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L’èxit de La Nit d’Ared, que vam poder celebrar el passat mes d'octubre, ens demostra que tots els esforços
realitzats pel nostre col·lectiu de dones, el nostre equip, col·laboradors, entitats, empreses, patrocinadors i
voluntaris han donat molts fruits. El 2021, per a la Fundació Ared, Salta i CET Ared, ha tornat a ser dur, però
l’entusiasme i alegria que es respirava aquella nit certifica que som un gran equip.

Hem aconseguit continuar formant a les nostres dones adaptant-nos a les noves tecnologies, tan importants per
poder entrar en el món laboral, i el nombre de formacions i insercions ha crescut, tot i les dificultats.  

La nostra empresa d’inserció dedicada al càtering, confecció i obrador, ha estat colpejada amb alts i baixos una
vegada més per la pandèmia. L’objectiu ha estat clar: mantenir els llocs de treball i els contractes d’inserció de les
nostres treballadores i obtenir el suport de donants.  

Tant el patronat com el comitè directiu hem cregut en el projecte d’Ared i hem apostat per les persones, contractant
nous llocs de treball claus, enfortint l’equip.

Hem obert, amb l’acompanyament de la UPF-Barcelona School of Management, el nostre primer GastroAred,
cafeteria-restaurant i també, aquest 2021, hem adquirit un Centre Especial de Treball dedicat a la confecció, per
poder donar treball a dones amb especials dificultats.

Com a empresa social ens hem d’actualitzar contínuament per poder afrontar les noves exigències del mercat. Ja
res serà igual que abans de la Covid.

La Nit d’Ared va recollir tots aquests esforços i dedicació. Moltes gràcies a tots!  Seguim.

Judit Mascó Palau
Presidenta
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Missatge de la Presidenta



El 2021 ha continuat posant a prova a la Fundació Ared. Totes les àrees de l’entitat s’han vist afectades, encara, per
l’impacte de la Covid-19. Però el nostre equip ha demostrat, un cop més, la gran capacitat de resiliència que té,
adaptant-se a la situació canviant que provoca la pandèmia i augmentant la seva capacitat d’innovació.

Malgrat aquesta situació, el 2021 ha estat un any on hem consolidat el nostre equip humà amb la incorporació de
talent, seguint el pla estratègic del 2020. A més a més, hem apostat per acompanyar-nos d’empreses externes
expertes que ens donen suport per adaptar-nos al moment que estem vivint.

Aquest proper any, continuarem treballant per a consolidar els nostres processos de treball, per aconseguir
l’eficiència necessària que ens permeti maximitzar el nostre temps i esforç en pro de la missió fundacional i els seus
valors.

També, seguirem afermant els projectes que hem anat iniciant els darrers anys així com els nous que s’estan
gestant, amb l’objectiu d’integrar-los en el nostre dia a dia.

Encarem un nou any amb il·lusió i la total implicació de totes les persones que formem part de Fundació Ared.

Pepa Morató
Directora General de Fundació Ared

Reptes de futur
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Qui som?



Missió, Valors i Marca

Il·lusió : Il·lusió en el que fem per generar canvis positius.

Inclusió: Inclusió per tal d’identificar i respondre a la diversitat de necessitats del col·lectiu que acompanyem.

Integritat: Integritat per a un acompanyament respectuós a les persones ateses, i en la gestió de l’activitat
productiva, per oferir productes i serveis sostenibles i de qualitat.
Implicació: Implicació amb les necessitats de les persones a les que acompanyem, principalment dones
procedents de l’àmbit penitenciari o serveis socials.
Innovació: Innovació en els nostres projectes i en la manera de treballar per tal d’ajustar-nos a les necessitats
canviants.

Valors

Acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majoritàriament dones que provenen de centres
penitenciaris o serveis socials, perquè aconsegueixin la plena integració a la societat. Ho fem fomentant la
seva autonomia, a través de la formació i l’acompanyament integral, que permeti la incorporació al mercat
laboral.

Missió
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Marca
Unifiquem tots els serveis i productes de la Fundació Ared sota una única marca, Ared, acompanyant el nom
del logotip amb els conceptes que ens defineixen: Inclusió-Dona-Formació.
L'objectiu del canvi és incrementar el coneixement de la marca de la Fundació com a vehicle per a comunicar
una única missió i valors en totes les activitats i projectes que es duen a terme des de l'entitat.



Òrgans de govern

Equip Directiu
Directora General

Pepa Morató

Directora de l' Àrea Social
Raquel Gil

Directora de Finances, Administració, Serveis
Generals i Captació de Fons Públics
Ana Ruiz

Directora de Marketing, Comunicació i Fundraising
Marta Vila

Director Comercial i d’Operacions
Gregori Ybernón Pons

Director de Talent
Josep M. Polo

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

Fundadora
Teresa Rodríguez

Presidenta
Judit Mascó

Vice President
Manuel Lecha

Secretària
Reyes Milá

Patronat

Immaculada Ladrero - Filles de la caritat

Amèlia Guilera

Montse Padilla

Gemma Cernuda

Cinta Lacasa

Eva Vila-Massanas

Vocals
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Equip tècnic i voluntariat

EQUIP TÈCNIC
Som un equip interdisciplinari
de professionals.
Tots i totes tenim en comú
l'entrega diària a una tasca
que és molt més que un feina.

Destaquem la flexibilitat,
creativitat i capacitat
d'adaptació per continuar els
programes, cursos i projectes,
malgrat les restriccions de la
pandèmia, durant el 2021.

VOLUNTARIAT

Àrea administrativa
Recollida, preparació i repartiment de
lots d'aliments
Actes i fires de l'entitat
Formació complementària
Suport a la confecció
Suport a la comunicació

Aquest 2021 han participat en:

57 personal tècnic
79% dones

64 voluntaris/es
80% dones

Gràcies a la seva presència,
responsabilitat i dedicació
s'aconsegueix un impacte directe a
la transformació de la vida de les
persones que acompanyem.
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Disposem d'un Sistema Integral de Gestió (SIG) implantat a la Fundació Ared i Salta Empresa d'Inserció segons les normes de la ISO
9001:2015.
El SIG es complementa amb la gestió de prevenció de riscos laborals i amb el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal. Cal destacar la
implicació de tots els professionals i el treball en equip per a mantenir la certificació de Qualitat i complir amb tota la normativa vigent d’aplicació.



Persones ateses

Dones en situació d'alta
vulnerabilitat, d'aquestes, el

Col·lectius amb dificultats per a la inserció

Joves menors de
30 anys en risc
d'exclusió

69%
Majors de 45 anys

100%

56% 16%

Dones amb factors de
risc afegits.

Hem atès a: persones1.623

25%

- Procedents de centre
penitenciari, violència masclista,
diagnosticades de fibromiàlgia o
família monomarental -
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Què fem?



377Alumnes

3 Certificats de professionalitat de Retocs i Adaptacions d’articles de tèxtil i pell
4 Certificats de professionalitat d’Operacions Bàsiques de cuina
6 Certificats de professionalitat d’Atenció Sociosanitària en institucions socials
2 Certificats de professionalitat d’Operacions bàsiques de pastisseria
1 Curs d'Ajudant de cuina (Mercat, Internacional i postres)
1 Curs Prelaboral de confecció
2 Cursos per l’obtenció del certificat de primera acollida per persones amb situació administrativa irregular.

Aquest any s’han impartit 19 cursos presencials, a les aules amb les que compta la Fundació, al Poblenou
i a la Vall d'Hebron de Barcelona.

Els Certificats de Professionalitat es complementen amb pràctiques en empresa, fet que facilita en molts casos
una inserció laboral d'èxit.

97 alumnes han pogut accedir al mercat laboral després de participar en les formacions.

Retocs i adaptacions de
peces i articles en tèxtil i

pell

Pre-laboral en confecció

Atenció
sociosanitària a

persones dependents
en institucions

socials

Operacions
bàsiques de cuina

Ajudant de cuina

Operacions
bàsiques de
pastisseria

Formació
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Insercions
374

Aquest any hem dut a terme els següents programes als espai de la Fundació Ared al Poblenou i a la Vall
d'Hebron de Barcelona:

Programa Incorpora: El programa d’integració sociolaboral de l’Obra Social “la Caixa” per a persones en
situació de risc d'exclusió social.

Programa Reincorpora: Fruit de la col·laboració del Departament de Justícia amb la Fundació ”la Caixa”, està
destinat a persones procedents de centres penitenciaris.

Programa Làbora: Programa que fomenta l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al
mercat laboral. 2

Programa de Mesures Actives de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS): Programa que inclou accions
d’acompanyament i orientació laboral per a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social.

Inserció laboral de dones que pateixen Fibromiàlgia: Programa que pretén augmentar l’empoderament de 44
dones diagnosticades amb fibromiàlgia i/o fatiga crònica i facilitar el seu accés i reincorporació novament al
mercat laboral.

Programa Atenció a Dones Víctimes de Violència Masclista: Atenem dones derivades per l’Institut Català de
les Dones, amb diverses problemàtiques però totes en recerca activa de feina i/o reorientació laboral.

Programa Singulars Adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys. Duem a terme actuacions que millorin l’ocupabilitat,
les competències professionals i transversals de les persones joves.

Programa Orienta: va destinat a persones en situació d’atur amb interès per millorar el seu objectiu
professional i es desenvolupa en col·laboració amb les Oficines de Treball.

Acompanyament
a la inserció
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Acompanyament

Acompanyament individualitzat
Beques econòmiques per a casos

Menjador social
Repartiments de lots d'aliments
Targetes de transport

Una bona formació professional i un excel·lent programa d’inserció laboral han d’anar de la mà d’un
acompanyament diari per dotar la persona de la màxima autonomia.
L'èxit d'Ared és posar al centre de tota la nostra atenció la persona que està patint una situació de vulnerabilitat i
detectar tots aquells factors que en poden dificultar la inclusió.
A través de l’educador o l’educadora social, detectem qualsevol factor d’exclusió que posi en perill el procés
formatiu i/o la futura inserció laboral de la persona atesa.

A Fundació Ared, vetllem per les persones
que atenem oferint:

especials.

AJUDES
SOCIALS

FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

MENJADOR
SOCIAL

ORIENTACIÓ SUPORT
EMOCIONAL
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Empresa d'inserció

Propostes culinàries
creatives, sanes i

equilibrades,
elaborades pel nostre

equip de
professionals. Perquè
el moment del menjar
sigui el més especial

del dia.
.

Taller de confecció
industrial on oferim

productes tèxtils d’alta
qualitat, elaborats

amb professionalitat i
posant atenció a tots

els detalls.

A l’obrador de Gourmet
Ared treballem sempre
de manera artesanal,

amb productes de
proximitat i de primera
qualitat que respectin

el medi ambient.

Iniciem la gestió del primer
restaurant-cafeteria.

Gastro Ared. El restaurant de
la Fundació Ared a la UPF-
BSM ha permès llençar un
nou servei de restauració i

suposarà un impuls
econòmic imprescindible per
continuar amb la missió de

la Fundació.
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61 persones han aconseguit la inserció laboral mitjançant l’elaboració de productes
de qualitat i socialment responsables, a l'empresa d'inserció de la Fundació Ared



Centre Especial de Treball

El Centre Especial de Treball (CET) Estel Tàpia, del Grup Sant Pere Claver, passa a
formar part de la Fundació Ared, el 27 de maig de 2021.

Compartim una mateixa missió: a través del CET, la Fundació Ared reforça l'atenció a les
persones amb discapacitat o problemes de salut mental, oferint-lis oportunitats laborals per
mitjà de la confecció de peces úniques i sostenibles.

Obre la porta a noves oportunitats tant per a l’equip humà del taller de confecció de Fundació
Ared com pel del CET Estel Tàpia.

Ambdós equips, donarem servei i continuïtat a les clientes i clients del taller de confecció del
CET així com els de Fundació Ared.

Una gran oportunitat per a l’entitat :
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Treballem en coordinació amb altres entitats i empreses per fer front a la complexitat que ens trobem
en el dia a dia i a fi de sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de
l’exclusió social.

Coordinadora d’Entitats
Homologades RMI (CRMI)

Fundació Ared forma part de les següents xarxes i entitats de segon nivell:

Ared en Xarxa

Durant el 2021, es consolida CRI La Llavor (Centre Residencial d'Inclusió), un projecte gestionat per
Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Ared i l'Ajuntament de Barcelona a
les instal·lacions de La Llavor.

Des de Fundació Ared seguim realitzant cursos de formació en confecció i programes d'acompanyament a la
inserció, a les instal·lacions de La Llavor, obrint aquests serveis a les dones que viuen al CRI La Llavor.
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Nova pàgina web

Amb la col·laboració
d'Ogilvy, estrenem nova
pàgina web.

8M a Brians i Wad Ras

Regal de cortines per a
Brians i premis de Fundació
Ared per a Wad-Ras.

8M: Acció solidària

Masterclass solidària amb
Daniel Jordà.

Nova Marca

Renovem recepció amb la
nova imatge

La Nit d'Ared

Torna presencialment La
Nit d'Ared als jardins de
Palo Alto.

Nova e-commerce:

Estrenem la Botiga Ared
per a la campanya de
Nadal.

Ared als mitjans

La notorietat de l'entitat
creix als mitjans amb 66
aparicions.

Comunicació

12M: Acte Dia Mundial

de la Fibromiàlgia

Ens unim a l'Hospital del Mar
per fer visible l'invisible.
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Gràcies!



Gràcies
Administració Pública

Entitats:
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Empreses:
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Gràcies a totes les entitats i empreses col·laboradores, socis/es, voluntaris/es, donants i amics/gues de la Fundació Ared per
fer-ho possible.
Agraïm també, a totes aquelles empreses i entitats que han contractat les persones que atenem, professionals formats a
l'entitat, que troben en elles una oportunitat justa i digna per inserir-se social i laboralment a la societat.



Comptes clars



3.787.081 €

Ingressos

3.628.842 €

Despeses

Com aconseguim els nostres ingressos?

Com distribuïm les nostres despeses?

Socis/es 1%

Col·laboracions privades 13%

Prestació Serveis 25%

Venda Productes 13%

Subvencions
públiques 43%

Personal 63%

Formació & Inserció 22%

Aprovisionaments 6%

Ajuts concedits 3%
Despeses Activitat 6%

Formació&Inserció 5%
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Comptes clars



COL·LABORA:

Fundació · Empresa d'Inserció · Centre Especial de Treball

@fundacioared@fundacio_ared

C/ Zamora, 103 -105 baixos, 08018 Barcelona · somared@fundacioared.org
www.fundacioared.org · Tel.: 93 351 38 65




