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SOLIDANÇA 

Som una entitat social nascuda l’any 1997 a Sant Joan Despí, dedicada a la 
inserció sociolaboral i a la formació professionalitzadora de persones en 
situació de vulnerabilitat social.

L’any 2006 Solidança creà l’empresa d’inserció –Solidança Treball EI– que 
ofereix serveis en el sector ambiental, concretament en la gestió i 
revalorització de determinades fraccions de residus urbans. 

MISSIÓ 

Promoure la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en risc 
d’exclusió social del nostre entorn a través d’activitats vinculades a la gestió 
integral dels residus. 

VISIÓ

Esdevenir empresa d’inserció de referència en l’àmbit de la integració 
sociolaboral, de la formació professionalitzadora i de les activitats ambientals 
a Catalunya. 

VALORS
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La memòria és una foto congelada de tot l’immens tre-
ball que s’ha fet durant l’any. I si poguéssim veure les 
fotos seguides dels vint anys transcorreguts, podríem 
captar Solidança en moviment i en creixement constant. 
Hem crescut en quantitat i en qualitat. I això queda ben 
plasmat en aquesta memòria que teniu a les mans. 
Gràfics. Estadístiques. Números i balanços. 

Números però, sobretot, persones. Els seus rostres. Les 
persones ateses. Les persones que han culminat el seu iti-
nerari d’inserció. Els usuaris dels serveis. Els que han fet 
formació. Els professionals vocacionals per tal que tot el 
conjunt serveixi a la missió i a fer créixer els valors que 
volem que ens autodefineixin. Així com el voluntariat 
que ens dóna suport. En definitiva: Les persones, l’objec-
tiu principal. El nostre compromís des dels inicis d’aquest 
caminar junts.

Posar en aquesta memòria, el testimoni personal de José 
Antonio Morant em sembla que representa molt bé 
aquest conjunt de persones que es mouen a Solidança, 
que passen per Solidança, que valoren el treball que 
entre totes i tots podem fer, cadascú en el seu lloc i 
cadascú amb la seva responsabilitat.

Qui sosté i fa possible totes les activitats de Solidança? 
Les persones que feu possible el dia a dia, les que progra-
meu, les que recolliu els materials, les que trieu, les que 
repareu, les que veneu a les botigues, les que feu comp-
tes, les que inicieu projectes com l’Alberg Solidança a 
Palafrugell, les que gestioneu que la cadena de l’econo-
mia sigui cada vegada més circular i eficaç. 

Efectivament, aconseguim que els residus, sí, el que pro-
bablement es llençaria, torni a ser útil, doni feina, aprofi-
ti a moltes altres persones...i sigui una aportació a la salut 
del medi ambient, ara mesurat en estalvi de CO2. Que tot 
això també ho puguem fer a través de les deixalleries, sig-
nifica arribar encara més enllà i a més gent. Servei a les 
persones i servei públic també. Servei públic valorat per 
les autoritats que ens van honorar i agrair aquests 20 anys 
en la inauguració de la nau de Sant Just Desvern, els con-
sellers Sra. Dolors Bassa i Josep Rull, ara en injusta presó. 

En un temps en què la immigració és tan important, que 
Solidança pugui acollir, formar, i inserir un bon nombre 
de persones que vénen de països tan diversos, és un fet 
que cal posar en valor. Tant com la continuïtat en la coo-
peració que Solidança fa amb Fandema,(Gàmbia). Ens 
hem compromès amb una història extraordinària d’ager-
manament i d’intercanvi que dóna molts fruits. Fem de 
pont, aportem, però ens enriquim amb una cultura que 
ja no ens és llunyana i que a través de diversos municipis 
i a través de Solidança, podem créixer en dignitat, junts, 
poblacions del nord i del sud.
 
Ara doncs és el moment de celebrar entre totes les perso-
nes que fem possible el dia a dia de Solidança les fites 
aconseguides i sobretot les persones que han pogut tro-
bar un camí d’apoderament i d’il·lusió amb una feina 
digna. I donar-vos les gràcies a tots els que confieu i en -
fortiu aquest projecte que es diu Solidança.

Josep Maria Fisa
president de SOLIDANÇA

Solidança 2017
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i una aposta pel medi ambient.

Un compromís amb les persones
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2017 390
FAMÍLIES ATESES

EL 2017

3.429
PECES DE ROBA 
ENTREGADES

525
ARTÍCLES 

DE LA LLAR
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551TOTAL
PERSONES

ATESES

Persones ateses per programes

Evolució del número de persones ateses

133

92

68

160

267

286

412

415

Suport 
d’Orientació 
i Inserció 
Laboral: 
318 persones 

58%

Empresa d’inserció: 
81 persones

15%
Centre Formatiu: 

152 persones 

27%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 551

Programa 
d’Entrega Social

Amb el Programa d’Entrega Social (PES) 
Solidança col·labora estretament amb els 
Serveis Socials de municipis de l’entorn 
i entitats socials com Càritas, Creu Roja, 
Sant Joan de Déu, etc. per tal de proveir a 
les famílies amb menys recursos econòmics, 
d’articles bàsics com roba, mobles, 
electrodomèstics, etc.
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 6 S O L I D A N Ç A  

Itineraris d’inserció sociolaboral
cofinançat pel FSE i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Durant l’any 2017, Solidança ha creat 3 nous llocs de tre-
ball per a persones en situació de vulnerabilitat social, en 
total 50 llocs de treball destinats a itineraris d’inserció 
sociolaboral amb persones usuàries de Serveis Socials.

L’itinerari es defineix a través d’un pla de treball per 
millorar la seva ocupabilitat. En tot aquest procés la for-
mació és clau. La coordinació amb l’àrea de Serveis Socials 
dels municipis col·laboradors és contínua al llarg de tot 
l’itinerari.

Treballem en base a 4 tipus de formacions segons 
competències a assolir: 
•	 formació tècnica en el propi lloc de treball;
•	 formació en competències transversals, hàbits laborals 

i personals;
•	 formació bàsica instrumental (català, TIC, ...);
•	 formació complementària segons l’ofici 
 a desenvolupar.

Tot aquest procès conclou amb la 
inserció laboral de la persona 
en el mercat laboral ordinari.

Fomentem també 
la integració sociocultural

Participem de forma activa al 
Programa Apropa Cultura que fa 
possible que persones que no po drien 
gaudir d’aquest tipus d’activitats hi tinguin accés.

Evolució dels llocs de treball destinats 
a col·lectius en risc d’exclusió social

262116 27 30 35 39 47 50

201120102009 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corbera de 
Llobregat

1 
Manresa

1 
Igualada

2 
L’Hospitalet 
de Llobregat

1 
Esparreguera

1 
Cornellà 

de Llobregat

1 
Esplugues 

de Llobregat

3 

Martorell

2 
Molins 
de Rei

5 

beneficiaris contractats a Solidança, empresa d’inserció, per poblacions81

65%
PERSONES 
INSERIDES

 40 espectacles  200 persones

40
ESPECTACLES

200
PERSONES

17 persones derivades del Programa Làbora
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Candidat/a derivat 
de SERVEIS SOCIALS 

dels municipis 
col·laboradors

CONTRACTACIÓ 
SOLIDANÇA TREBALL. 

Inici de l’itinerari 
d’inserció

FORMACIÓ BÀSICA 
I FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

INSERCIÓ A 
L’EMPRESA 
EXTERNA

Itineraris d’inserció segons sexe i col·lectiu

3%3%
8%

37,5%

Persona immigrada
Persona aturada major de 45 anys
Persona aturada de llarga durada
Jove >16 i <30 anys d’institucions 
de protecció de menors
Persona titular d’una família monoparental
Persona amb problemes de salut mental
Persona amb problemes de toxicomanies

37,5%

8%

3%
7%

2%

36%

31%

24%
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Sant Andreu 
de la Barca

3 
Sant Joan 

Despí

6 
Sant Vicenç 
dels Horts

4 

Vallirana

3 
Premià 
de Mar

2 
Sant Climent 
de Llobregat

1 
Sant Feliu 

de Llobregat

4 
Sant Just 
Desvern

6 
Torrelles 

de Llobregat

1 
Viladecans

3 

Pallejà

1 
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INSERCUS

Per primera vegada s’ha dut a terme a Solidança el pro-
jecte Foment de la Inserció sociolaboral de persones 
immigrades, subvencionat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Aquest projecte s’ha realitzat a 80 persones a través 
d’itineraris d’acompanyament individualitzat i de tallers 
de costura amb pràctiques en empreses del sector, a més 
inclou també un acompanyament jurídic per a les perso-
nes que necessiten regularitzar la seva situació legal. 

 80 persones ateses

 14 persones formades:  13 dones 1 home

 34  persones ateses pel servei jurídic vinculat al projecte

 9  persones inserides

PORTES AL CANVI: 
Programa de Reincorporació al Treball (PRT)

Inici del Programa Reinco r po ració al Treball subvencionat 
per la Secretaria d’Igualtat, Mi  gra  cions i Ciutadania. Es 
tracta d’una acció formativa en gestió de residus amb 
pràctiques en empresa per la millora de l’ocupabilitat de 
les persones ateses i que inclou el col·lec tiu de persones en 
situació d’irregularitat sobrevinguda. 

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb el 
Consorci de Normalització Lingüística (CNL) de Sant Just.

 20 alumnes inscrits

 14 persones finalitzen la formació: 11 homes 3 dones 

Programes d’atenció especialitzada
a persones immigrades
ITINERARIS I FORMACIONS

80
PERSONES 
ACOLLIDES
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Persones ateses per sexes

49% 51%

237
PERSONES 

ATESES

Evolució del número d’ofertes i d’insercions

Evolució del número de persones ateses 
al Programa Incorpora

Ofertes

Insercions
22

39

40

55

53

62

67

20

32

37

45

48

56

58

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

72

122

184

180

206

204

237

Solidança aconsegueix 
la inserció de 58 persones

Des de fa 11 anys, a Solidança, participem en el programa 
Incorpora de «La Caixa». És un programa d’intermediació 
laboral que combina les necessitats del teixit social i 
empresarial d’una manera òptima perquè l’èxit de la 
integració laboral estigui assegurat. 

Solidança treballa en xarxa amb altres entitats amb el 
propòsit de sumar esforços per un objectiu comú: la inte-
gració social i laboral de les persones per les quals treba-
llem.

Solidança durant l’any 2017 ha atès un total de 237 
persones, aconseguint 58 insercions laborals, 80 em 
preses noves i el resultat es tradueix en 67 ofertes ges
tionades.

Accions destacades al 2017

•	 Participació	a	la	celebració	dels	10 anys de trajectòria 
del programa Incorpora al Caixaforum de Barcelona.

•	 Participació	a	la	jornada de RSC “El BAIX ES MOU” 
promoguda pel grup Comarcal del Baix Llobregat del 
Programa INCORPORA i celebrada a la seu del CCBLL 
(Sant Feliu de Llobregat). L’assistència de represen-
tants d’empreses i de representats polítics dels dife-
rents ajuntaments de la comarca va ser exitosa.

PROGRAMA INCORPORA
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 10 S O L I D A N Ç A  

Des de 2015, Solidança forma part de la Xarxa 
de Punts Formatius del Programa In  corpora de 
«La Caixa».

El 2017, davant el creixement del sector de l’hostale-
ria al Baix Llobregat, s’ha realitzat per primera vegada un 
curs de cambrer/a de pisos.

En aquestes accions formatives, dirigides a persones 
en situació d’atur, es treballen els coneixements tècnics, 
les competències transversals, habilitats socials, hàbits 
laborals i els/les alumnes realitzen pràctiques en empre-
ses del sector que els permet ampliar la seva ocupabilitat 
i obrir el ventall de possibilitats d’inserció laboral. 

El valor afegit a les formacions són els tallers de coac-
hing que els permet millorar el seu empoderament a l’ho-
ra de cercar feina, els tallers d’emprenedoria i recerca de 
feina i les visites a empreses del sector per conèixer, en 
primera persona, l’àmbit laboral en què s’estan formant. 

El PFI en dades

 34 persones formades al 2017

 540  hores de formació

Promoció del Curs de Gestió de Residus

 20 persones formades: 11 homes 9 dones 

 12 persones inserides: 60%

Promoció del Curs de Cambrer/a de Pisos

 14 persones formades

 6 persones inserides: 42%

FORMACIÓ 
A MIDA

Solidança, dins del 
Programa Incorpora 
de «La Caixa», ofereix a 
les empreses la 
possibilitat de fer accions 
formatives a mida 
i amb cost “0” segons 
els perfils professionals 
que es necessitin cobrir.

Punt Formatiu 53%
DELS I LES ALUMNES 

S’HAN INSERIT
AL MERCAT 
LABORAL

2017_MEMORIA_Solidança_12.indd   10 08/05/18   19.18
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15
ALUMNES
INSERITS

RAEE
44

ALUMNES
FORMATS,

EL 2017
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El 2017 s’han realitzat 3 promocions del curs de reparació 
d’electrodomèstics en el marc del projecte formatiu Fo 
mentant l’empoderament de persones en vulnerabilitat 
social amb un projecte d’economia circular. 

Aquesta acció formativa s’ha portat a terme per terce-
ra vegada, inclou formació tècnica, formació en compe-

Seguim apostant per les 
formacions en reparació 
d’electrodomèstics

tències transversals i pràctiques en empreses del sector. 
En aquesta edició, han finalitzat un total de 44 alumnes, 
15 dels quals s’han inserit al mercat laboral. 

Aquest curs es realitza amb el partenariat de la Coo-
perativa Alencop i amb el suport de l’Obra Social de “La 
Caixa”.
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Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Barcelona
Begues
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellví Rosanes
Collbató
Corbera
El Bruc
Esparraguera
Esplugues de Llobregat
Fonollosa
Gelida
Hostalets de Pierola

Igualada
Manresa
Martorell
Masquefa
Matadepera
Mataró
Moià
Molins de Rei
Monistrol de Calders
Navarcles
Navàs
Olesa Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Pallejà
Palma de Cervelló
Papiol
El Prat de Llobregat
El Pont de Vilomara
Rajadell
Rubí

Sallent
Sant Andreu de la Barca
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Just Desvern
Sant Mateu del Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Maria d’Oló
Súria
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans

Solidança/Roba Amiga als municipis
Gestió del residu tèxtil a 60 municipis col·laboradors

El 2017, hem arribat a la fita de 60 municipis que han confiat en el nostre projecte 
social i ambiental, i en la nostra experiència en la gestió integral del residu tèxtil 
i un servei eficient i de qualitat. 

Solidança/ Roba Amiga col·labora amb els Ajuntaments per complir amb els objectius 
de reciclatge del residu tèxtil alhora que fomentem l’economia circular als municipis 
i la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social.  

60municipis col.laboradors
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Reutilització

51%

Reciclatge

41%
Rebuig 8%

+3.000
tones recollides

30% 
més que l’any anterior

27.966
tones de CO2 evitat

Presència a 60 municipis

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 M E M Ò R I A  2 0 1 7  13

El 2017, hem incrementat un 30% la recollida de residu tèxtil donant 
servei a 463 punts de recollida, repartits per les comarques barcelonines. 

Renovem la flota de transports amb vehicles 
amb menys emissions de CO2 contribuint 
a la millora del medi ambient

Amb la gestió del 
residu tèxtil, el 2017, 

hem evitat l’emissió de

27.966.615
kg de CO2

Superem les 3.000 tones 
de roba recollida

1.
40

0.
85

1

1.
23

1.
36

4

1.
34

7.
27

1

1.
64

6.
38

2

2.
40

1.
89

3

3.
13

2.
26

1

Evolució del tèxtil 
recollit en kg

Percentatge del tèxtil 
recollit

Resultats 2017 
Solidança / Roba Amiga

30%
INCREMENT 

DE RECOLLIDA
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 14 S O L I D A N Ç A  

Solidança/Roba Amiga 
a les escoles
Apostem per la sensibilització escolar

Des de Solidança/Roba Amiga sabem com és d’important 
la sensibilització ambiental als més petits. Per aquesta 
raó, es realitzen campanyes de recollida de roba amb 
activitats i tallers de prevenció i reutilització a escoles, 
entitats i fires.

Exposició viatgera
La participació a fires amb l’exposició itinerant 
permet donar visibilitat al projecte social 
i ambiental de Solidança/Roba Amiga, sent 
per tant una activitat important de 
sensibilització a la ciutadania. 
Aquest any s’ha participat a un total 
de 11 fires amb aquesta exposició.

Resultats 2017

 17 escoles participants

 48 tallers realitzats

 1.677 alumnes sensibilitzats

 3.065 kg recuperats als centre 

3.065
KG DE ROBA

RECUPERATS 

A LES ESCOLES

1.677
ALUMNES 

SENSIBILITZATS

PRESÈNCIA A 

11
FIRES 
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BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA 
C. Baltasar d’Espanya, 67 
Sant Joan Despí
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
C. Sant Salvador, 39-41 
Barcelona (Gràcia)
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
C. Galileu, 117 
Barcelona (Sants) 
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
C. Rafael de Casanova, 64 
Molins de Rei
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
C. Ramoneda, 93 
Cornellà de Llobregat
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
Plaça dels Infants, 11 
Manresa 
BOTIGA SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
(LA NAU) 
C. Raval de les Begudes, s/n
Sant Joan Despí 
ELS ENCANTS DE VILADECANS 
C. Agricultura, 25 (Deixalleria)
Viladecans

Sants. Barcelona

 M E M Ò R I A  2 0 1 7  15

Botigues 
Solidança/Roba Amiga, 
reutilització i Economia 
Circular
Les botigues Solidança/Roba Amiga impulsen un model 
d’Economia Circular amb valor social. A les nostres botigues 
podràs trobar roba, electrodomèstics i mobles restaurats de 
segona mà. 

•	 BOTIGA	SOLIDANÇA/ROBA	AMIGA	SANTS
 Ens consolidem al barri com a punt de venda 
 i amb tallers mensuals de sensibilització ambiental. 

•	 BOTIGA	SOLIDANÇA/AMIGA	MANRESA
 Canvi d’ubicació i ampliació amb una nova secció 
 de venda d’electrodomèstics

•	 BOTIGA	SOLIDANÇA/ROBA	AMIGA	MOLINS	DE	REI
 Canvi d’ubicació i redisseny de l’espai. 

57.338
KG DE ROBA

VENUTS

13.011.945
KG DE CO2

ESTALVIATS

Botigues Solidança/Roba Amiga, 
moda sostenible a l’abast de tothom!!!

2017_MEMORIA_Solidança_12.indd   15 08/05/18   19.18



Més de 200 persones ens van acompanyar a la 
inauguració de la nova planta de Solidança/Roba 
Amiga. Acte presidit per la Consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors 
Bassa, acompanyada per l’alcalde de Sant Just, 
Josep Perpinyà, la presidenta de la Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya, Catalina 
González, i Josep Maria Fisa, president de 
Solidança. Així com alcaldes i alcaldesses, 
regidors/es, amics i amigues, i entitats 
col·laboradores de Solidança.

Celebrem els 20 anys
Inauguració de la nova planta amb els 
Consellers Dolors Bassa i Josep Rull

El 20 d’abril de 2017, vam realitzar la inauguració del nou centre a Sant Just Desvern, 
on hi oferim una gestió de qualitat i és innovadora en preparació per a la reutilització 
de residus. Un clar exemple d’economia circular amb finalitat social.

+200
PERSONES A LA 
INAUGURACIÓ
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Visita a la planta Solidança/
Roba Amiga del conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya
El 10 de maig de 2017 vàrem rebre la visita de l’Hble. 
Sr. Josep Rull conseller de Territori i Sostenibilitat, 
de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà Alcalde de Sant Just 
Desvern i del Sr. Josep Maria Tost director de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya. La visita tenia com 
objectiu donar a conèixer el nostre projecte, una 
aposta per al foment de l’economia circular a tra-
vés de la gestió integral de residus. 

Es va poder mostrar l’activitat de Solidança a la 
nova planta autoritzada per a la Preparació per la 
Reu ti lització de residus, el potencial de generació de 
llocs de treball i de foment de l’economia circular 
amb la gestió del residu tèxtil i la innovació en pre-
paració per a la reutilització de RAEE’s, de la que 
som primera planta autoritzada a Catalunya.
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Quin títol més llarg, oi? La preparació per a la reutilització 
(PXR) és el conjunt d’operacions que permeten que un elec-
trodomèstic que era un residu es converteixi altre cop en un 
producte recuperat. A Solidança ja fa molts anys que treba-
llem per fer aquesta «màgia» i allargar la vida útil dels apa-
rells, i actualment gestionem el primer centre autoritzat 
per l’ARC per fer aquesta tasca.

 Codi de gestor de residus E-1668-16

El centre de PXR Solidança és una recurs clau pels 
municipis per a la implementació dels objectius de reuti-
lització de RAEEs establerts al RD 110. Establim convenis i 
contractes de col·laboració amb entitats tant públiques 
com privades. Un dels nostres projectes més importants és 
la col·laboració amb el grup BSH (Bosch, Siemens, Balay), 
també comptem amb convenis amb deixalleries, boti-
gues, recollides municipals i també les de donacions de 
particulars. Per tant, si teniu un electrodomèstic en desús, 
no dubteu en contactar amb nosaltres, garantim fer tot el 
possible per allargar la seva vida útil.

Durant el 2017 hem gestionat un total de més de 
1.500 aparells elèctrics i electrònics, unes 60 tones, de les 
que hem recuperat el 30%. Aquest projecte és emble-
màtic com alternativa sostenible de consum, foment de 
l’economia circular i lluita contra el canvi climàtic.

Tots els electrodomèstics que trobaràs a les 
nostres botigues tenen un any de garantia.

Solidança col·labora amb el 
pro jecte eReuse.org, de la 
UPC, que treballa per a la traça-
bilitat i la reutilització d’equips 
informàtics, i en el que partici-
pem activament junt amb al -
tres entitats socials dedicades a 
la recuperació de residus.

Aquest any hem participat, en el marc del Mobile Social 
Congress, en el primer acte de cocreació de la plataforma 
Reutilitza.cat.

Centre autoritzat per a la 
recuperació d’electrodomèstics

60
TONES DE 
RESIDUS 

GESTIONATS

+1500
APARELLS

GESTIONATS

30%
REUTILITZACIÓ 
LÍNIA BLANCA
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A Solidança hem desenvolupat un model propi de 
Deixalleria de Tercera Generació, fent de les dei-
xalleries un espai de referència D’ECONOMIA CIR-
CU LAR AMB VALOR SOCIAL, fomentant la reutilit-
zació i l’educació ambiental així com la creació 
d’itineraris d’inserció laboral per persones en risc 
d’exclusió del municipi.

A la vegada que oferim un servei de gestió pro-
fessional i de qualitat, impulsem projectes in  no va-
dors en prevenció de residus i d’economia circular. 
Així doncs, apostem perquè la ciutadania utilitzi 
aquests espais també de forma lúdica i fomentem 
un aprenentatge constant en reutilització, repara-
ció i reflexió sobre el paper important que té l’indi-
vidu en la millora del medi ambient.

Deixalleries de tercera generació 3
PERSONES 
HAN FET 

UN ITINERARI 
D’INSERCIÓ

Dades deixalleries

12 llocs de treball reservats 
  a itineraris d’inserció
20 persones realitzen itineraris d’inserció

 61.583,00 kg reutilitzats al 2017
384.444,48 kg evitats de CO2

  5 visites d’escola
 134 alumnes sensibilitzats
112 tallers i activitats per a la ciutadania

VILADECANS
Viladecans Repara és el projecte emblemàtic que repre-
senta aquesta aposta i una demostració de com posar en 
pràctica aquest model d’economia circular amb les dife-
rents activitats que s’hi desenvolupen i el protagonisme 
de la ciutadania en la gestió dels residus. 

Reutilitza, repara i regaudeix, són els lemes del 
projecte.

Viladecans 
Repara

Els Encants 
de Viladecans

Compostatge 
i horts urbans

Visites guiades 
i activitats

Mini-
deixalleria 
mòbil
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Iniciem el servei a 5 noves deixalleries amb el mo  del de 
gestió de Solidança.

Solidança aposta per la gestió de deixalleries com a 
eina per crear nous llocs de treball per a la inserció labo-
ral i per donar un impuls en la prevenció i reutilització de 
residus al màxim de poblacions, creant alhora un benefici 
ambiental i social.

FONTSANTA
Deixalleria mancomunada
d’Esplugues i Sant Joan Despí

En aquesta deixalleria s’implementarà el model de gestió 
de Solidança amb diferents millores i activitats, a més de 
la creació d’un lloc de treball per a inserció laboral.

Algunes de les millores són: la creació d’un espai de 
reutilització, l’ampliació de l’horari d’obertura, la realit-
zació d’activitats, visites guiades i tallers de sensibilització 
ambiental.

MATARÓ
 2 deixalleries fixes 
+ 1 deixalleria mòbil
El projecte de Mataró, engloba 2 deixalleries fixes 
i 1 deixalleria mòbil, on Solidança compta amb 
un pla d’acció de millora del servei cap a l’usuari, 
on la deixalleria és una eina per a fomentar l’Economia 
Circular mitjançant l’espai de reu  tilització, nous serveis de 
recollides al municipi de residus, així com una aposta 
important per a l’educació ambiental.

Amb aquestes activitats es preveu la creació de 6 iti-
neraris d’inserció laboral.

Educació ambiental a la Casa Capell

La gestió de les deixalleries de Mataró té associat un pro-
jecte d’educació ambiental, el programa Mataró Soste-
nible, i el foment en la prevenció i reutilització de residus 
amb la gestió dels serveis setmanals d’autorreparació i de 
tallers a la Casa Capell, vinculats al model de gestió de 
Solidança.

7
DEIXALLERIES 

EN TOTAL

El model Solidança 
guanya 5 deixalleries

1
LLOC 

D’INSERCIÓ

2 Punts Verds de Zona a Barcelona: Sants-Montjuïc i Collserola

Aquesta gestió permet crear llocs de treball per a itineraris d’inserció laboral.

A més, la gestió de deixalleries que es realitza des de Solidança promou 
la màxima segregació de resi  dus per millorar la gestió de residus.

SANTS-MONTJUÏC

6
ITINERARIS
D’INSERCIÓ

5
ITINERARIS
D’INSERCIÓ

COLLSEROLA 4
ITINERARIS
D’INSERCIÓ
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4.188
KG DE CO2

ESTALVIATS

El Punt Net

El Punt Net és un servei d’informació i sensibilització am -
biental vinculat a la deixalleria, que cada dimecres la ciu-
tadania del municipi troba al mercat setmanal de la Plaça 
Camoapa. 

En aquest espai s’hi recull roba, olis, petits aparells 
elèctrics i electrònics i residus especials.

Sant Just aprofita el menjar

Des de 2015 Solidança participa el projecte Sant Just 
aprofita el menjar. Aquest projecte es desenvolupa a 
les escoles del municipi, que recuperen els menús sobrants 
del menjador escolar i es destinen a usuaris de Serveis 
Socials. Promogut per l’Ajuntament de Sant Just amb 
l’objectiu de prevenció del malbaratament alimentari.

Reendolla’t a Sant Just

La campanya Reendolla’t a Sant Just, per tal de reduir 
la generació de petits aparells elèctrics i electrònics i amb 
la que es van recollir un total de 246 kg de PAEEs. La cam-
panya va tancar amb l’entrega de premis a les 
escoles. 1.300 alumnes sensibilitzats

Menja Just a Sant Just

La campanya Menja Just a Sant Just, on els 
alumnes van poder aprendre eines per combatre el mal-
baratament alimentari. 160 alumnes sensibilitzats

Serveis municipals a Sant Just Desvern

La deixalleria 

Solidança des de fa 8 anys impulsa, a la deixalleria de 
Sant Just, un model de gestió que incorpora la inserció 

laboral, la prevenció de residus amb la reutilització i un 
servei de qualitat que dóna compliment a tots els requi-
sits tècnics a nivell de gestió de deixalleries. 

Al 2017 s’ha realitzat la instal·lació d’un nou espai 
tancat per tal de complir amb el RD RAEES 110/2015, així 
com la resta de normatives que obliga que els residus es -
pecials estiguin protegits i sota cobert.

Recollida setmanal de voluminosos 

Realitzem el servei de recollida de voluminosos municipal 
de Sant Just Desvern, on incorporem la inserció sociolabo-
ral i la prevenció de residus amb aquesta gestió. 

10.366
KG DE RESIDUS

REUTILITZATS

6.720
KG DE MOBLES

REUTILITZATS
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Recollida de voluminosos 
a particulars i empreses

Reutilització

65%

Reciclatge

35%

Al 2017 hem realitzat la recolllida d’oli a 15 centres educatius de Gavà i 
Viladecans, a més del servei als centres penitenciaris, el Punt Net de Sant 
Just i els punts de recollida als mercats Municipals de Viladecans. 

L’aposta contínua per l’educació ambiental i el reciclatge d’olis vegetals 
promoguda des de Solidança, amb la col·laboració d’ajuntaments i entitats, 
dóna com a resultat un increment del 19% en relació a l’any passat.

NOU SERVEI

Suport a les brigades municipals
El 2017 Solidança inicia un nou servei de suport a la brigada de 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat amb el muntatge i des-
muntatge d’activitats i esdeveniments del municipi. Aquest ser-
vei el volem ampliar a altres municipis, donats els bons resultats 
d’aquesta experiència inicial.

Servei recollides d’oli domèstic

Solidança realitza el servei de recollida de volumino-
sos amb valor social i mediambiental a particulars i 
empreses. 

Durant el 2017 s’han recollit un total de 103.740 kg 
dels quals s’han reutilitzat el 65% a través de les nos-
tres botigues i donacions socials.

42.169
KG DE CO2

ESTALVIATS 67.435
KG DE MOBLES

REUTILITZATS

22,5
TONES D’OLI 

DOMÈSTIC 

RECOLLIT
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Tallers i sensibilització ambiental 

Reparat Millor Que Nou

Amb l’objectiu d’allargar la vida útil dels objectes a 
Solidança gestionem des de 2014, el REPARAT, MILLOR 
QUE NOU ALS MUNICIPIS, de l’AMB, amb tallers itine
rants a càrrec d’equips mòbils especialitzats en diferents 
modalitats de reparació. Aquest servei va adreçat a ajun-
taments, centres cívics, biblioteques, etc. 

El projecte incorpora el servei REPARAT, on els especi-
alistes realitzen assessoraments en reparacions, fuste-
ria i costura als ciutadans, de manera fixa setmanal. 

A Solidança treballem en els següents punts fixes 
d’auto  reparació: 
•	 Deixalleria	de	Viladecans
•	 Centre	Civic	Mirasol-Sant	Cugat	de	Vallès
•	 Centre	Civic	La	Florida-	L’Hospitalet
•	 Punt	Verd	Castellbibal
•	 Centre	Cívic	Can	Baruta,	Tiana
•	 Santa	Coloma	de	Cervelló
•	 El	Prat	de	Llobregat

SERVEIS REPARAT
Un total de 162 assessoraments amb 469 participants 

TALLERS
Un total de 102 tallers realitzats amb 1.084 participants

1.175
KG DE RESIDUS 

ESTALVIATS
partici-
pants

núm. 
tallers

186

88

30

183

50

62

300

42

20

97

32

4

113

22

25

18

8

3

17

8

2

14

3

2

11

3

1

8

3

1

Cuina creativa

Els mobles vells, 
com nous

La fontaneria 
de casa

Bicicletes

Els petits 
electrodomèstics

L’ordinador 

Costura creativa

Bijuteria i 
complements

La casa neta

Per Nadal, 
menys residus

L’embolcall 
de l’entrepà

Bricolatge

El sabó artesanal

Electricitat 
de la llar 1

Desmaterialitzem 
els residus

ASSESSORAMENTS PARTICIPANTS

469162

TALLERS PARTICIPANTS

1.084102
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Campanya Residu Zero
a Barcelona

Al 2017 iniciem aquest nou servei en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu d’evitar residus 
d’aparells elèctrics i electrònics dins de la campanya ano-
menada “Residu Zero”. Aquesta campanya va dirigida ín -
tegrament a la ciutadania de Barcelona i es realitzen tant 
tallers com sessions d’autoreparació als Centres Cívics de:
•	 Casal	de	barri	Congrés-Indians
•	 CC	Can	Verdaguer
•	 Convent	Agustí

Tallers a la botiga Solidança/Roba Amiga 
de Sants

Cada mes realitzem tallers de reutilització tèx-
til a la botiga Solidança/Roba Amiga del barri 
de SANTS (Carrer Ga  lileu, 117) amb l’objectiu 
que la ciutadania es conciencii que són recur-
sos, no residus. La botiga també compta amb un taller de 
costura fix per aquelles persones que vulguin fer els seus 
arranjaments de manera gratuïta. 

Amb el suport de l’ARC.

TALLERS ASSESSORAMENT

6 25 =+
ASSISTENTS

70

Nou espai de restauració de 
mobles a la Nau de Solidança 
S’ha posat en marxa un nou espai per la restauració de 
mobles “MIMA’M” a la Nau de Solidança de Sant Joan 
Despí, d’aquesta manera augmentem el nombre de 
mobles recuperats i evitem que esdevinguin residus. 

Aquest projecte és una iniciativa innovadora 
d’economia circular i d’upcycling de mobles. A més, 
aquest projecte ha creat un lloc de treball per a una 
persona en risc d’exclusió social. Aquest nou servei 
ofereix també tallers mensuals de restauració per a 
públic en general. 

Els mobles restaurats els podreu trobar a la venta 
a les nostres botigues!

Amb el suport de l’ARC.

Campanya 
Sortim de Compres

Es tracta d’un taller dedicat a conèixer els impactes ambi-
entals i socials associats a les nostres compres, en especial 
productes de consum habitual entre els joves, i on també 
es donen eines per tal de realitzar compres més responsa-
bles i sostenibles. Aquest taller el promou la Diputació de 
Barce lona i s’ofereix de manera gratuïta als municipis.
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Tot just fem un any de la posta en marxa de l’Alberg 
Solidança a Palafrugell, el passat abril de 2017.

Durant aquest primer any d’activitat ja hem recollit els 
primers fruits d’aquest projecte: comptem amb una activi-
tat de turisme sostenible amb valor social, on ens comen-
cem a erigir com exemple de foment de l’economia circu-
lar, amb una gestió de l’activitat d’hostaleria que minimitza 
l’impacte ambiental, i alhora amb la creació de llocs de 
treball per a persones en risc d’exclusió del municipi.

Les visites i usuaris del nostre servei d’alberg han 
pogut gaudir d’una atenció de qualitat i molt personal, i 
alhora han après moltes coses útils per a fomentar un 
món més sostenible: sobre la selecció de residus, l’estalvi 

energètic, la recollida d’aigües pluvials, el compostatge 
casolà, la restauració i recuperació de mobles... Tot l’al-
berg està condicionat amb mobiliari restaurat i reutilit-
zat, que a més es pot comprar, mobles amb una segona 
vida i molta personalitat.

Alhora fem xarxa al municipi col·laborant amb agrò-
noms de Palafrugell que realitzen un projecte de perma-
cultura i horts ecològics als jardins de l’alberg. A les zones 
exteriors podreu gaudir del cant de més 25 espècies dife-
rents d’ocells i un fabulós jardí de les olors, amb plantes 
aromàtiques autòctones.

Us esperem amb les portes obertes perquè gaudiu 
dels espais de l’alberg, l’entorn privilegiat que és el muni-
cipi de Palafrugell i Calella de Palafrugell i les platges de 
la Costa Brava, i també perquè col·laboreu amb nosaltres 
posant el vostre granet de sorra en fer d’aquest un món 
més saludable i millor.

L’Alberg Solidança: connectant 
l’oci amb l’Economia Circular
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 2.630 pernoctacions

 9.250  kg mobles restaurats per
  posar en marxa l’Alberg

 830 kg de residus orgànics compostats

 174.160 litres d’aigua recollits i utilitzats 
  pel reg

 +40.000 litres d’aigua estalviats gràcies a
   mesures de reducció del consum
  domèstic
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A Solidança entenem la cooperació com a l’eina pel des-
envolupament i transformació de les societats, amb una 
vesant de sensibilització que realitzem al Nord (Catalunya) 
i una de transformació i desenvolupament que realitzem 
al Sud (Gàmbia), amb el projecte Fandema.

Accions destacades a Gàmbia

•	 Instal·lació	de	frigorífics	alimentats	per	energia	solar	
al mercat de Tujereng: aquesta instal·lació l’han realit-
zat les dones formades a l’escola de Fandema. Un pro-
jecte vincular a l’AMB i l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat i el suport de Solidança. 

  Aquesta actuació permetrà optimitzar l’activitat en 
la comercialització de productes al mercat. Cal recor-
dar que Gàmbia és un país de clima càlid i per això és 
important que en un poble de costa com Tujereng, 
puguin avançar en la conservació dels aliments. 

•	 Sensibilització	ambiental	sobre	l’ús	de	l’energia	reno-
vable a l’escola de primària de Tujereng. 

Accions destacades a 
Catalunya 

•	 Participació	en	l’edició	del	conte	
“La Nevera” per tal d’explicar el 
projecte i arribar a la població 
infantil, familiar i escolar. 

•	 Participació	a	les	comissions	de		de	cooperació	i	solida-
ritat als Ajuntaments de: Molins de Rei, Sant Vicenç 
dels Horts (SVH) i Sant Joan Despí (SJD) per promoure 
accions solidàries als municipis.

•	 Participació	a	Fires	i	Actes:	Fira	Candelera	i	Setmana	
Solidaria (Molins de Rei); La Mostra i la festa solidària 
(SVH); Fira Despí i Campanyes Drets humans i drets de 
l’infant (SJD).

•	 Participació	a	les	jornades	Utopies	a	SJD

Fandema, rehabilitació i millora 
del mercat de Tujereng

246
DONES 
ATESES

Les dades del 2017

 246 dones ateses

 178  dones en itineraris

 68  dones en llista d’espera

178
ITINERARIS
D’INSERCIÓ

2017_MEMORIA_Solidança_12.indd   28 08/05/18   19.19



e
n

t
r

e
v

i
s

t
a

 M E M Ò R I A  2 0 1 7  29

•  Com vas conèixer Solidança? 

A través d’una oferta de treball per a la deixalleria de 
Vila decans. Feia molt de temps que estava a l’atur i per 
trobar feina vaig començar a anar al centre Can Calderón 
a fer cursets per aturats. També hi havia un espai de 
recerca de feina on una noia t’ajudava a buscar ofertes i 
preparar-te, així vaig trobar l’oferta de treball. Al princi-
pi la noia em deia si estava disposat a treballar mitja 
jornada, si m’interessava, i jo li vaig dir que jo volia tre-
ballar, volia deixar d’estar parat, i m’atrevia amb tot. 
Així que vaig anar a l’entrevista a Solidança i em van 
agafar. 

•  Quin recorregut vas realitzar a l’entitat i que et 
va suposar? 

Un cop vaig passar l’entrevista i em van con-
tractar, vaig començar ajudant els 
meus companys en les tasques del 
dia a dia, aprenent. Més enda-
vant vaig començar a fer sol els 
treballs i al final feia tasques 
d’ordinador i tot! Per mi era 
tot un repte, ja que no havia 
fet servir l’ordinador quasi 
mai! I em va ajudar a afegir 
una experiència nova. Tam-
bé aprofitava per participar 
en els tallers i assessora-
ments que es fan setmanal-
ment a la deixalleria per a la 
gent i així aprendre a repa-
rar electrodomèstics, bi  ci  -
cletes, a crear un petit hort, a 
fer arranjaments de roba... i 

moltes coses més molt en  tretingudes i que ara ja sé fer 
per al meu dia a dia. A més del treball, anava fent tutories 
en les quals anàvem parlant de la meva feina i com anava 
progressant. També em van animar a fer un curset de resi-
dus a Barcelona i a treure’m el carnet de carretoner. 

Finalment, després de 19 mesos, vaig decidir que 
volia provar de tornar a buscar una nova feina, més rela-
cionada amb el meu ofici de tota la vida, amb ganes 

d’avançar, a Solidança em van 
fer molt de suport i em van 

animar. Això em va ajudar 
molt. Així que vaig buscar 
feina i en vaig trobar! 

•  Com ha canviat la teva 
situació actualment? 

Avui dia, estic treballant a l’em-
presa Adalgo d’obres i manteni-

ment, i faig tot tipus de feina que 
em manen, he après noves funcions i 

cada dia faig coses noves. 
Estic molt content del 

que va suposar el meu pas 
per Soli dan ça, tornar a 
treballar i a tenir ganes 
d’a van  çar, tot això m’ha 

portat on es  tic ara, 
amb una estabilitat 
que em fa estar molt 

satisfet de tot el 
que he lluitat.

Un cas d’èxit: 
José Antonio Morant
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El pressupost per l’any 2018 és d’un total 691.750 
euros, que representa un increment del 11% respec-
te el 2017. Aquest increment ve donat per la conso-
lidació de l’alberg Solidança de Palafrugell i de les 
botigues Roba Amiga.

En línia amb la filosofia de l’entitat, la principal 
font d’ingressos és la venda de roba a les nostres 
botigues de segona mà, i la principal partida de des-
peses és la del personal. 

Pressupost Associació Solidança 2018
Origen dels recursos Destí dels recursos

Activitats econòmiques 410.950 Personal 432.100
Donacions 10.800 Lloguers 86.700
Serveis 83.400 Impostos 5.000
Subvencions 102.900 Subministraments 23.500
Quota socis 1.500 Serveis externs 32.500
Ingressos Palafrugell 82.200 Manteniment 35.000

Manteniment Palafrugell 8.000
Aprovisionaments 21.100
Formació 2.350
Altres despeses 25.750

Amortitzacions 19.750
TOTAL 691.750 TOTAL 691.750

Origen dels recursos Destí dels recursos

Els comptes de l’exercici 2017 han estat 
auditats per CC Auditores, SL
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Pressupost Solidança Treball EI SL 2018
El pressupost de l’exercici 2018, és de 2.122.644 
euros, que suposa un increment del 14% respecte 
al de l’exercici 2017. Aquest increment està vinculat 
al continu creixement en la gestió de residus 
domèstics principalment tèxtil, electrodomèstics 
(RAEE) i voluminosos, i també a l’esforç per partici-
par en més concursos públics per la gestió de deixa-
lleries municipals, que s’ha traduït a passar de ges-
tionar-ne 4 durant els últims anys, a les 6 actuals. 

Pel que fa al destí dels recursos i d’acord amb 
la gènesi de les empreses d’inserció, que és la de 
crear llocs de treball per a persones vulnerables el 
65% va destinat a personal, incrementant-se un 
19% en relació al 2017. D’aquest increment, el 85% 
va destinat a la contractació de persones en risc 
d’ex   clusió social.

Origen dels recursos Destí dels recursos
Roba 1.176.000 Personal 1.370.500
Gestió de deixalleries 540.444 Lloguers 110.000
Servei recollides i buidatges immobles 20.200 Manteniment i reparacions 71.300
Altres serveis 50.000 Serveis externs 49.000
Venda de subproductes 51.300 Compra mercaderies 87.500
Tallers i activitats en prevenció residus 15.000 Compra materials 41.000
Subvencions 268.500 Subministraments 68.644
Ingressos financers 200 Quota associació 72.000
Altres 1.000 Tributs 14.000

Rappels i quotes 15.900
Comunicació 13.900
Desplaçaments i dietes 27.400
Formació 4.200
Altres (epis, mat oficina, assegurances) 77.200
Tractament rebuig residu tèxtil 15.000
Treballs subcontractats i talleristes 15.000
Amortitzacions 65.200

Despeses financeres 4.900
TOTAL 2.122.644 TOTAL 2.122.644

Els comptes de l’exercici 2017 han 
estat auditats per CC Auditores, SL

Origen dels recursos Destí dels recursos
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www.solidanca.cat
www.robaamiga.cat

solidan@solidanca.cat
Tel. 93 685 44 34

Carrer Treball, 5 | 08960 Sant Just Desvern
Raval de les Begudes, s/n | 08970 Sant Joan Despí

Codi Transportista autoritzat T-2570  
Codi Gestor de residus E-1472.14
Codi Gestor de residus E-1668-16 

Solidança compta amb aliances amb agents públics i privats:
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