa s’han anat rescindint
alguns contractes. Actualment en el servei de càtering i
neteja hi ha 10 persones contractades.
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ha hagut una mitjana de 17 persones contractades
mensualment. Durant els anys 2008 i 2009 el nombre
de persones contractades va anar disminuint i durant
l’any 2009 hi va haver una mitjana de 14,5 persones
contractades mensualment. L’any 2010 la contractació
al taller de confecció va augmentar fins arribar als 20
contractes. La mitjana de persones contractades durant
el 2010 va ser de 18,75. Durant l’any 2011 aquesta
mitjana es va poder mantenir.

Al taller de confecció, aquests últims quatre anys hi

Evolució de persones contractades a Salta, Empresa d’inserció
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Ingressos i despeses

Título del gráfico

Destinació recursos

COMPTE DE RESULTATS
SALTA EMPRESA D'INSERCIO 2011

Exercici 2011
DESPESES
Aprovisionaments

173.318,49

Despeses de personal
Altres despeses explotació
(lloguer,serv.externs,reparacions…)

707.735,84

29%

Despeses d’infraestructura

361.828,79
4.274,30

A) BENEFICI D' EXPLOTACIÓ

0,00

Compres 14%

57%

354,98
Exercici 2011

INGRESSOS

823.586,17

Import net de la xifra de negocis

680.653,35

Variació d'existències

Compres
Despeses de personal

Amortitzacions de l' immobilitzat
Despeses financeres

14%

1.247.512,40

Despeses de personal 57%
Despeses d'infraestructura 29%

Título del gráfico
Título del gráfico

Origen dels recursos

8.919,24

Altres ingressos d' explotació
Subvencions oficials

112.936,18

Donacions privades

15.459,56

Ingressos diversos
A) PERDUA D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers

19%
19%

23%
23%

5.614,63
431.377,07
3,21

B) RESULTAT FINANCER (PERDUES)
C) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS
(PERDUES)

423.926,23

D) RESULTAT DE L' EXERCICI (PERDUES)

423.926,23

9%
9%

351,77

49%
49%
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Textil 23%
Textil 23%
Catering 49%
Catering 49%
Tolc 9%
Tolc 9%
Otros 19%
Otros 19%
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Reptes de
futur

Com
col·laborar

El futur té un objectiu clar i compartit: crear llocs de
treball i lluitar per la integració social dels col·lectius
més desfavorits.

La Fundació Ared està formada per persones de
diferents àmbits i procedències que tenen en comú el
seu compromís per eradicar l’exclusió i la pobresa.

Els reptes de la Fundació Ared pels propers tres anys van
ser definits pel patronat de l’entitat i compartits amb
tot l’equip a la jornada de programació anual. Cadascú
va participar individualment i en grups de treball per
definir les bases sobre les quals avançarà l’entitat.
Tanmateix, es va proposar que tothom expressés la
seva visió positiva d’Ared en el futur i com imaginàvem
que podríem arribar a assolir-la.

La diversitat de col·laboracions ens enriqueix:

Les conclusions finals es van convertir en els objectius
que guiaran el treball conjunt:
- Augmentar els nivells d’inserció laboral.
- Formació i acompanyament cap a la inserció laboral.

Finançar projectes concrets
Per crèixer necessitem una forma compromesa de
col·laborar mitjançant convenis plurianuals.
Soci/a
Volem continuar sumant esforços per ampliar la base
social.
La Caixa: 2100 0859 21 0200395562
Voluntariat
Col·laboració en diferents tasques
administratives y logístiques de l’entitat.

formatives,

Contractes laborals
Dóna una ortunitat real de contractació laboral.

- Major captació de recursos privats.
- Millorar la marca i la comunicació.
- Major eficiència, millora de processos i control de
costos.
- Cultura organitzativa i òrgan de govern.
La força impulsora és creure-hi i saber que som capaços
de continuar, assegurant una sostenibilitat social i
econòmica.

Pràctiques en empreses
Ofereix un primer contacte amb la realitat laboral que
trobaran en el futur.
Donació de productes
Aportació de donatius en espècie per a les persones
ateses i el funcionament general de l’entitat.

La Fundació Ared realitza voluntàriament, cada any, una auditoria de comptes.

Gràcies
Són diverses les entitats, particulars i amics que han pres
consciència de la gravetat dels problemes socials que els
envolten i del seu paper com a generadors d’esperança.

i, sobretot, en les persones que atenem. A continuació
detallem algunes d’elles.

A tots/es MOLTES GRÀCIES per creure en nosaltres
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Socis / es, amics/es i voluntaris /es de la Fundació Ared
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Angelini Farmaceútica, Anudal Industrial, Ass. Dones La Coma de Meià, Atrian Bakers, Axa de
todo Corazón, Basi, Busquets Abogados, BWN, CAF, Cazcarra Image Group, Comunitat Sant Pere de les Puel·les, Consum, Cotolengo
del Padre Alegre, DKV, Escola Sant Ignasi -Sarrià, F. Antoni Serra Santamans, F. Banc dels Aliments, F. Barclays, F. Creatia, F. CyO, F.
Josep Botet, F. Josep Palau Francàs, F. Levi Strauss, F. Maite Iglesias Baciana, F. Miquel Torres, F. ONCE, F. Porticus, F. Renta Corporación,
F. Roviralta, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, Francina Models, Frinvert Hold, IKEA, Maden, Mango, Mattel, Nefri, Nupik,
Nutrexpa, Proane, Projecte Fashion, Redcats, Swarovski, Timberland, Tulbos, Unilever, UPF Solidària, Velamen, Whirlpool.
Disseny original de Micaela Milá i Olivia Ricard.
Fotos Carla A. Agón i Fundació Ared
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c/ Zamora, 103 -105 baixos
08018 Barcelona
ared@fundacioared.org
www.fundacioared.org
Tel.: 93 351 38 65
Fax: 93 485 15 07

