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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 professionalitza dora de persones 
en situació de vulnerabilitat social.

El 2006 es va crear l’Empresa d’Inserció
–Solidança Treball E.I.– que ofereix serveis en 
el sector ambiental, concretament en la gestió 
i revalorització de determinades fraccions de 
residus urbans.

L’any 2019 Solidança s’uneix a l’Empresa d’Inserció 
ADAD l’Encant E.I. que gestiona el Programa Roba 
Amiga, a Girona, convertint-se així en el grup 
d’entitats SOLIDANÇA. 
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MISSIÓ

Promoure la inserció sociolaboral i les accions 
formatives de col·lectius en risc d’exclusió social 
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.

VALORS

Responsabilitat

Sensibilització

Diversitat

Transparència
Solidaritat

Integració

Compromís
Cooperació
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Cada any fem un recull de les dades d’impacte social i am -
biental de la nostra entitat amb l’objectiu de comunicar, 
motivar i, en la mesura possible, implicar a qui ens coneix 
o vol conèixer el nostre projecte social de foment d’opor-
tunitats per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables, 
en l’àmbit de l’Economia Circular.

Som per tant, Economia Social i Circular, i posem en 
va  lor les persones i també el medi ambient.

Cada any també ens plau compartir les fites aconseguides 
perquè això ens acosta a la construcció d’un món més just 
i sostenible. Estem molt satisfetes d’haver arribat, amb 
tant esforç, a consolidar 79 llocs de treball reservats a la 
realització d’itineraris d’inserció per a persones en risc 
d’exclusió social,  i que un 65% d’aquestes persones hagin 
pogut inserir-se de nou al mercat laboral. 

Aquesta inserció laboral ha estat possible gràcies als llocs 
de feina associats a la gestió de 4.316 tones de residu tèx-
til, les 7 deixalleries que gestionem, la preparació per a la 
reutilització de 80 tones de RAEEs, la venda de segona mà 
a les 7 botigues Solidança/Roba Amiga i la resta dels pro-
jectes que gestionem. Volem destacar l’ampliació de la 
nostra tasca impulsant l’Economia Social i Solidària a al -
tres territoris, en concret a la ciutat de Madrid amb el pro-
jecte de la UTE Ecoinserta per al servei de recollida de 

residu tèxtil, i la incorporació de l’entitat ADAD/Roba 
Ami   ga Girona a l’ecosistema Solidança.

Tot i les fites assolides l’any 2019, de sobte ens hem trobat 
davant d’un nou paradigma social i econòmic, transfor-
mant-se tot el nostre context  d’un dia per l’altre, amb la 
crisi de la Covid-19. Ens hem vist abocades a gestionar una 
crisi inesperada, i que a més colpeja més durament als col-
lectius més vulnerables, amb els que estem treballant.

La nova situació ens ha obligat al conjunt de la socie-
tat i per tant també a Solidança a reinventar rols i serveis 
i a cercar nous recursos.

És en aquestes situacions complexes, quan l’adminis-
tració pública hauria d’apostar més fermament per l’Eco-
nomia Social i Solidària, amb els mecanismes dels quals 
disposa per al seu impuls, tal com estipula la llei estatal de 
contrac tació pública.

Hem d’afrontar nous reptes que demanen i demanaran 
energies conjuntades i noves aliances amb altres entitats, 
per tal que puguem treballar junts per l’objectiu de Soli-
dan  ça que és, des de la seva fundació el juny del 1997, 
l’a  tenció sociolaboral, tot garantint un treball digne que 
faciliti la seva integració social. Com sempre, un compro-
mís amb les persones i una aposta pel medi ambient.

Gràcies per acompanyar-nos i fer-ho possible.

Benvolgudes i benvolguts,

Els ODS a Solidança
Les activitats de Solidança ens permeten complir amb els següents ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, impulsada per l’ONU dins el Programa 
de les Nacions Unides pel Desenvolupament.



Un compromís amb les persones

i una aposta pel medi ambient

ECOINSERTA: Creada l’any 2018 entre 
RecuMadrid i Solidança amb la finalitat 
d’impulsar l’Economia Social a Madrid 
a través de la gestió del residu tèxtil.

ADAD L’ENCANT GIRONA: 
S’incorpora al grup Solidança l’any 2019 
per donar continuitat al Programa 
Roba Amiga a les comarques gironines. 

ALBERG SOLIDANÇA PALAFRUGELL: 
Inicia la seva activitat l’any 2017 per 
fomentar el turisme responsable a 
través de l’Economia Social i Circular.

Grup d’entitats Solidança:

SOLIDANÇA TREBALL, EMPRESA 
D’INSERCIÓ: Creada l’any 2006, en 
l’aplicació de la Llei 27/2002 com a eina 
per la contractació de persones en 
situació de vulnerabilitat social amb 
l’objectiu de realitzar itineraris d’inserció.

ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA
Entitat fundadora creada
l’any 1997. Actualment 
en procés de conversió 
a Fundació.
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El gran compromís: l’atenció i 
l’acompanyament a les persones

495 PERSONES ATESES AL 2019

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. a través de tiquets socials que 
utilitzen a les nostres botigues.

842 
FAMÍLIES

BENEFICIÀRIES

8.152 
PECES DE ROBA 
ENTREGADES

4.741 kg 
ARTICLES DE LA LLAR:

electrodomèstics i mobles

119
persones 
contractades

166
persones
formades

EMPRESA D’INSERCIÓ

SERVEIS D’ORIENTACIÓ 
I INSERCIÓ LABORAL

CENTRE DE FORMACIÓ

210
persones
ateses
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119
PERSONES CONTRACTADES 
EN ITINERARIS D’INSERCIÓ. 
34 persones derivades 
del Programa Làbora

Cultura i inclusió 
a l’abast de tothom
A Solidança creiem en la cultura com a eina d’inclusió, per aquest motiu 
potenciem l’assistència a espectacles gràcies al programa APROPA CULTURA. 
Al 2019 un total de 140 treballadores i treballadors de Solidança amb les 
seves famílies han pogut gaudir d’espectacles i visites culturals.

L’actiu principal de l’entitat 
és l’acció social a través d’un 
itinerari d’inserció personalitzat 
i holístic de la persona, on la 
formació és clau.

Aquest model és possible 
gràcies a la contractació 
en activitats vinculades a la 
gestió integral de residus i 
l’Economia Circular.

Més a prop del món laboral
El model d’itineraris d’inserció de Solidança 
es manté amb resultats exitosos

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya i, per tercer any consecutiu, 
tornem a posicionar-nos com l’Empresa d’Inserció amb les 
insercions de més qualitat.

65% 

PERSONES 
INSERIDES
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4%
4%

13,5%

8,7%

22,8%

21,7%

13,5%

1,75%

29,82%

31,56%
43,3%

5,3%

6 mesos Màxim 36 mesos

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
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119 persones contractades a través d’itineraris d’inserció, 

119 noves oportunitats

El grup d’entitats Solidança disposa de 79 llocs de treball destinats a 
persones en situació de vulnerabilitat social de diferents col·lectius per 
realitzar un itinerari amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat.

Persona destinatària de l’RMI/RGC
Jove >16 i <30 anys d’institucions de protecció de menors/risc d’exclusió
Persona amb problemes de toxicomanies
Persona discapacitada en situació d’exclusió social
Persona amb problemes de salut mental 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
Dona que pateix violència de gènere en situació d’exclusió social

CO
L·
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Centre de Formació Solidança,
una porta oberta cap a l’ocupació

A través del Centre de Formació Solidança fomentem l’accés al 
mercat laboral de col·lectius en situació d’atur. Oferim formacions 
professionalitzadores, prelaborals, que inclouen orientació 
i acompanyament tutoritzat per un equip de professionals 
multidisciplinari amb psicòlogues i educadores socials.

Formacions realitzades

✔ CURS DE REPARACIÓ 
 DE MÒBILS I TAULETES

En motiu de l’actual creixement de la demanda de personal amb 
nocions de reparació de petits aparells tecnològics, hem iniciat 
aquesta nova modalitat dirigida a joves aturades/ts.

23 alumnes

✔ CURS DE REPARACIÓ 
D’ELECTRODOMÈSTICS I APARELLS ELÈCTRICS
39 alumnes

Punt Formatiu Incorpora

A través del Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” 
s’han realitzat les següents formacions: 
 

✔ CURS DE GESTIÓ DE RESIDUS
 11 alumnes

✔ CURS D’AUXILIAR DE MAGATZEM
 20 alumnes

166 
PERSONES FORMADES 

a través de tots 
els cursos de 

Solidança
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74
persones 
inserides

72
ofertes 
gestionades

48
empreses 
col·laboradores

168 

PERSONES 
ATESES
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El Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” 
promou la intermediació laboral, combinant les necessitats 
del teixit social i empresarial d’una forma òptima perquè 
l’èxit de la integració sociolaboral estigui assegurat.

ACCIONS DESTACADES L’ANY 2019

✔ Participació anual al Business With Social Value per a 
oferir els serveis socials, formatius i ambientals que 
realitza Solidança, així com per crear sinergies amb altres 
entitats i empreses.

✔ Participació a la Fira la Dis-Capacidad i el Treball amb 
l’estand Incorpora, juntament amb altres entitats del 
Programa.

✔ Participació anual al partit de futbol benèfic #Somosuno 
organitzat per Invest for Children i l’Obra Social “La Caixa”.

Seguim impulsant la intermediació 
laboral des del Programa Incorpora
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Dones que s’empoderen
L’any 2019 s’ha potenciat l’acció directa 
a les dones a través de projectes com:

GÈNERE ACCIÓ
Tallers d’empoderament personal a dones migrades amb l’objectiu 
de millorar les seves competències bàsiques i transversals, 
per aprendre a treballar contra qualsevol mena de violència 
exercida contra les dones. 

14 dones formades

DONES EN ACCIÓ
Juntament amb Ayuda en Acción hem iniciat aquesta formació 
amb l’objectiu de crear sinergies perquè un grup de mares 
migrades de l’Escola Montserrat de Cornellà s’adaptin 
al seu nou entorn social, cultural i laboral. 

15 dones formades

TE N’ADONES?
Taller que s’ofereix gratuïtament a empreses i entitats 
amb l’objectiu de conscienciar envers la igualtat de gènere 
a l’entorn laboral.

TALLER DE COSTURA PER A DONES MIGRADES
Curs de costura i upcycling a l’espai de formació de la botiga Solidança/Roba 
Amiga de Manresa que té l’objectiu de fomentar la inclusió social de dones 
migrades derivades de Serveis Socials així com promoure l’Economia Circular 
en l’entorn de les dones migrades.

9 dones formades
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Projectes que fomenten la inclusió social 
i acosten al món laboral 

PORTES AL CANVI 
Projecte destinat a ajudar a persones migrades a sumar punts per 
obtenir els documents necessaris per oficialitzar el permís de 
residència. S’ha atès a un total de 42 persones en situació 
d’irregularitat sobrevinguda, i d’aquestes, 11 persones 
s’han format a través d’un curs de gestió de residus. 

PROGRAMA ACOL
Programa que té com a objectiu que les persones beneficiàries obtinguin 
una autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals 
d’arrelament social, amb contractacions de 12 mesos de durada. Aquest 
projecte, subvencionat dins el marc del Programa Treball i Formació, 
ha permès la contractació de 3 persones. 

PROGRAMA D’INSERCIÓ MUNICIPAL; 3+6
Programa de contractació i formació per a persones aturades en recerca 
de feina activa. Aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern ha permès incorporar durant 9 mesos a 6 treballadores. 
Les beneficiàries del programa han rebut formació en competències 
tècniques, transversals i orientació individual i grupal.

Nou projecte pilot!

Servei d’ajut amb cadira assistida 
‘PUJA I BAIXA’

Projecte pilot posat en marxa, amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Fundació 
d’Atenció a Persones Dependents, que permet 

que persones amb dependència i mobilitat 
reduïda puguin sortir més sovint del seu 
habitatge gràcies a una cadira assistida 

que les ajuda a pujar i baixar escales. 
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157 municipis col·laboradors

El 2019, amb la suma de Solidança i ADAD l’Encant, 
augmenten els municipis i contenidors gestionats 
per l’entitat, assegurant un servei eficient i de qualitat.

Aguilar de Segarra 
Amer
Anglès
Argelaguer
Artés
Avinyó 
Avinyonet de Puigventós
Balsareny 
Banyoles
Barcelona
Begues
Besalú
Biure
Blanes
Boadella i les Escaules
Bordils
Borrassà
Cabanelles
Calders
Caldes de Malavella
Callús
Campdevànol
Camprodon
Canet d’Adri
Cantallops
Capmany
Cardona
Cassà de la Selva
Castellfollit de la Roca
Castellfollit del Boix
Castellvell i el Vilar
Castellví Rosanes

Celrà
Cervià de Ter
Cistella
Collbató
Corbera 
Corçà
Darnius
El Bruc
El Pont de Vilomara
El Prat de Llobregat 
Empuriabrava
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat
Espolla
Figueres
Flaçà
Fonollosa 
Gavà
Gelida
Girona
Hostalets de Pierola
Igualada
L’Armentera
L’Escala
L’Estartit
La Bisbal d’Empordà
La Jonquera
La Tallada d’Empordà
La Vall de Bianya
Les Planes d’Hostoles
Les Preses
Lladó

Llagostera
Llambilles
Llers
Lloret de Mar
Maçanet de Cabrenys
Madremanya
Malgrat de Mar
Manresa 
Martorell
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mieres
Moià
Molins de Rei
Mollet de Peralada
Monistrol de Calders 
Montagut
Montesquiu
Muntanyola
Navarcles
Navàs
Navata
Òdena
Olesa de Bonesvalls
Olot
Ordis
Palafrugell
Palamós
Palau Saverdera
Pallejà
Palma de Cervelló 

Papiol
Pau
Platja d’Aro
Pont de Molins
Porqueres
Rabós d´Empordà
Rajadell
Regencós
Ribes de Freser
Ripoll
Riudarenes
Riudaura
Roses
Rubí 
Sales de Llierca
Sallent
Sant Andreu de la Barca 
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Bas
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fruitós de Bages
Sant Gregori
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Vilatorrada 
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Just Desvern
Sant Martí de Llémena

Sant Mateu del Bages 
Sant Miquel de Fluvià
Sant Pau de Segúries
Sant Pere Pescador
Sant Quirze del Vallès
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Maria d’Oló
Santa Pau
Santa Sussanna
Serinyà
Súria
Torrelles de Llobregat 
Torroella de Montgrí 
Tortellà
Ullà
Vallirana
Verges
Vidreres
Vila-sacra
Vilabertran
Viladecans
Vilallonga de Ter
Vilamalla
Vilanant
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4.316 
TONES DE 

ROBA RECOLLIDA

23% 
MÉS QUE L’ANY 

ANTERIOR

38.682.601
KG DE 

CO2 EVITAT

66 
LLOCS DE TREBALL PER 

A ITINERARIS D’INSERCIÓ
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4.316 tones de residu tèxtil gestionat
per a combatre l’exclusió social 
i l’emergència climàtica

Solidança/Roba Amiga

L’any 2019 hem incrementat un 23% la recollida 
del residu tèxtil gestionat a la planta de Preparació 
per la Reutilització de Sant Just Desvern, un resultat 
històric per l’entitat.

La
 te

va
 ro

ba crea llocs de treball. Fem
-la útil!
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Un any impulsant l’Economia Social 
a Madrid

La primera planta d’Economia Social dedicada 
a la gestió de residu tèxtil a Madrid

ECOINSERTA és el resultat de l’aliança entre Solidança i RecuMadrid 
i conclou la primera etapa amb la creació de 8 llocs de treball 
d’inserció. Aquest és el primer projecte d’Economia Social 
i Circular a Madrid convertint la Planta ECOINSERTA 
en un referent d’Economia Social al territori, amb 
gran interès per part d’entitats i administracions.

Aquesta activitat innovadora s’ha donat 
a conèixer en diferents jornades i ha realitzat 

diverses activitats vinculades:

✔ Formació d’upcycling ‘Reutilització Tèxtil i Moda 
Sostenible’ dirigida a 15 dones en situació d’atur 

✔ Participació a la Marató Tèxtil a la ‘Casa Encendida’ 
de Madrid

✔ Presentació del projecte com a bona pràctica a la 
CIMERA del COP25

✔ Visita de l’Acadèmia d’Economia Social i Solidària (OIT)

✔ Visita de la delegació regional per a polítiques 
socials de la Regió de Warmia i Mazury (Polònia). 

✔ Visita de representants d’Economia Social 
de la ciutat de Santiago de Xile.

8
LLOCS DE TREBALL 
PER A ITINERARIS

D’INSERCIÓ
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BOTIGUES  ROBA AMIGA
GIRONA: Passeig d’Olot, 60
OLOT: C/ Bisbe Lorenzana, 26

Continuem impulsant l’Economia Social i Solidària 
a les comarques gironines amb Roba Amiga

Solidança incorpora l’entitat ADAD/Roba Amiga Girona 
al seu projecte social i ambiental 

El 2019, s’ha incorporat al grup d’entitats 
Solidança l’entitat ADAD l’Encant E.I., 
encarregada del programa Roba Amiga 

en el territori gironí, amb l’objectiu de continuar 
impulsant l’Economia Social i Solidària a través 

de la gestió del residu tèxtil. 

Amb aquesta aliança Solidança aposta pel 
lideratge del Programa Roba Amiga a Catalunya i 

garanteix a tots els municipis de les comarques 
gironines i de l’Alt Maresme la correcta 

gestió del residu tèxtil a la 
Planta Solidança/Roba Amiga de 

Sant Just Desvern.

94 
MUNICIPIS

2 
BOTIGUES 

ROBA AMIGA
DE SEGONA MÀ

404 
CONTENIDORS

10
LLOCS DE TREBALL
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ
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La planta de Solidança també està 
oberta a visites guiades per a entitats, 

escoles i professionals del sector amb l’objectiu 
de sensibilitzar envers la Preparació 

per la Reutilització dels residus.
El 2019 han visitat la planta 26 escoles.

El valor de la sensibilització ambiental
Promovem el creixement de l’Economia Circular 
i Social fomentant l’EDUCACIÓ AMBIENTAL!

Els centres educatius contribueixen a un món més sostenible 
amb les campanyes de sensibilització ambiental 

Solidança/Roba Amiga, arribant, l’any 2019, a 1.726 alumnes 
sensibilitzats. Aquestes campanyes també inclouen 

la instal·lació de gàbies per la recollida de roba 
durant el canvi d’armari. 

26
ESCOLES PARTICIPANTS

52
TALLERS REALITZATS

1.726
ALUMNES SENSIBILITZATS

6.200
 KG RECUPERATS ALS CENTRES
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Botigues d’economia circular, 
solidàries i inclusives
El cicle de la roba es tanca a les 7 botigues Solidança/Roba Amiga

Fent una COMPRA RESPONSABLE a les nostres botigues participes en la millora del medi ambient 
i a la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social.

BARCELONA
• Sant Antoni: C/ Casanova, 26  *
• Sants: C/ Galileu, 117  *
SANT JOAN DESPÍ
• La Nau C/ Raval les Begudes, 25 * *
MANRESA
• Plaça dels Infants, 11 * *
MOLINS DE REI
• C/ Rafael Casanova, 64 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
• C/ Ramoneda, 93

ENCANTS DE VILADECANS
• C/ Agricultura, s/n – Deixalleria *BO
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També hi podeu trobar  

* electrodomèstics

* mobles

Posem en 
marxa un nou 

model de compra amb el val 

GIRA LA ROBA
Aquest sevei té com a objectiu potenciar la reutilització 

de roba a través d’un nou model d’intercanvi, 
com alternativa a l’elevat consum de roba. 

Un nou model de consum responsable i sostenible que fomenta 
l’Economia Circular a les botigues Solidança/Roba Amiga.

13.897.952 
KG DE CO2 ESTALVIATS

8 
LLOCS DE TREBALL PER A 
ITINERARIS D’INSERCIÓ

61.241 
KG DE ROBA VENUTS



La ‘ReparaTruck’ 
rep el Premi Rezero 2019

‘La ReparaTruck’, servei mòbil 
d’autoreparació’ de Solidança, 

va ser reconeguda com a millor 
iniciativa per fomentar la prevenció 

de residus a la ciutadania.

Pàg. 27

Solidança assumeix 
la presidència de la

cooperativa Roba Amiga

A l’assemblea del 2019, Solidança va assolir
 la presidència amb un projecte que pretén 

potenciar la marca, sumar sinergies 
i millorar la gestió del tèxtil. 

Col·laborem al Sustainable 
Challenge realitzat durant la 
primera edició del Re-Barcelona

Participem cedint roba perquè estudiants 
de moda i disseny la transformin a través 
de la tècnica d’upcycling.

Pàg. 13



Arribem al 65% d’èxit d’inserció 

Solidança conclou l’any amb resultats molt 
satisfactoris, arribant a la fita de 79 llocs de 

treball reservats per a persones que realitzen 
itineraris d’inserció. Així doncs, durant 2019, 

han passat per aquests llocs de treball un 
total de 119 persones en situació de 

vulnerabilitat social.

Pàg. 6

Solidança arriba a les 
comarques gironines 
a través de l’entitat 
ADAD/Roba Amiga Girona 
per continuar impulsant 
l’Economia Social i Solidària

Pàg. 12 

Nou projecte de sensibilització 
ambiental i de prevenció de residus 

Amb el suport de l’ARC es posa en marxa 
la DidalTruck, un projecte que segueix la línia 

de la ReparaTruck, a través d’arranjament tèxtil 
i upcycling amb Roba Amiga. L’objectiu 

és seguir promovent la prevenció de residus 
amb un servei mòbil d’autoreparació. 

Pàg. 26 
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Procedència dels RAEEs 2019
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L’activitat del RAEE s’amplia amb 
la PxR de televisors i ordinadors

SCRAPS

45%

PARTICULARS

41% DEIXALLERIES

14%

Noves activitats al 2019
✔ Ampliació del taller amb nous espais de reparació de TV 

i ordinadors per la posterior venda.

✔ Adequació del taller com a espai d’acollida d’alumnes 
en pràctiques de les formacions de Solidança.

✔ Creació de noves aliances amb entitats acollint alumnes 
en pràctiques externes d’Andròmines, Trinijove i Femarec.

Creem un espai d’empoderament laboral 
per a joves en situació de vulnerabilitat 
social a través de l’electrònica.

+1.000m2
dedicats a la 

preparació per la 
reutilització (PxR) 

de RAEE

79.281 KG DE 
RESIDUS ELECTRÒNICS 

GESTIONATS

Aquest projecte és emblemàtic com a foment de 
l’Economia Circular, punt formatiu, alternativa sostenible 
de consum i lluita contra el canvi climàtic. 

57.709 KG 
DE CO2 ESTALVIATS 

A L’ATMOSFERA

26 ALUMNES 
EN PRÀCTIQUES 

I RETORN SOCIAL

18 % 
DE REUTILITZACIÓ 
EN LÍNIA BLANCA
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Creix l’interès en conèixer la nostra activitat 
en la gestió del RAEE

El taller de Preparació per a la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics i 
Electrònics (PxR de RAEE) de Solidança, és el primer centre autoritzat per 
l’ARC gestionat per una entitat social. 

Aliances que consoliden l’activitat

BSH/ AERESS/ Solidança
Solidança, a través d’un conveni de col·laboració amb AERESS i BSH, du a terme els processos 
de preparació per la reutilització dels RAEEs de la companyia BSH juntament amb 8 entitats participants.

Projecte eReuse.org
Des del 2016, a Solidança col·laborem amb el projecte eReuse.org de l’Associació Pangea (UPC) 
per la PxR d’aparells informàtics.

També mantenim la presència a les jornades del sector 
realitzant ponències a: 

✔ Jornada RAEE: Connexions elèctriques i 
electròniques, organitzada per l’ARC a l’UPC.

✔ Jornada ‘Els municipis i la gestió de residus’ 
organitzada per la Diputació de Barcelona.

✔ Jornada Gavà Circular.

✔ Congrés Nacional de RAEE.

El 2019 ens han visitat diferents representants d’entitats i 
administracions públiques com: COAMB, ARC, Recyclia, 
Fundació Ozanam, EureCAT, BSH Grup, ResiduoRecurso, 
Fundació BCN FP, Consorci del Bages, així com productors 
i fabricants d’electrodomèstics.
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Actualment gestionem

✔ 7 deixalleries fixes 
✔ 2 deixalleries mòbils
✔ 2 punts nets municipals* 

*Sant Just amplia amb un Punt Net nou al 2019
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Deixalleries 3.0

Gestió de residus amb valor social
 Des de Solidança seguim treballant per construir una 
societat més justa, solidària i respectuosa amb el medi 

ambient, a través d’un model propi de deixalleria que 
permet crear llocs de treball per a persones en situació 
de vulnerabilitat social. 

Fomentem la reutilització i la sensibilització ambiental a 
la ciutadania a través de diferents activitats:

✔ Visites d’escoles: 188 alumnes sensibilitzats

✔ 128 tallers i assessoraments de prevenció de residus

VILADECANS
Sant Just Desvern      Mataró

ESPLUGUES   i   SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA (Collserola i Montjuïc)

15 
LLOCS DE TREBALL PER 

A ITINERARIS D’INSERCIÓ

237.712
KG REUTILITZATS

981.703 
KG DE CO2 ESTALVIAT
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Viladecans, una deixalleria referent 
pel seu valor ambiental i social

La deixalleria de Viladecans s’ha convertit 
en un model d’èxit de referència.

El projecte de la deixalleria consta 
dels serveis següents:

✔ Espai Viladecans Repara

✔ Botiga Els Encants de Viladecans

✔ Mini-deixalleria mòbil

✔ Espai de sensibilització per a 
 visites i usuaris sobre el cicle 
 del compost, a través d’un 
 hort sostenible i un hotel 
 d’insectes.

✔ Visites guiades a escoles 
 i entitats.

✔ Commemoració de 
 jornades de Medi 
 Ambient: SEPR, 
 dia del Medi Ambient, 
 dia de la deixalleria.

resultats 2019

 6  tallers de prevenció de residus

 111  assessoraments per allargar 
  la vida útil dels objectes amb
  49 usuaris, 62 articles reparats 
  i 59,85 kg recuperats

 7  visites d’escoles

 75  alumnes sensibilitzats
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8.400 
GOTS 

REUTILITZATS

288.194 KG 

VOLUMINOSOS 
RECOLLITS
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Servei municipal de 
recollida de voluminosos
El 2019 s’han recollit un total de 288.194 kg de voluminosos 
(mobles i electrodomètics). Aquest servei es realitza 
setmanalment des de l’any 2006 a Sant Just Desvern, 
promovent la reutilització dels materials recollits.

Suport a les brigades municipals
El 2019 s’han realitzat un total de 214 serveis logístics 
de mobiliari públic per a festes i esdeveniments al 
municipi de Torrelles de Llobregat. Aquest servei 
es realitza des de 2018.

Serveis logístics amb valor social i ambiental
Durant el 2019 s’ha continuat apostant pels serveis logístics com a peça clau en l’activitat de gestió de 
residus, disposem de 15 llocs de treball reservats per a realitzar itineraris d’inserció. 

A més, seguim apostant per la renovació de la flota de transports amb vehicles més sostenibles com són 
els impulsats per auto gas GLP, que contribueix a la qualitat de l’aire urbà per les seves baixes emissions 
de partícules de diòxid de nitrogen, mitigant així l’efecte hivernacle.

Servei municipal 
de préstec de gots reutilitzables
El 2019 s’han realitzat un total de 30 serveis al municipi de Sant Just 
Desvern (transport, emmagatzematge i neteja de gots). El que ha significat 
un estalvi de 19.320 kg de CO2 gràcies a la seva reutilització. Aquest servei 
es realitza des des de l’any 2018 amb la voluntat de reduir residus a les festes 
populars i esdeveniments de Sant Just Desvern.
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29.153 
LITRES D’OLI 
RECOLLITS

245 
ÀPATS 

REPARTITS

Amb aquest 
servei aconseguim 

reutilitzar un 

71% 
dels materials

recollits
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Recollida d’oli domèstic
El 2019 s’han recollit un total de 29.153 litres 
d’oli destinats a fer biodièsel. Aquest servei 
es realitza des de l’any 2008 a centres educatius 
de Gavà i Viladecans, i als mercats municipals i 
Punts Nets de Sant Just Desvern.

Servei de buidatge  de pisos 
i transport a particulars

El 2019 s’han recollit un total de 134.231 kg de 
voluminosos a particulars i empreses, aconseguint 
reutilitzar un 71% d’aquests materials. A Solidança 
realitzem aquest servei des dels inicis de l’entitat.

15 
LLOCS DE TREBALL PER 

A ITINERARIS D’INSERCIÓ

4.767.578
KG DE RESIDUS 
TRANSPORTATS

11
VEHICLES IMPULSATS 

PER AUTOGAS GLP

373.096
KG DE CO2 ESTALVIAT 

A L’ATMOSFERA

Campanya Sant Just 
aprofita el menjar
El 2019 s’han realitzat 49 serveis 
repartint un total de 245 àpats. 
Aquest servei es realitza des de l’any 
2015 repartint l’excedent alimentari 
dels 5 centres educatius del municipi 
a usuaris de Serveis Socials, promovent 
l’ajuda social i evitant el 
malbaratament alimentari.
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Solidança/ Roba Amiga aposta 
novament per un projecte de sensibilització 

ambiental i de prevenció de residus.

Aquest projecte, subvencionat per l’ARC,
neix amb l’objectiu de sensibilitzar a la 

ciutadania envers la problemàtica del tèxtil 
(producció, consum i residu) així com 

sensibilitzar a través dels arranjaments i de la 
transformació de la roba en desús, 

a partir de tècniques d’upcycling.

T’informarem de la posada 
en marxa del servei 

al nostre web.

Solidança aposta per la prevenció de residus 
a través de serveis mòbils d’autoreparació: 
La Reparatruck i la Didaltruck

Posa fil a l’agulla
amb Roba Amiga

Solidança, amb el suport de l’ARC, impulsa dos serveis innovadors per fer arribar d’una manera més fàcil, 
còmoda i propera l’autoreparació d’aparells i els arranjaments tèxtils. A través d’aquests serveis itinerants, 
es pretén que la prevenció de residus arribi a tots els racons de Catalunya.

Aquests projectes donen resposta a:

Una ciutadania amb cada 

vegada més consciència 
ambiental i més implicada 

en la prevenció de residus

Als Ajuntaments 

com a eina per assolir els objectius 
en matèria de prevenció 

de residus i economia 
circular
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La gran acollida de la 
REPARATRUCK

La gran acollida del projecte ha significat la participació en jornades com: el IV Fòrum 
Ambiental sobre Medi Ambient i món local (DIBA); la Jornada de Prevenció de Residus 
(ARC) al Cosmocaixa; l’Àgora Urbanwins d’Economia Circular a Manresa, entre d’altres. 
Destaquem també l’acollida per la premsa, apareixent a 23 mitjans diferents. 

Al 2019 hi han col·laborat: l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Residus del Maresme, 
entre altres Ajuntaments.

Gràcies per fer-ho possible!

La Reparatruck és un servei itinerant i gratuït per 
la ciutadania amb la col·laboració de l’Agència 

de Residus de Catalunya i dels Ajuntaments participants. 

Aquest projecte de sensibilització ambiental i prevenció 
de residus s’ofereix als Ajuntaments per tal que assoleixin 

els objectius dels plans municipals i alhora fomentar la 
reducció de residus ensenyant a la ciutadania a 

autoreparar aparells i objectes quotidians.

Sumem
forces i 

apostem 
per la 

prevenció
de residus

PR
EM

I REZERO 2019

789
PERSONES 

SENSIBILITZADES

213
REPARACIONS

50
SERVEIS

20
MUNICIPIS



T
A

L
L
E

RS
 d

e
 p

re
v

e
n

c
ió

 d
e

 r
e

s
id

u
o

s

Els tallers amb més èxit

23
Assessora-
ment tèxtil

19
Reparació
de PAEE

13
Fusteria

9
Reparació
de mòbils

5
Llibretes 

reciclades

19
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Tallers de prevenció de residus
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.

Campanyes realitzades

✔  Solidança Repara
✔  Campanya “Residu Zero”
✔  Reendolla’t a Sant Just
✔  Sortim de compres

Taller de restauració
de mobles i upcycling
Consolidem l’espai de restauració i redisseny de 
mobles de Sant Joan Despí on promovem 
l’Economia Circular amb valor social amb mobles 
provinents de particulars que tenen la voluntat 
d’evitar que esdevinguin residus. A més del 
benefici ambiental, aquest projecte també ha 
permès la creació de 4 llocs de treball per a 
persones en situació de vulnerabilitat social.

703
PERSONES 

SENSIBILITZADES

120
TALLERS I SERVEIS 

D’AUTOREPARACIÓ
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Connectant l’oci amb l’economia 
circular a l’Alberg Solidança 

Vetllem per un turisme responsable sota criteris 
de sostenibilitat ambiental i social.

activitats destacades
✔ 4 visites escolars.
✔ 80 alumnes sensibilitzats.
✔ Col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell 

en el projecte del Pla de Transició al Treball de 
jardineria amb 20 joves.

✔ Col·laboració amb l’escola Carrilet de 
Palafrugell per realitzar unes colònies 
inclusives. 

✔ Ampliació de l’espai pedagògic amb un 
galliner que s’alimenta dels residus orgànics.

✔ Treball amb voluntariats internacionals com a 
fórmula d’intercanvi cultural.

Contacte: 
692 810 093
alberg@solidanca.cat
www.alberg.solidanca.cat

2 
LLOCS DE TREBALL
PER A ITINERARIS 

D’INSERCIÓ

80 
ALUMNES 

SENSIBILITZATS

20 JOVES 
REALITZANT 

PRÀCTIQUES AL 
JARDÍ I A L’HORT

8 PERSONES
ACOLLIDES EN 

VOLUNTARIATS 
INTERNACIONALS

1.554 
KG DE RESIDUS 

ORGÀNICS 
COMPOSTATS

8,6 
puntuació
a Booking!
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Projecte FANDEMA
A Solidança defensem el valor de la cooperació com a eina de desenvolupament conjuntament amb 
Mbolo Association amb el projecte FANDEMA, una iniciativa que promou l’empoderament de les dones 
mitjançant la formació i l’emprenedoria local a Gàmbia.

280 

DONES ATESES
174 

DONES EN 
ITINERARI

14 

FORMADORES 
D’ALTRES DONES

34 

DONES 
FORMADES

24 
DONES EN 

PRÀCTIQUES

ACCIONS DESTACADES A CATALUNYA 
al 2019
✔ Assistència a debats, mostres, fires i fòrums: Fira d’Entitats i 

Utopies a Sant Joan Despí; La Mostra i La Quinzena de la 
Solidaritat de Sant Vicenç dels Horts; la Fira de la Candelera 
i la Festa de la Cooperació a Molins de Rei, entre d’altres.

✔ Exposició del projecte Fandema a la Biblioteca Martí i Pol de 
Sant Joan Despí.
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Una història d’èxit
Em dic Rabia Zeroual, tinc 48 anys i sóc de Tetouan, Marroc. 
Actualment visc a Cornellà de Llobregat i treballo a Solidança.

L’any 2015 vaig decidir emigrar del meu país natal amb la 
necessitat de realitzar-me com a dona i començar una 
nova vida amb més independència i llibertats, buscant 
assolir una qualitat de vida sense restriccions. Aquest fet 
va significar haver d’escollir entre estar a prop de la meva 
família o tenir la llibertat que volia, i vaig prendre la difí-
cil decisió d’escollir la segona.  

El destí em va portar fins a Barcelona amb 3 objectius 
clars: adaptar-me a la nova cultura a través de la llengua, 
cercar feina, i una llar pel meu compte. Tot i que en el meu 
país sóc llicenciada en Història Moderna i diplomada en 
Administració, era conscient que aquest canvi requeria 
començar de zero i vaig decidir fer-ho a través de la for-
mació. Per aquest motiu, vaig realitzar diferents cursos 
que oferia l’Ajuntament de Sant Joan Despí, la localitat on 
residia inicialment. En vaig fer de català i castellà; de com-
petències laborals i socials; a més d’un curs d’auxiliar de 
forn de pa; un curs d’ajudant de cuina; i un altre curs de 
coneixement de la societat catalana on vam tractar temes 
molt diversos, entre ells els residus. 

Com vas conèixer Solidança?
En l’últim curs que vaig realitzar, vam tractar temes 

molt diversos, entre ells el reciclatge. Em van parlar de la 
deixalleria de Sant Joan Despí, de les botigues de segona 
mà de Solidança i dels cursos de formació que oferien. Em 
va cridar l’atenció, ja que al meu país no hi ha la tradició 
de reciclar i vaig decidir buscar el telèfon de l’entitat pel 
meu compte i em vaig posar en contacte per enviar-los el 
meu currículum.

Quin recorregut has realitzat a l’entitat? 
Després de posar-me en contacte amb Solidança em 

van seleccionar per fer el curs de Gestió de Residus per a 
persones en situació legal irregular. Vaig aprendre moltes 
coses que jo ignorava i vaig acabar realitzant pràctiques a 
la deixalleria de Sant Just Desvern. Mentre realitzava 
aquest curs em van presentar per al projecte ACOL, que es 
feia per primer cop a Solidança. Vaig entrar en un procés 
de selecció i vaig ser una de les beneficiàries d’aquest pro-
grama de la Generalitat. Gràcies a això vaig tenir el meu 
primer contracte laboral. 

Què ha suposat per tu tenir feina?
Em sento una persona nova. He aconseguit el permís 

de residència i sóc econòmicament independent. Aquest 
fet, ha fet possible que es compleixi el meu somni pel qual 
ho vaig deixar tot. 

Vaig començar a treballar el gener de 2019 com a 
recep  cionista, aprenent coses noves cada dia, sobretot en 
el sector social i ambiental. En acabar el programa ACOL 
van oferir-me continuar una temporada més a Solidança 
mitjançant l’Empresa d’Inserció amb un contracte de 6 
mesos. Em sento molt afortunada d’estar envoltada de 
gent que em dóna suport per poder créixer i formar-me 
per realitzar el meu somni  d’ençà que que vaig marxar.  

ESTIC MOLT AGRAÏDA!
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 Formació i empoderament · Cooperació internacional · Educació ambiental · Creació de
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Extracció

Producció

Residus

  

  

  

SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
La teva roba crea llocs de treball, fes-la útil 

Recollida 
Municipal 
Roba Amiga 
i Deixalleries

Botigues
Solidança / Roba Amiga 

Consum

Solidança
Preparació per 
la reutilització
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Economia lineal Economia Circular i Social
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ràdio

Catalunya Ràdio • Ràdio 4 RNE • Rac1 
• Ràdio Sant Boi • RNE • Ràdio Desvern 
Ràdio Molins de Rei • Matadepera Ràdio

televisió

Betevé • TV1 • Canal Terrassa

premsa

Time Out • Regió 7 • Vilapress 
• El Far • Komunica Press • 
Diari Tarragona • La Vanguardia

Altres

AMB • Ajuntament de Barcelona
• Butlletí Diputació de Barcelona • 
Ajuntament Mataró • Moda Sostenible
• Butlletí Calma Vital 

Reconeixements que 
valoren el nostre treball i esforç 

premi ateneu cooperatiu del baix llobregat
Solidança rep el reconeixement a la tasca social que realitzem 
al Baix Llobregat, pel projecte innovador i l’impacte social 
que aconseguim envers la inserció laboral, la formació i la 
intercooperació, sent a la vegada un projecte que fomenta 
la sostenibilitat i l’Economia Circular.

Solidança 

als mitjans

39
APARICIONS 

A MITJANS DE 
COMUNICACIÓ
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14%
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11%
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17%
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ALTRES DESPESES 5%

APROVISIONAMENTS 4%MANTENIMENT I 
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1%

SERVEIS
EXTERNS

3%

SUBMINIS-
TRAMENTS

2%
LLOGUERS

11%
PERSONAL

69%
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El pressupost per l’any 2020 és d’un total 
996.891,14€, que representa un increment del 
20% respecte al 2019. Aquest increment ve do -
nat per la posada en marxa d’un nou projecte 
sub  vencionat per l’Agència de Residus de Cata-
lunya: la DIDALTRUCK, Servei mòbil per allargar 
la vida de les nostres peces de roba. Per altra 
banda, donem continuïtat a projectes iniciats 
l’any anterior com la REPARATRUCK i la nova 
botiga de Solidança/Roba Amiga, per impulsar 
l’Economia Circular a Barcelona amb un projecte 
innovador de servitització en la venda de roba de 
segona mà. I seguim treballant i apostant per la 
consolidació dels serveis existents, com són l’Al-
berg Solidança a Pala frugell , la resta de les boti-
gues de segona mà, el taller de restauració de 
mobles, el Programa Incorpora de l’Obra Social 
“La Caixa” i els projectes socials de formació i de 
contractació de persones en risc d’exclusió social.

Pressupost Associació Solidança 2020

Origen dels recursos Destí dels recursos

BOTIGUES 578.630,58 PERSONAL 668.722,10

DONACIONS 3.500,00 LLOGUERS 108.237,59

SERVEIS 141.000,00 IMPOSTOS 6.000,00

INGRESSOS PALAFRUGELL 105.568,49 SUBMINISTRAMENTS 20.676,85

SUBVENCIONS 168.192,07 SERVEIS EXTERNS 31.579,26

MANTENIMENT I REPARACIONS 6.500,00

MANTENIMENT PALAFRUGELL 10.000,00

APROVISIONAMENTS 37.715,10

ALTRES DESPESES 52.600,00

AMORTITZACIONS 29.500,00

RESULTAT 25.360,24

TOTAL 996.891,14 TOTAL 996.891,14

Els comptes de l’exercici 2020 són auditats per CC Auditores, SL

Origen dels recursos Destí dels recursos
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DEIXALLERIES 
23%

SUBVENCIONS
19%

UTE
13%

TÈXTIL
34%

BOTIGUES 6%SERVEIS 3%

ALTRES 2%

ALTRES DESPESES 7%

TAXES I IMPOSTOS 1%

MANTENIMENT 
I REPARACIONS
2%

SERVEIS EXTERNS 2 %

SUBMINISTRA-
MENTS 3%

PERSONAL
61%UTE

13%

LLOGUERS 4%

APROVISIONAMENTS 4%

AMORTITZACIONS 3%
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Pressupost Solidança Treball E.I., SL 2020
El pressupost de l’exercici 2020 és de 3.408.891,27€, que 
suposa un increment del 20% respecte al de l’exercici 2019. 

Aquest increment ve donat pel continu creixement en 
el sector dels residus, sobretot del tèxtil, on seguim treba-
llant per  incrementar els convenis amb Ajuntaments del 
territori català i, per altra banda, la consolidació de l’acti-
vitat de recollida del residu tèxtil a Madrid a través de la 
UTE creada l’any 2018. Activitat que duem a terme, junta-
ment amb una Empresa d’Inserció de Madrid, i que ens 
per  met implementar el nostre model d’inserció i d’Eco-
nomia Social.

També complementem aquestes activitats  amb les del 
RAEE, les d’economia circular i les de prevenció de residus. 

Totes ens  permeten complir amb la nostra missió de 
crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió soci-
al a través de la gestió de residus. Així queda reflectit en 
els pressupostos, on  la partida de personal és la principal, 
sent un 61% del total. Dins d’aquesta partida el 68% són 
llocs de treball pel col·lectiu en risc d’exclusió.

Origen dels recursos Destí dels recursos

TÈXTIL   1.155.008,00 PERSONAL 2.061.545,19

BOTIGUES       191.524,12 LLOGUERS 137.604,54

DEIXALLERIES       770.320,08 IMPOSTOS I TAXES 33.500,00

SERVEIS       104.316,00 SUBMINISTRAMENTS 96.765,52

ALTRES         70.200,00 SERVEIS EXTERNS 56.774,03

SUBVENCIONS       656.723,07 MANTENIMENT I REPARACIONS 81.500,00

UTE       460.800,00 APROVISIONAMENTS 150.352,00

ALTRES DESPESES 252.200,00

FINANCERS 2.500,00

AMORTITZACIONS 89.750,00

UTE 446.400,00

TOTAL 3.408.891,27 TOTAL 3.408.891,27

Els comptes de l’exercici 2020 són 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

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

Certificació 
ambiental 

EMAS

Certificació 
ambiental 
ISO 14100

Certificació 
del Balanç 
Social XES

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

+
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