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Un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient.
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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 es va crear 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 de 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. 
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Solidança és una entitat molt viva i, per tant, amb canvis i 
projectes constants que comporten nous reptes per enca
rar. “Tot es mou”, que diria un programa mediàtic.

Només cal fer un repàs de les fites aconseguides al 
2018 per adonar-se’n: un 60% d’èxit d’inserció laboral, 
557 persones ateses per fomentar la seva inclusió sociola
boral amb itineraris d’inserció, formació, coaching, etc. 

Itineraris i llocs de treball que són possibles gràcies a 
les 3.500 tones de residu tèxtil, la preparació per a la reu
tilització de 84 tones de residus d’aparells elèctrics i elec
trònics (RAEE), la gestió de deixalleries municipals, el ser
vei de buidatge de pisos, les botigues de segona mà, així 
com altres serveis que oferim; sense deixar de banda el 
nostre centre formatiu, que ha impartit un total de 10 
cursos amb un promig d’inserció en el mercat laboral ordi
nari del 50%. 

Tot avança i ha de ser així. En la vida de les persones i 
de les entitats en general hi ha moments vitals que es re 
coneixen d’una força i un protagonisme especial. Doncs 
bé, ens trobem en un moment extraordinari i crucial per a 
SOLIDANÇA, ara és el moment de fer passes importants 
cap a la nostra maduresa i consolidació, per tal d’afrontar 
el futur amb solidesa.

Quins són els eixos d’aquest canvi? La transformació 
de Solidança en Fundació, el Pla Estratègic i les noves 
alian ces.

Fundació Solidança 

Volem que la missió, visió i valors que han donat sentit i 
reconeixement a l’entitat durant aquestes més de dues 
dècades, i que ens han posicionat com una entitat de refe
rència al Baix Llobregat, quedin ben recollides en una 
fundació. 

Pla Estratègic

Aquest serà el segon pla estratègic que farem. Pensem 
que és molt important ralentitzar “les màquines” i dedi

car un temps a pensar per tal d’avaluar el camí recorregut 
i decidir plegades cap a on volem anar, i aprofundir en 
allò que fem, en com ho fem, amb quins objectius per a 
encarar els reptes dels propers anys i adaptantnos a les 
realitats canviants del nostre territori.

Les Noves Aliances

Des dels inicis, la xarxa de col·laboració ha estat un fil con
ductor, acompanyant i deixantnos acompanyar en els 
passos que hem fet. Exemples d’aquest esperit de “cami
nar plegades” han estat la participació en la fundació de 
la coo  perativa Roba Amiga l’any 2006 o la formalització, 
l’any 2018, de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) amb 
l’entitat Recumadrid per tal d’impulsar l’Economia Social 
a Madrid.

Som conscients que compartir coneixements ens fa 
créixer i avançar, i ens sentim contentes i contents d’ha
verho fet acompanyades de moltes entitats, administra
cions públiques i privades, d’empreses i de xarxes com 
Roba Amiga, FEICAT, AERESS i RREUSE entre d’altres.

Aquesta fórmula continua sent l’aposta de futur: esta
blir noves aliances, col·laboracions i compromisos amb 
totes aquelles iniciatives, entitats o empreses que tenen 
objectius i valors alineats amb els nostres. Allà on no hi 
arribem per separat, podem fer-ho plegades.

Solidança mira l’horitzó amb un compromís col·lectiu, 
solidari i integral. Continuarem treballant de manera ho 
lística per a les persones en situació de vulnerabilitat per 
a la seva incorporació en un treball digne i per la millora 
del medi ambient. En definitiva, fem economia circular 
amb valor social.

Evidentment tot això és possible gràcies al gran equip 
humà de professionals multidisciplinars que, amb el seu 
compromís i dedicació, fan que el projecte Solidança sigui 
una realitat de present i de futur. Gràcies a totes i a tots 
per ferho possible!

La Junta i l’equip de direcció

Solidança 2018
Un projecte engrescador que creix amb nous objectius de futur 



Un compromís amb les persones

i una aposta pel medi ambient.
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557 PERSONES 
ATESES

Persones ateses per programes Evolució del número de persones ateses

Programa 
d’Entrega Social 2018
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.

414
FAMÍLIES ATESES

150
ARTÍCLES DE LA LLAR: 

electrodomèstics 
i mobles

4.441
PECES DE ROBA 
ENTREGADES

Empresa 
d’inserció: 

105 
persones 
contractades

Centre
Formatiu: 

182 
persones 
formades

Servei 
d’orientació 
i inserció 
laboral: 

270 
persones 
ateses



La cultura 
com a eina 
d’inclusió
A Solidança creiem en aquest 
concepte, per aquest motiu potenciem 
l’assistència a espectacles a travès del 
Programa Apropa Cultura.À
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Persones contractades per àrees
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262116 27 30 35 39 47 50 65

201120102009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

60%
PERSONES 
INSERIDES

El model social de Solidança
ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Subvencionats pel FSE i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

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

 38 Persones derivades del Programa Làbora

148
PERSONES

15 nous llocs de treball
Segons el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 

som l’Empresa d’Inserció amb les 
insercions de més qualitat

50
Residu tèxtil 

47%

Botigues

10%

23
Deixalleries

22%

RAEE

3%

Recollida 
voluminosos

6%

13
Altres

12%
43

ESPECTACLES
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Itineraris d’inserció
Distribució segons sexe i col·lectiu

Recorregut dels itineraris d’inserció

6 mesos Màxim 36 mesos

12,3%

40,2%

28,1%

1,8%

4,2%
6,3%

20,8%

1,8%
5,3%

10,5%
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Col·lectius
Persona destinatària de l’RMI/RGC

Jove >16 i <30 anys d’institucions de 
protecció de menors/risc d’exclusió

Persona discapacitada en situació d’exclusió 
social

Persona titular d’una família monoparental en 
situació d’exclusió social

Persona immigrada en situació d’exclusió 
social

Persona aturada major de 45 anys en situació 
d’exclusió social

Persona aturada de llarga durada en situació 
d’exclusió social

Persona amb problemes de toxicomanies

Dones Homes

12,5%

27,1%

25%

Candidat/a derivat 
de SERVEIS SOCIALS 
dels municipis 
col·laboradors

CONTRACTACIÓ 
A L’EMPRESA D’INSERCIÓ

SOLIDANÇA TREBALL

INSERCIÓ A 
L’EMPRESA 
EXTERNA

FORMACIÓ
Tècnica, competències 
transversals, hàbits laborals 
i personals, etc.

FASE DE RECERCA 
DE FEINA

Millora competencial 
relacionada amb la recerca 
de feina

105 persones contractades a l’empresa d’inserció
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69
NOVES EMPRESES 

COL·LABORADORES

224
PERSONES ATESES
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Persones ateses per sexes

52% 48%

Evolució del número d’ofertes i d’insercions Evolució del número de persones ateses 

Ofertes

Insercions

Programa Incorpora 

El programa Incorpora de “La Caixa” és un programa 
d’in  termediació laboral que combina les necessitats del 
tei   xit social i empresarial d’una forma òptima perquè 
l’èxit de la integració sociolaboral estigui assegurat. 

Els resultats del 2018 a la nostra entitat han estat: 
•	 224 persones ateses 
•	 70 persones inserides  
•	 69 noves empreses col·laboradores 

22 39 40 55 53 62 67 6820 32 37 45 48 56 58 70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

72 122 184 180 206 204 237 224

Accions destacades al 2018

Destaquem el treball en grup amb totes les entitats de la 
co  marca del Baix Llobregat, organitzant conjuntament la 
jornada “Speed Dating: el Baix es mou” amb la par 
ticipació de més de 100 persones entrevistades per 13 em 
preses que necessitaven cobrir llocs de treball.
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El Punt Formatiu Incorpora és un espai en el qual les per
sones aturades poden millorar la seva ocupabilitat a tra
vés de cursos vinculats a les necessitats del sector laboral 
de la comarca. 

De les diferents modalitats formatives que es realit
zen, el curs de residus es posiciona com el més consolidat, 
ja que es realitza des de l’any 2015 i és un sector que està 
en l’alça. 

Punt Formatiu DE LES PERSONES FORMADES 
S’HAN INSERIT AL MERCAT 

LABORAL

Formació a mida
Una de les modalitats del Punt Formatiu Incorpora és 
la d’oferir formació gratuïta a mida per a les empre
ses, amb la contraprestació de contractar un minim 
del 50% de les persones formades.

El 2018 una d’aquestes formacions va ser sol·li ci
tada per l’empresa FCC que desenvolupa el servei de 
neteja viària al municipi de Rubí.

En total es van formar 13 persones del municipi i 
el 50% van ser contractades.

El PFI en dades
 47 persones formades el 2018

 640  hores de formació

Promoció dEl curS dE GESTió dE rESiduS

 20% persones formades

 48% persones inserides

Promoció dEl curS dE cAmBrEr/A dE PiSoS

 14% persones formades

 51% persones inserides

FormAció A midA EN oPErAri/A dE NETEJA ViÀriA

 13% persones formades

 50% persones inserides

50% 
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La seu de l’Associació Solidança de Sant Joan 
Despí s’està consolidant com a centre de forma

ció professionalitzadora per accedir al mercat la  bo
 ral ordinari. Oferim formacions de prelaboral, orientació 
laboral, amb un acompanyament tutoritzat per part d’un 
equip professional multidisciplinari: psicòlo gues, pe  da  go
gues, psi   co pedagogues i educadores socials.

Així ho demostra l’increment de formacions i programes 
formatius i d’acollida que s’han realitzat durant el 2018.

Curs de reparació d’electrodomèstics 
de línia blanca

Aquesta unitat formativa s’imparteix des de l’any 2011 i al 
2018 ha permès la formació de 14 alumnes.

Aquest curs es possible gràcies al suport de l’Obra So  cial 
“La Caixa” i la col·la bo ració de la cooperativa Alencop.

Centre de Formació Solidança

Curs en costura i upcycling

El 2018 es posa en marxa un nou espai de formació a 
Man resa amb motiu de l’obertura del nou local al muni
cipi. El primer curs realitzat ha estat el de Costura i upcy
cling, formant un total de 11 alumnes derivades dels 
Serveis Socials. 

Aquest taller està emmarcat en el projecte “Segona 
mà i upcycling de nous articles amb encant” de la convo
catòria de foment de l’economia circular de l’ARC.

Curs de gestió de magatzem 
per radiofreqüència

Aquesta unitat formativa ha permès 
la formació de 53 alumnes en l’últim 
any i un 25% d’inserció al mercat laboral. 

Amb el suport del Departament de Treball, Afers So 
cials i Famílies de la Generalitat de Catalu nya i la col·labo
ració de l’empresa Axalpha Consul ting.

182
PERSONES 
FORMADES 
EN TOTAL

53
ALUMNES

11
ALUMNES

14
ALUMNES
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Programa de Reincorporació al Treball (prt)

solidança ha realitzat la segona promoció del curs de ges
tió de residus enfocat a persones que no disposen d’una 
situació legal regularitzada. 

Aquesta formació forma part del Programa de Rein
cor   poració al Treball (PRT) de la SIMC.

Programa ACOL

Aquest és un programa d’acollida a persones migrades 
impulsat, per primer cop, per la SIMC i el SOC amb l’objec
tiu de regularitzar la situació legal de les persones segons 
uns requisits específics. 

A Solidança s’han contractat 3 persones que, durant un 
any, treballaran en diferents àrees de Solidança i rebran 
for    mació en el lloc de treball i en competències transversals. 

Programes d’atenció especialitzada a persones migrades

 21 persones formades al 2018

 25%  persones inserides

 12 persones formades al 2018

 33%  persones inserides

INSERCUS

Per segon any consecutiu, s’ha dut a terme el taller INSERCUS 
dirigit a empoderar dones migrades a través de la costura 
amb accions prelaborals, d’orientació i d’acompanyament. 

Aquesta formació es realitza en el marc d’ajuts de 
l’O bra Social descentralitzada de “La Caixa” i amb la col
la  bo ració de l’Associació Impulsant de Sant Joan Despí. 

Solidança, amb el suport de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), continua 
desenvolupant programes exclusius per a persones migrades, majoritàriament en situació legal irregular, per tal de 
millorar les competències bàsiques i professionalitzadores que facilitin la seva integració sociolaboral. 
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 Formació i empoderament · Cooperació internacional · Educació ambiental · Creació de
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Extracció

Recollida Municipal
Roba Amiga
Deixalleries

Botiga
Solidança
Roba Amiga

Economia linial Economia circular i social

Producció

Residus

Recurs

  

  

  

Consum
Solidança
Reutilització
Reparació

Don
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SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
la teva roba crea llocs de treball, fes-la útil  
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Resultats 2018 
Solidança / Roba Amiga
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Amb la gestió del 
residu tèxtil, el 2018 

hem evitat l’emissió de

31.369.116
kg de CO2

Superem les 3.500 tones 
de roba recollida al 2018

Evolució del tèxtil recollit 
en kg

Distribució de la roba 
recollida en percentatge

50
LLOCS DE TREBALL 

DEDICATS A LA GESTIÓ
DEL RESIDU TÈXTIL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El 2018 hem incrementat un 12% la recollida de residu tèxtil donant 
servei a 566 punts de recollida repartits per les comarques barcelonines.  

+3.500
tones recollides

12% 
més que l’any anterior

31.369
tones de CO2 evitat

Presència a 62 municipis

50 
llocs de treball 

per itineraris d’inserció1.
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Reutilització

76%

Reciclatge

19%
Rebuig 5%

ACONSEGUIM UNA MITJANA DE RECOLLIDA DE 3 kg/hab/any

Teixint xarxes

El 2018 destaquem la col·laboració amb el projecte Refila que lidera 
BACK TO ECO, projecte d’Upcycling amb roba texana. Solidança aporta 
el tèxtil i Back to Eco elabora els productes.
 També col·laborem amb Atap Calders (Associació de Treballs 
d’Atenció a les Persones) amb qui potenciem activitats de gestió del 
residu tèxtil a la Catalunya interior.
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Ampliació amb noves tecnologies a la planta Solidança/Roba Amiga 
de Sant Just Desvern
Nous sistemes de classificació del residu tèxtil amb maquinària que millora l’ergonomia de les treballadores i dels 
treballadors, augmentant la producció i afavorint la creació de més llocs de treball. 
Apostem per la gestió del residu tèxtil com a motor de l’Economia Social i Solidària i per aquest motiu, conti-
nuem millorant els processos.
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El procés de gestió del residu tèxtil a Solidança/Roba Amiga
Un model de gestió professional amb valor social. Imple mentem un model de gestió de qualitat que dóna 
com a resultat la creació de llocs de treball per a realitzar itineraris d’inserció.

509 
contenidors 
amb sistema 
antirobatori 
i pintura 
antigrafiti

Renovació 
de la flota 
amb nous vehicles impulsats per auto gas GLP
Aquest tipus d’automòbils de GLP contribueixen a la millora 
de la qualitat de l’aire urbà per les seves baixes emissions de 
partícules i diòxid de nitrogen (NOx), reduint l’efecte hivernacle

– CO2  + Medi Ambient

4.000m2 destinats a la preparació 
per la reutilització del tèxtil
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61.782
KG DE ROBA

VENUTS

14.020.726
KG DE CO2

ESTALVIATS

NOVA

 M E M Ò R I A  2 0 1 8  15

BOTIGUES 
SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
Reutilització i Economia Circular

El cicle de gestió de la roba es tanca a les botigues de Solidan
   ça/ Roba Amiga, on a més de roba, s’hi poden trobar tam  bé 
electrodomèstics i mobles restaurats. Un dis seny fresc i inno
vador a través de l’upcycling per fo  men  tar l’economia circu
lar i la compra responsable.

Durant el 2018, les botigues han generat 10 llocs de tre -
ball per a realitzar itineraris d’inserció i formació en el sector.

Barcelona

•	Sant	Antoni:	C. Casanova, 26

•	Sants:	C. Galileu, 117

Sant Joan Despí
•	LA	NAU C. Raval de les Begudes, s/n

•	C.	Baltasar	d’Espanya,	67	

Manresa
•	Plaça	dels	Infants,	11

Molins de Rei
•	C.	Rafael	de	Casanova,	64

Cornellà de Llobregat
•	C.	Ramoneda,	93

Viladecans
•	C.	Agricultura,	25	(Deixalleria)

Moda sostenible 

a l 'abast de tothom!!!

Trobareu

les nostres botigues a:



6.512 KG 
DE ROBA RECUPERATS 

A LES ESCOLES
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1.249
ALUMNES 

SENSIBILITZATS
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Roba Amiga a les escoles
El 2018 s’ha continuat amb les campanyes de recollida de roba acompanyades 
de tallers i xerrades als centres escolars per tal d’apropar el Programa Roba 
Amiga a la mainada.

Aquestes activitats serveixen per sensibilitzar els alumnes i a les seves famí
lies sobre la importància ambiental i social del projecte.

Resultats 2018 

35
Escoles participants dels tallers

49
Tallers realitzats

1.249
Alumnes sensibilitzats

6.512
 kg recuperats als centres



UN TOTAL DE  

509
CONTENIDORS
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Al 2018 arribem a la fita de 62 municipis que han confiat 
en el nostre projecte social i ambiental i en la nostra ex  per
 tesa en la gestió integral del residu tèxtil. 
 Un servei efi cient i de qualitat que ha creat 50 llocs de 
treball per a persones en situació de vulnerabilitat.

62
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
Molins de Rei
Monistrol de Calders
Navarcles
Navàs
Olesa Bonesvalls
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

Solidança/Roba Amiga als municipis...

Donem la 

benvinguda a
Mataró •  Moià 
Òdena  •  Viladecans 

municipis col.laboradors

...i ara també a Madrid
Hi arribem amb la col·locació de 365 contenidors

Davant la demanda d’una petita empresa d’inserció de 
Ma drid, al 2018, Solidança vam apostar per presen
tarnos, conjuntament amb RecuMadrid, al concurs pú 
blic amb reserva de mercat per la recollida i gestió del 
residu tèxtil a diferents districtes de la ciutat. L’aliança 
es va dur a terme formant una UTE entre ambdues enti
tats, fent a que resultéssim guanyadors. 

En aquesta aliança, Solidança aporta l’experiència 

ad  quirida en els més de 20 anys treballant a Catalunya 
amb el programa Roba Amiga i, RecuMadrid aporta el 
coneixement i l’experiència del teixit social al territori. 
Aquesta aliança ha estat possible gràcies a la xarxa 
AERESS. 

Aquest servei també consta de la disposició d’una 
nau que es legalitzarà com a Centre per la Prepa ra ció 
per la Reutilització de tèxtil, RAEE’s i mobles.

El servei suposa la contractació 
de 15 persones d’inserció 
i 3 d’estructura, així com 
el desplegament de 
365 contenidors.



La gestió de deixalleries amb valor social 
de Solidança es posiciona com a model d’èxit

Guanyem la gestió de les deixalleries de Mataró, Esplugues/Sant Joan Despí, Collserola 
i renovem Montjuïc (BCN), gestionant un TOTAL de 7 DEIXALLERIES (pàg. 22-23)

La xarxa de contenidors 
Solidança/Roba Amiga creix a
Catalunya amb nous municipis: 
Viladecans, Mataró, Moià 
i Òdena (pàg. 17) 

Sumem sinergies per enfortir 
l’economia social a Madrid

El 2018 ha significat posar en comú les 
sinergies de dues entitats, Solidança i 
Recumadrid, fent possible guanyar 
el concurs públic per la gestió del residu 
tèxtil reservat a l’economia social a la 
ciutat de Madrid (pàg. 17)



Nou projecte per la prevenció 
de residus: la ReparaTruck

A través d’una subvenció de l’ARC, 
posem en marxa aquest servei 
innovador per aprendre a reparar 
petits electrodomèstics i bicicletes. 
Una unitat mòbil al servei de la 
ciutadania (pàg. 29)

Segons el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, 
Solidança és, per segon any 
consecutiu, l’Empresa d’Inserció 
amb les insercions de més 
qualitat (pàg. 6)

Arribem als 65 llocs de treball 
reservats per a persones que 
realitzen itineraris d’inserció
Ampliem en 15 llocs nous de treball, 
respecte l’any anterior. Una dada que 
s’aconsegueix amb l’increment i 
consolidació de serveis en gestió de residus 
i al suport de les administracions públiques i 
privades que aposten pel nostre model de 
gestió amb valor social i ambiental (pàg. 6)  



61.144,20
KG DE CO2 ESTALVIATS 

A L’ATMOSFERA
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Evolució dels RAEES 
gestionats en tones

Procedència dels RAEES
2018 en percentatge

2017 2018

SCRAPS

67%

PARTICULARS

29%
DEIXALLERIES

 4%

60
TONES

80
TONES

Al 2018 destaquem
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El centre de preparació per la 
reutilització d’electrodomèstics
El nostre taller de Preparació per a la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics 
i Electrònics (PxR de RAEE), és el primer centre autoritzat per l’ARC i a més gestio
nat per una entitat social.

L’activitat del taller funciona principalment amb aparells de línia blanca (fri
gorífics, rentadores, rentavaixelles...) però també gestionem la resta de fraccions 
(TV, aparells de música i so, mòbils i tauletes...). 

Fem el servei de gestió, PxR i recollida tant a empreses, fabricants, distribui
dors i SCRAPS, com també a particulars, entitats i deixalleries.

Finalment, un cop reparats els apa  rells, s’envien a les nostres botigues Soli
dan ça per a la seva venda. Així tanquem el cercle de l’economia circular. 

Aquest projecte és emblemàtic com alternativa sostenible de con-
sum, foment de l’economia circular i lluita contra el canvi climàtic.

30%
REUTILITZACIÓ 
LÍNIA BLANCA

+84
TONES DE RESIDUS 

ELECTRÒNICS 
GESTIONATS

Participació a jornades

•	 II Congreso Nacional de gestión 
de residuos RAEE a València.

•	 Congrès Recuwaste a Mataró. 
•	 III Jornada de Treball de 

Preparació per la Reutilització 
organitzada per Alencop a BCN. 

Assistència a jornades 
internacionals 
(formant part del comitè de RAEE 
d’AERESS): 

•	 Trobada de la Comissió Europea 
sobre reparabilitat a Brussel·les. 

•	 Jornades de EEB (European 
Enviormentl Bureau) a BCN.
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Evolució de les quantitats 
d’aparells entrats a 
través de BSH

2017 2018

359 482
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Codi de gestor de residus E168816

Solidança participa en un cas d’èxit de 
col·laboració win to win entre l’em   
presa BSH (fabricant d’e lec   trodo mès
tics multinacional) i la xarxa AERESS 
d’empreses socials. Amb aquest projec
te s’impulsa la PxR dels electrodomès
tics, aconseguint un doble benefici, ja 
que es fomenta l’economia circular i la 
inserció laboral. Aquest projecte ha 
estat pioner a l’Estat Es  pa  nyol i és un 
clar exemple de RSC i de millora ambi
ental en la gestió per part de BSH.

Actualment som 8 entitats de 7 co 
munitats les que hi participem. Al 2018 
hem recuperat 95 aparells reutilitzats, 
el que suposa un 20% de reutilització.

A Solidança des de 2016 treballem la PxR d’a
 parells informàtics a través del projecte 
eReuse.org de l’Associació Pangea.org (UPC). 

Com a entitat del projecte, Solidança re 
co llim i gestionem els aparells donats per 
Abacus Cooperativa i per administracions pú 
bliques com l’Ajuntament de Barcelona o Bar
  celona Activa. Aquests equips informàtics són 
reacondicionats o reparats als nostres tallers 
per operaris que estan en itineraris d’inserció. 
Els aparells reparats són destinats a finalitats 
socials (escoles, entitats socials, etc..). 

Durant el 2018 s’han pogut recuperar 
376 ordinadors.

Col·laboració amb el projecte eReuse.org 

Aliança BSH/ AERESS/ Solidança
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Deixalleries amb valor 
social i ambiental

Dades deixalleries

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

 28.397 kg reutilitzats al 2018
177.274 kg de CO2 estalviats

 12 visites d’escoles
 300 alumnes sensibilitzats
112 tallers i activitats per a la ciutadania

DEIXALLERIES 
GESTIONADES 
PER SOLIDANÇA

 A Solidança hem desenvolupat un model propi de  
Dei    xa lleria de Tercera Generació, fent de les deixalleri

es un espai de referència en ECONOMIA CIRCULAR AMB 
VALOR SOCIAL, fomentant la prevenció, la reutilització i 
l’educació ambiental així com la creació  d’itineraris d’in
serció laboral per a persones en situació de vulnerabilitat 
del municipi.

Apostem perquè la ciutadania utilitzi  aquests espais 
també de forma lúdica i fomentem un aprenentatge cons
tant en reutilització, reparació i reflexió sobre el paper 
important que té l’individu en la millora del medi ambient. 

La deixalleria de Viladecans s’ha convertit en un mo  del 
d’èxit de referència. 
El projecte de la deixalleria consta dels serveis següents:

8 Espai Viladecans Repara
8 Botiga Els Encants de Viladecans
8 Mini-deixalleria mòbil
8 Compostatge i horts urbans
8 Visites guiades i activitats

88 VILADECANS REPARA 77

7

El 2018 s’han realitzat:
8 10 visites d’escoles amb 224 alumnes sensibilitzats. 
8 22 tallers de prevenció de residus
8 96 assessoraments per allargar la vida útil dels objectes. 
 Amb 200 usuaris atesos i 119 articles reparats.
8 1 concert per commemorar el dia mundial del medi ambient.  

També cal destacar les visites institucionals d’alcaldes de dife
rents municipis d’El Salvador i dels regidors de l’Ajuntament de 
Palau de Plegamans.

2  LLOCS DE TREBALL 
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

Actualment a Solidança gestionem les deixalleries de Vila de cans, dues a Mataró, Sant Just Desvern, 
la Font santa (Esplugues-Sant Joan Despí), PVZ de Collserola i PVZ de Montjuïc.



2 Punts Verds de Zona a Barcelona
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SANTS-MONTJUÏC COLLSEROLA

Primer any de gestió en el qual hem pogut implementar 
les millores presentades en les instal·lacions 
i hem consolidat els tallers de cada 
primer diumenge de mes amb 
un total de 40 participants.

2 deixalleries fixes + 1 deixalleria mòbil

Durant el 2018 cal destacar la posta a punt de les dues 
deixalleries fixes, la deixalleria mòbil i l’espai de la CASA 
CAPELL destinat a tallers de prevenció i reutilització.

DEIXALLERIA D’ESPLUGUES I SANT JOAN DESPÍ: LA FONTSANTA 

1  LLOC DE TREBALL 
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

1  LLOC DE TREBALL 
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

3 LLOCS DE TREBALL 
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

4 LLOCS DE TREBALL 
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

DEIXALLERIES DE MATARÓ
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3.190
KG DE CO2

ESTALVIATS

Serveis a Sant Just Desvern
A Sant Just realitzem diversos serveis que, al 2018, han 
obtingut els següents resultats: 

• La deixalleria

Les entrades de residus a la deixalleria 
han incrementat en un 9%.

• Recollida setmanal de voluminosos

El 2018 s’han recollit un total de 242.535 kg de volu
minosos dels quals s’han pogut reutilitzar 5.119 kg. 

• El Punt Net

El 2018 s’hi han recollit un total de:
•	564	litres d’oli
•	212	kg de roba
•	247	kg de petits aparells elèctrics i electrònics. 
Atenent un total de 950 persones

• Sant Just aprofita el menjar

En aquest servei s’han pogut aprofitar un total de 1.858 
àpats donats per les escoles del municipi i que s’han 
repartit a usuaris de Serveis Socials.

• Reendolla’t a Sant Just

Aquesta campanya s’ha realitzat, per segon any consecu
tiu, a les escoles de Sant Just i aquest cop amb la col·labo
ració d’Abacus Coop. Un total de 107kg de Petits Aparells 
Elèctrics i Electrònics (PAEEs) recollits durant la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus, amb 1.400 alum-
nes sensibilitzats.

5.222
KG DE RESIDUS
REUTILITZATS

5.119
KG DE MOBLES
REUTILITZATS

NOU
Servei de préstec 
de gots reutilitzables
L’Ajuntament continua la seva 
aposta per la prevenció de 
residus i, per aquest motiu, 
ha posat en marxa el servei 
de préstec de gots reutilitzables 
per utilitzar durant les festes 
i actes municipals. Solidança 
en realitza el transport, la 
neteja i l’emmagatzematge.

Aquest servei ha permès evitar 
el malbaratament de 
4.978 gots amb un estalvi 
de 2.789 kg de CO2.
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Recollida de voluminosos 
a particulars i empreses
Solidança realitza el servei de 
recollida de voluminosos a 
particulars i empreses 
promovent la reutilització de 
tots aquests materials recollits. 

Durant el 2018 s’han recollit un total de 104.099 kg dels 
quals s’han reutilitzat el 82% a través de les nostres 
botigues i do  na cions socials. Una dada que verifica que els 
serveis a domicili possibiliten la reutilització.

Servei de recollida d’oli domèstic
El 2018 hem realitzat la recollida d’oli a 15 centres educatius 
de Gavà i Viladecans, a més del servei al CIRE (centres penitenciaris), 
al Punt Net de Sant Just i als punts de recollida dels mercats 
municipals de Viladecans. 

25
TONES D’OLI 

DOMÈSTIC RECOLLIT

Servei de suport a la 
brigada del municipi 
de Torrelles de 
Llobregat

El 2018 Solidança ha guanyat el concurs públic 
per la gestió de la logística de mobiliari de 
festes i esdeveniments (taules, cadires, tarimes, 
etc.) a Torrelles de Llob. Aquest any s’han 
realitzat un total de 250 actuacions. 

53.132,74
KG DE CO2

ESTALVIATS

82% DE REUTILITZACIÓ DELS 
MOBLES RECOLLITS

82%
DE REUTILITZACIÓ 

DELS MOBLES RECOLLITS

15%
D’INCREMENT
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Solidança Repara

Solidança ofereix aquest servei en formació i prevenció de 
residus a 21 ajuntaments de la província de Barcelona.

 46 tallers i serveis d’auto re pa ra ció
825 persones sensibilitzades

Tallers de prevenció de residus
A Solidança apostem per l’educació ambiental com a eina per la millora del medi ambient a través 
de l’aprenentatge i l’oci, oferint tallers i serveis d’autoreparació dirigits a la ciutadania amb 
l’objectiu d’allargar la vida útil dels objectes i, a l’hora, sensibilitzar envers la prevenció de residus. 
Aquest servei va adreçat als ajuntaments, centres cívics, biblioteques, etc. 

2018 en dades

159 
TALLERS i 
SERVEIS 
D’AUTO-

REPARACIÓ

2.018
PERSONES
SENSIBILI T-
ZADES ALS 
TALLERS

662.20 
KG DE 

RESIDUS
EVITATS

Els tallers més sol·licitats

Costura 
creativa

Inspecció 
tècnica de
bicicletes

Sabó 
artesanal

Els mobles 
vells com 

nous

Campanya 
“Residu Zero” a Barcelona 

Amb l’objectiu d’evitar residus d’aparells elèctrics i elec
trònics, l’Ajuntament de Barcelona impulsa la campanya 
Residu Zero en la cual Solidança hi participa realitzant 
tallers i serveis d’autoreparació. 

17 tallers i serveis d’autoreparació
90 persones sensibilitzades

1.792,57
KG DE CO2 

ESTALVIATS A 
L’ATMOSFERA
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Campanya 
Sortim de Compres

Es tracta de tallers dedicats a conèixer els impactes am -
bien    tals i socials associats a les nostres compres, i on es 
donen eines per tal de realitzar compres més responsables 
i sostenibles. Aquest taller el promou la Di   pu      ta  ció de 
Barcelona i s’ofereix de manera gratuïta a escoles i cen
tres cívics de tota la xarxa de municipis.

  9 tallers realitzats
225 joves sensibilitzats/des

Tallers a la botiga de Sants

Aquesta és una botiga innovadora en prevenció de resi
dus, situada al barri de SANTS (C/ Galileu, 117) de Barcelo
na, i que rep el suport de l’ARC. 

 6 tallers realitzats
54 clientes/s sensibilitzades/ts

Reparat millor que nou 
als municipis

A través el programa MILLOR QUE NOU! REPARAT, als 
municipis de l’AMB es realitzen tallers i sessions d’autore
paració  a càrrec d’èquips mòbils de reparació itinerants a 
diferents municipis. 

 81 tallers i serveis d’autoreparació
862 persones sensibilitzades
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Taller de restauració 
de mobles i upcycling

Aquest taller és un projecte innovador en prevenció de 
residus que al 2018 s’ha consolidat com un servei més de 
Solidança, fomentant l’economia circular amb valor social.

Els mobles que arriben al taller per ser restaurats pro
venen de donacions de particulars que no volen que els 
seus mobles esdevinguin residus.

A més del benefici ambiental, aquest projecte també 
ha permès la creació de 2 llocs de treball per persones en 
situació de vulnerabilitat.

Cal destacar que l’espai s’obre cada tercer dissabte de 
mes per realitzar un taller de restauració cap a la ciutada
nia.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de l’ARC.

430
MOBLES 

RESTAURATS

9.207
KG REUTILITZATS

16.688,80
KG DE CO2 

ESTALVIATS
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El 2018 Solidança va apostar per un nou projecte en sensi
bilització ambiental i prevenció de residus: 
LA REPARA TRUCK, un servei mòbil d’autoreparació.

El projecte, subvencionat en la convocatòria de l’ARC 
en prevenció de residus de l’any 2018, donarà servei a 
diferents municipis a partir d’aquest 2019.

L’objectiu del servei és empoderar a la ciutadania en 
prevenció de residus a través de l’autoreparació d’aparells 
i objectes quotidians.

La Reparatruck s’ofereix als Ajuntaments per tal d’aju
darlos a assolir els objectius dels plans municipals en pre
venció de residus. Petits 

electrodomèstics
Bicicletes Aparells

informàtics

Objectius

Un servei fàcil, còmode i proper

Què s’aprèn a reparar?

Empoderament 
de la ciutadania 
a través de 
l’autoreparació

Fomentar 
la prevenció 
de residus

Sensibilització 
ambiental a la 
ciutadania

Oferir als 
Ajuntaments 
un servei útil  i 
atractiu per ajudar 
a assolir els objectius 
en matèria de 
prevenció de residus 
i economia circular
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Alberg Solidança
Connectant l’oci amb l’Economia Circular
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L’orgànica, l’estrella del nostre hort

Gràcies al compostatge realitzat durant l’any a partir 
de les sobres dels esmorzars i les restes del jardí i de 
l’hort, hem obtingut un compost de qualitat per la 
nova collita, tancant així el cicle biològic de la matèria.

L’hort és gestionat amb l’ajuda de dues famílies 
voluntàries que treballen la permacultura.   

Treball en xarxa amb actors locals

Sinergies creades amb actors socials i culturals del municipi 
col·laborant activament amb Creu Roja, Càrites i el Depar-
tament d’Educació. 

En el marc de la campanya de sensibilització ambien
tal, el 2018 s’han programat visites guiades sobre econo
mia circular a les 3 escoles de Palafrugell, sensibilitzant a 
un total de 120 alumnes.

Festival de Flors i Violes 

Participem al Festival Flors i Violes amb l’exposició MO 
VING PIXELS de l’artista Jan Barceló. 

Durant el festival, els més de 800 assistents també van 
poder gaudir de xerrades i visites guiades sobre l’Econo
mia Circular que es porta a terme a l’Alberg.

Premi Booking

Booking ens ha premiat amb el 
reconeixement  Guest Review 
Awards 2018, situant a l’Alberg 
com un espai idoni per a grups, 
amb una valoració de 8,5.

Les xifres del 2018

 1.640 kg de residus orgànics compostats que retornen a la 
terra en forma de matèria orgànica, tancant el cicle

 9.250 kg de mobles restaurats i reutilitzats

 12.581 kg de CO2 estalviats

 228.000 litres d’aigua recollits pel reg

 +50.000 litres d’aigua estalviats gràcies a les mesures de 
reducció del consum domèstic

 4.103  w d’estalvi energètic per canvi de llums a leds

 3.459  persones sensibilitzades en economia circular

Mobles

L’alberg s’ha amoblat i decorat amb mobles restaurats es 
tal  viant un total de 12.581 kg de CO2 a l’atmosfera. 

L’Alberg es consolida com a projecte de turisme sosteni
ble a l’Alt Empordà, sensibilitzant als seus visitants envers 
l’economia circular. 
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Accions destacades a Catalunya

Visita de la delegació Gambiana 
a les instal·lacions de Solidança 

El més important de la visita va ser que sis dones per
tanyents al projecte Fandema van poder venir a les 
nostres instal·lacions de Sant Just, juntament amb la 
visita d’una delegació gambiana a Catalunya, per 
conèixer el projecte Solidança de més a prop i compar
tir coneixements.

Va ser una oportunitat única per a elles, ja que 
existeixen moltes limitacions per sortir del seu país. 
En aquest sentit, aquestes dones que ocupen els càr
recs de presidenta del Mercat Municipal i de presi
denta de l’Associació de dones; així com formadores 
d’instal·lacions d’energia solar i estudiants de magis
teri, van venir al nostre país amb un únic objectiu: 
APRENDRE. 

•	 Inauguració de l’exposició “Àfrica en Femení”, realit
zada per RuidoPhoto amb la col·laboració de Solidança.

•	 L’eina de sensibilització per a les escoles. El conte de 
La Ne  vera continua circulant per les escoles del Baix 
Llobregat per difondre el projecte Fandema amb un 
total de 280 alumnes sensibilitzats. 

Accions destacades a Gàmbia

El mercat municipal de Tujereng 
amb energia solar

Una altra de les fites importants d’aquest 2018 ha 
estat la continuació del projecte que ha permès dotar 
el mercat municipal de Tujereng d’energia solar, per
metent millorar la conserva del peix amb l’ús de fri
gorífics.

•	 Inici de la prova pilot de compostatge de la fracció 
orgànica a Gàmbia, emmarcada en el projecte de l’AMB 
impulsat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cer ve
lló, l’Ajuntament de Torrelles de L. i Solidança.

•	 Increment	 del	 66%	 de	 les	
dones formades a Fandema 
respecte al 2017.

•	 L’esco	la	d’infantil	i	primària	
es con  solida amb la incorpo-
ració de 4  noies graduades 
en Magisteri pel Gambia 
College. 

Projecte FANDEMA
Cooperació al desenvolupament amb perspectiva de gènere

L’any 2018 hi hagut dos esdeveniments que han marcat un abans i un després 
en el projecte de cooperació en el qual Solidança participa a Tujereng (Gàmbia).  

Dades 2018 

 311 Dones ateses
 136 Dones en itineraris
 9 Dones formadores d’altres dones
 26 Dones en pràctiques

311
DONES ATESES
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Com vas conèixer Solidança? 

Vaig tornar a Espanya després de 20 anys vivint a Para
guai, on m’havia guanyat molt bé la vida. Durant 15 anys 
vaig encapçalar un negoci i, quan aquest va anar mala
ment, vaig decidir tornar a la meva terra amb la meva 
dona i la meva filla per estar a prop de la família i per 
tornar a començar de nou.

Em vaig adonar que aquí les coses havien canviat, el 
treball ja no era com quan me’n vaig anar o com m’havia 
imaginat. Em vaig trobar amb una edat avançada, sense 
estudis i amb experiència en un sector que havia decai
gut, la construcció. I aquest va ser el moment en 
el qual em vaig veure obligat a demanar 
ajuda als Se rveis Socials, perquè estar a 
l’a tur i sense ingressos tenia greus con
seqüències: amb el lloguer, el meu 
estat d’ànim, la compra del menjar, 
etc. Ells em van derivar a vàries 
entitats socials i així vaig conèi
xer Solidança.

Quin recorregut vas 
realitzar a l’entitat i 
que va suposar per a 
tu? 

En ser usuari de Serveis Socials  
del meu barri, van decidir deri
varme a Solidança quan aquesta 
entitat va contactar amb ells perquè 
li derivesin persones per fer un itine
rari d’inserció laboral de peó a la deixa

Una història d’èxit: 
 L’Esteban López

lleria. Jo mai havia treballat en aquest sector, ni tan sols 
havia reciclat abans a casa, però les ganes per aprendre i  
aconseguir una estabilitat laboral per poder aportar 
diners a la meva família eren molt fortes així que m’hi 
vaig presentar i vaig passar la selecció.

Vaig entrar a treballar a la deixalleria molt il·lusionat 
i vaig aprendre molt ràpid; els companys i les companyes 
em van ensenyar les tasques que havia de fer i, gràcies a 
una vacant, en poc temps ja vaig passar a tècnic especia
lista. Allò em va motivar molt, doncs havia co  mençat de 
zero i ja pujava de categoria. Tot això grà cies al suport 
dels companys, el tutor i al meu esforç per aprendre.

Com ha canviat la teva 
situació actualment?

Quan ja estava en fase de recerca de 
feina i finalitzant l’itinerari, la meva 
tutora de Soli dança  em va ajudar 
a preparar un bon currículum i 
també entrevistes de feina. Això 
em va permetre estar preparat 
per anar a en  tre  vistes i em va 
ajudar a aconseguir treball.  Ara 
em sento bé, he aconseguit una 
estabilitat, no només econòmica, 
sinó també emocional. Treballo 
de valent i in  tento millorar cada 
dia en el lloc de treball. Estic orgu

llós del recorregut que he realitzat 
du  rant aquests últims anys. 

He recomençat al meu país, hem 
tornat a casa!
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TV I RÀDIO 

•	 TV3 al programa Valor Afegit par
lant sobre l’obsolescència progra
mada en els aparells informàtics. 
(21/08/2019 min 2834)

•	 TV1 al programa España Directo 
parlant sobre Roba Amiga i el seu 
projecte social en la creació de 
llocs de treball per a persones en 
situació de vulnerabilitat social. 
(17/09/2018 min. 36)

•	 Onda Cero al programa Ciutats 
Solidàries on vam presentar el pro
jecte global de Solidança. (5/12/18)

PREMSA ESCRITA 

En aquest mitjà vam sortir en 37 oca-
sions destacant: La Vanguardia, El 
Periódico, Revista Opcions, Diari de 
Terrassa. I en diaris digitals: volunta
ris.cat, itfashion...  

Solidança als mitjans

El 2018 ha estat un any de participar 
a moltes jornades i ponències, desta
quem les següents:
•	 Congrés CONAMA, presentant el 

nostre model d’èxit en gestió de 
deixalleries.

•	 Congrés RecuWaste parlant sobre 
la problemàtica del residu tèxtil.

•	 II Congreso Nacional de RAEE cele
brat a València.

•	 II Fòrum de Moda Sostenible de 
Barcelona.

•	 Jornades Urbanwins de Manresa.
•	 Circular Economy Hotspot Scotlant.

Premis i 
reconeixements

Solidança rep el Premi Foment 
de l’Ocupació Josep M. Piñol a 
la trajectòria. Un reconeixe ment 
que atorga la Fundació Acció So 
li  dària contra l’Atur, amb  el su 
port de l’Obra Social  “La Caixa”.

Solidança rep el Premi EMAS 
Ca  ta  lu nya 2018 en reconeixe
ment als 10 anys de trajectòria 
treballant pel medi ambient amb 
el segell EMAS. 

Ponències a jornades ambientals i socials 

I Jornada Sobre la gestió del 
residu tèxtil com a motor de 
l’economia social i solidària 

L’acte va tenir lloc al CaixaForum de Barcelona 
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
i un total 108 participants.
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El pressupost per l’any 2019 és d’un total de 
832.407,38e, que representa un increment del 
20% respecte al 2018. Aquest increment ve 
donat per la posta en marxa de dos nous pro
jectes subvencionats per l’Agència de Residus 
de Catalunya: la REPARA TRUCK, servei mòbil 
d’autoreparació per millorar la prevenció de 
residus amb la reparació de petits aparells 
elèctrics i bicicletes, i l’obertura d’una botiga 
de Solidança/Roba Amiga per im pulsar l’eco
nomia circular a Barcelona amb un projecte 
innovador de servitització en la venta de roba 
de segona mà. A més, comptem amb la conso
lidació dels serveis existents, com són l’alberg 
Solidança a Palafrugell, la resta de les botigues 
de segona mà, el taller de restauració i up cy
cling de mobles, el programa Incorpora de 
l’o bra Social “La Caixa” i la formació profes
sionalitzadora.

Pressupost Associació Solidança 2019
Origen dels recursos Destí dels recursos

BOTIGUES SOLIDANÇA/ROBA AMIGA 494.297,50 PERSONAL 545.285,77

DONACIONS 5.000,00 LLOGUERS 105.024,22

SERVEIS I FORMACIÓ 139.800,00 IMPOSTOS 9.000,00

SUBVENCIONS 85.963,50 SUBMINISTAMENTS 23.622,40

ALBERG SOLIDANÇA (Palafrugell) 107.346,38 SERVEIS EXTERNS 29.377,00

MANTENIMENT I REPARACIONS 18.500,00

APROVISIONAMENTS 17.150,00

ALTRES DESPESES 51.340,00

AMORTITZACIONS 33.108,00

ToTAl 832.407,38 ToTAl 832.407,38

Els comptes de l’exercici 2018 han estat auditats per CC Auditores, SL

Origen dels recursos Destí dels recursos
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Pressupost Solidança Treball EI SL 2019
El pressupost de l’exercici 2019 és de 2.830.171,47e, que 
suposa un increment del 30% respecte al de l’exercici 2018. 

Aquest increment ve donat pel creixement en el sector 
dels residus, sobretot del tèxtil, incrementant els convenis 
amb Ajuntaments del territori català i per altra banda 
l’apos  ta per donar suport a l’economia social a Madrid. El 
2018 hem ini ciat una col·laboració amb Recu Madrid una 
em  pre      sa d’inserció d’aquesta ciutat. Aquesta col·laboració 
s’ha fet sota la forma jurídica d’una UTE, que ens ha per
mès concursar en la recollida del tèxtil reservada a empre
ses d’inserció. La nostra proposta va ser la guanyadora i a 
mitjans de desembre vam iniciar el projecte. 

També incrementem la gestió de deixalleries munici
pals, passant de gestionarne tres el 2017 a les set actuals, 
complementant aquestes activitats  amb les del RAEE, les 
d’economia circular i les de prevenció de residus. Aquestes 
activitats ens permeten complir amb la nostre missió: 
crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió 
so cial a través de la gestió de residus. Així queda reflectit 

en els pressupostos, on la partida de personal és la princi
pal partida amb un 58% del total. Dins d’aquesta partida 
el 85% són llocs de treball pel col·lectiu en risc d’exclusió.

Origen dels recursos Destí dels recursos
TÈXTIL 1.063.110,79 PERSONAL 1.643.485,06

BOTIGUES 234.990,00 LLOGUERS 130.022,60

DEIXALLERIES 726.711,68 IMPOSTOS I TAXES 33.500,00

SERVEIS 60.013,00 SUBMINISTRAMENTS 79.023,81

ALTRES 59.346,00 SERVEIS EXTERNS 65.088,00

SUBVENCIONS 380.000,00 MANTENIMENT I REPARACIONS 90.000,00

UTE 306.000,00 APROVISIONAMENTS 169.852,00

ALTRES DESPESES 255.200,00

FINANCERS 2.500,00

AMORTITZACIONS 69.000,00

UTE 292.500,00

ToTAl 2.830.171,47 ToTAl 2.830.171,47

Els comptes de l’exercici 2018 han estat auditats per CC Auditores, SL

Origen dels recursos Destí dels recursos



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 
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El treball en xarxa, l’eina que ens fa crèixer

Impulsem la 
creació de la comissió 
d’Ecologia de la Xes

Formem part del 
grup de treball 

de residus

A nivell estatal A nivell europeu, 
a través d’AERESS


