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Neix l’Associació Solidança

Es crea l’Empresa d’Inserció
Solidança Treball E.I., SL

– ADAD L’Encant Girona s’uneix 
 a la Fundació Solidança
– Es crea la UTE Ecoinserta 
 amb Recumadrid

L’Associació Solidança 
es converteix en Fundació
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Sumari
Solidança, 

Som una entitat social nascuda fa 25 anys a Sant Joan Despí, dedicada a 
la inserció sociolaboral i a la formació professionalitzadora de persones en 
situació de vulnerabilitat social de l’entorn. 

Aquesta acció és possible gràcies a la realització d’activitats vinculades a 
la gestió i revalorització de residus i a l’impuls d’iniciatives enfocades a 
l’economia circular i a la prevenció de residus.

MISSIÓ

Promoure la inserció sociolaboral 
i les accions formatives de col·lec
tius en situació de vulnerabilitat 
social a través d’activitats 
vinculades a la gestió integral de 
residus i a l’economia circular.

VISIÓ

Esdevenir Empresa d’Inserció de 
referència en l’àmbit de la inte
gra ció sociolaboral, de la formació 
professionalitzadora i de les 
activitats ambientals a Catalunya.

VALORS

4 Inclusió 

4 Diversitat 

4 Responsabilitat 

4 Solidaritat 

4 Innovació 

4 Transparència 

4 Compromís 

4 Sensibilització 

4 Cooperació

LA HISTÒRIA DE SOLIDANÇA



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.ODS
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Aquesta memòria reflecteix l’activitat intensa de 
SOLIDANÇA durant l’any 2021, que ens ha permès 
sortir de la crisi de la pandèmia. Celebrem els 25 
anys, una fita important, i una trajectòria apassio
nant que va començar al juny del 1997.

L’any que hem viscut ha estat difícil i amb canvis 
importants. Tot s’ha pogut fer gràcies a l’esforç 
continuat de totes les persones que fem i estimem 
SOLIDANÇA, i que volem que el seu futur estigui 
ben arrelat en la voluntat col·lectiva que la va fer 
néixer. Un somni col·lectiu fet realitat. Una “Soli
dan ça”, un compromís per a fer junts, en econo
mia circular, un món on la nostra Casa Comuna 
sigui sostenible. Per això, agraïm, molt especial
ment, el tre  ball d’Isabel Gimeno, que ha estat 
directora gerent durant els darrers 16 anys, i que 
s’ha pogut jubilar després d’una trajectòria de ges
tió brillant i innovadora. Com a nou director gene
ral, s’ha incorporat Marc Pintor, amb una llarga 
experiència en el món social, i que ha agafat amb 
empenta el repte de dirigir la nova etapa de la 
Fundació SOLIDANÇA acabada d’estrenar.

La pandèmia va trencar per uns mesos el procés 
de participació en el Pla Estratègic, dirigit per Tan
dem Cooperativa, però finalment l’hem pogut cul
minar el proppassat 2021. Caminem, doncs, amb 
els objectius que enforteixen el nostre treball en el 
conjunt de l’entitat: Transversalitat de la gover 

nança. Aliances i col·laboració amb entitats ger
manes. Empoderament i col·legialitat dels respon
sables de les diverses àrees. Ampliació i renovació 
del Patronat de la FUNDACIÓ SOLIDANÇA. Refer i 
potenciar la relació amb totes les persones, que, al 
llarg d’aquests anys, han estat a prop del nostre 
projecte i l’han recolzat de tantes maneres, especi
alment amb la celebració de la Jornada de Portes 
Obertes.

En el context d’aliances valorem, especialment, el 
treball conjunt amb Traperos de Navarra. Aquesta 
entitat germana forma part del Projecte Drapaires 
d’Emaús, reconeguda internacionalment com a 
referent a dins dels projectes mundials d’econo
mia social i solidària.

Respecte al nostre compromís amb la cooperació 
internacional, continuem treballant amb FANDE
MA a Gàmbia, potenciant les iniciatives de forma
ció i empoderament de les dones. Ara, aquí, també 
hem començat cursos de formació per a la instal
lació de plaques fotovoltaiques. Una nova via de 
professionalització.

Celebrem, doncs, els 25 anys de SOLIDANÇA felici
tantnos pel camí fet i comprometentnos a conti
nuar el treball que vam emprendre en temps de 
crisi social i laboral al Baix Llobregat i que ara té 
més que mai tot el sentit.  

Editorial
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La Fundació Solidança 
i la suma d’empreses que ens fa créixer

La Fundació Solidança es va crear l’any 1997 com a Associació Solidança, amb  
l’objectiu de promoure la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora  
de persones en situació de vulnerabilitat social de l’entorn a través d’activitats 
vinculades a la gestió de residus. L’any 2020 es converteix en Fundació fent  
d’entitat paraigua de la resta d’Empreses d’Inserció i entitats que l’engloben.

SOLIDANÇA TREBALL, 
EMPRESA D’INSERCIÓ

Creada l’any 2006, en l’aplicació 
de la Llei 27/2002 com a eina 
per a la contractació de perso
nes en situació de vulnerabilitat 
social.

ADAD L’ENCANT 
GIRONA

S’incorpora al grup Solidança 
l’any 2019 per donar continuïtat 
al Programa Roba Amiga a les 
comarques gironines.

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.
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Evolució de les persones ateses per anys

Les persones al centre

 740 persones ateses el 2021
En un moment de canvi social, en què hem continuat vivint les conseqüències  
de la pandèmia, hem donat suport a un total de 740 persones. Un fet que  
remarca la importància de les entitats socials com a eina clau per fer front  
a aquesta nova situació social i ambiental. 

Persones ateses per programes i serveis

141 
Empresa 
Inserció

178 
Programa  
Incorpora  

de la Fundació  
“La Caixa”

223 
Centre de 
Formació 
Solidança

198 
Altres programes 
d’atenció i acom 

pa nyament a  
les persones
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56 dones85 homes

Persones migrades
Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)
Persones soles amb forta inestabilitat laboral i econòmica i/o
amb problemes greus de salut
Persones amb escassa xarxa social i familiar
Persones monoparentals
Persones sense llar o infrahabitatge
Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys
Dones que pateixen violència masclista
Joves de 18 a 30 anys provinents d’institucions de protecció a menors
Persones amb certificat de diversitat funcional
Persones amb llibertat condicional i /o persones exrecluses
Persones pertanyents a minories ètniques
Persones amb altres condicions de vulnerabilitat social

40

18

16
13

11

10

9

8
6

4 4 11

Dades de persones ateses per col·lectius

Més a prop del món laboral
L’empresa d’inserció Solidança Treball EI, SL

El nostre objectiu: la inserció sociolaboral de les  
persones en situació de vulnerabilitat social.

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.

50%
d’inserció 
en finalitzar 

l’itinerari

141
persones contractades  
en itineraris d’inserció

56 persones derivades  
del Programa Làbora

2 dones derivades de 
Barcelona Activa



Evolució dels llocs de treball
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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

L’ITINERARI D’INSERCIÓ

Dades dels llocs de treball 
per àrees

26

21

17

18

16

10

Planta de 
triatge

Recollides

Botigues

Deixalleries

Voluminosos Mataró

Altres

Solidança arriba als 108 llocs de treball 
destinats a itineraris d’inserció sociolaboral

Enguany s’ha 
augmentat en 

40
llocs de treball  

d’inserció

Solidança conclou l’any amb resultats molt satisfactoris, amb 108 llocs de treball 

reservats per a persones que realitzen itineraris d’inserció.
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AmBConnexió

Treballa’t

Precomerç

Reparatic

Punt Formatiu Incorpora

Ocupa’t

Portes al canvi

89

65

41

29

25

14 12

Formacions i tallers realitzats

Formació en precomerç: 
auxiliar de logística en e-comerç

41 alumnes
El curs està adreçat a persones aturades o en situació 
de vulnerabilitat social per tal de formarse en la pre
paració de comandes en línia. Durant el 2021 s’han 
realitzat dues promocions.

Curs de reparació de mòbils 
i tauletes (Reparatic)

29 alumnes
El curs està adreçat a persones aturades de 18 a 29 
anys per tal de facilitar l’entrada o reincorporació al 
mercat laboral en un sector que es manté en cons
tant creixement. Durant el 2021 s’han realitzat dues 
promocions. 

Apostem per la formació professionalitzadora 
com a eix transformador de la realitat que ens envolta

277
persones formades  

a través del Centre de  
Formació de Solidança

9
accions formatives 

adaptades a les demandes 
del mercat 

+ 30
tallers de digitalització per  
fer front a l’escletxa digital
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Atenció i acompanyament a les persones
Programa Incorpora de la Fundació “La Caixa”

178
persones ateses

76
persones inserides 

en empreses

68
ofertes de treball 

gestionades

Punt Formatiu Incorpora

25 
persones 
formades

15 
 persones  

inserides en 
empreses 

2 
  accions

formatives:
Auxiliar de magatzem 

i auxiliar de gestió  
de residus

Club de 
feina setmanal
Taller setmanal enfocat  
a assessorar en la  
recerca de feina a 
persones usuàries del  
Programa Incopora.
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Servei puja i baixa  
cadira assistida
Aquest projecte té com a objectiu que les persones amb mobili
tat reduïda que viuen en habitatges sense ascensor puguin sor
tir de casa seva gràcies a una cadira assistida que puja i baixa 
escales. Aquesta iniciativa rep el suport de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí.

Programa Treballa’t 
Sant Vicenç dels Horts 

Projecte d’inserció sociolaboral impulsat per l’Ajun ta ment de 
Sant Vicenç dels Horts amb l’objectiu de mi  llorar l’ocupabilitat 
de les persones desocupades del municipi. Aquest projecte 
s’ha realitzat en el marc dels projectes Singulars, d’Orientació 
i For mació de l’AMB amb la col·laboració de la Fundació Maria 
Auxiliadora.

90
persones inserides al 

mercat laboral

65
persones  
formades

188
persones  

ateses

461
empreses 

contactades

199
serveis
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Programa ACOL 
L’objectiu d’aquest programa és la contractació, la 
formació i l’a companyament a persones migrades, 
durant 12 mesos, que necessiten regularitzar la seva 
situació legal al país.

7 persones

Programa joves tutelats i extutelats
Aquest programa té l’objectiu de realitzar experièn cies 
formatives i professionals durant 12 mesos a joves tute
lats i extutelats, per facilitar la seva inserció sociolaboral.

3 persones

Formació i contractació per a persones migrades
en el marc del programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya

Projecte Portes al Canvi (COSPE)
L’objectiu d’aquest programa és oferir formacions 
per   què persones que es troben en situació d’irregula
ritat sobrevinguda adquireixin les competències i els 
recursos necessaris per a regularitzar la seva situació.

14 dones

 

Programa Ocupa’t 
i projecte AmbConnexió 
Convocatòria extraordinària covid-19 

Aquests projectes s’han realitzat per primera vegada a 
l’entitat davant d’una situació d’excepcionalita i estan 
adreçats a persones en situació administrativa irregu
lar amb l’objectiu de completar el Certificat de Primera 
Acollida. El projecte Ocupa’t, a més a més, ha permès 
la formació professionalitzadora en neteja hospitalària 
covid19 amb pràctiques en empreses.

AmbConnexió  89 alumnes
Ocupa’t  14 alumnes

Programes de contractació 

Programes de formació
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Solidança i l’Economia Circular:
transformem residus en recursos i creem ocupació

Des de fa 25 anys a Solidança hem apostat per l’impuls de serveis i activitats vinculats 
a la millora del medi ambient, a través d’una correcta gestió integral dels residus, de 
potenciar accions enfocades a la prevenció de residus i a l’Economia Circular. 

Aquestes activitats econòmiques esdevenen un nínxol de mercat que ens permet crear 
nous llocs de treball reservats per a realitzar itineraris d’inserció a persones en situació 
de vulnerabilitat social, vinculats a l’Empresa d’Inserció Solidança Treball EI, S.L.

Durant l’any 2021 hem gestionat 8.213 to -
nes de residus i hem generat 108 llocs de 
treball per a persones en situació de vul
ne  rabilitat social.

Tèxtil  
Roba Amiga 6.803 77 

Voluminosos 1.164 18 

RAEE 172 6 

Deixalleries 
municipals 17.312 18 

t
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Un any més, el Programa Roba Amiga 
fa possible les fites socials i ambientals

Les diferents entitats de Solidança formades per l’Empresa d’Inserció Solidança 
Treball, Adad L’Encant Girona i Ecoinserta Madrid continuen apostant per un model 
de gestió de residu tèxtil amb valor social basat en la qualitat del servei i en la inserció 
sociolaboral de les persones.

6.803 
 tones de roba recollida

56.192
 tones de CO2 evitat

77
 llocs de treball per a 
itineraris d’inserció

1.439
contenidors 

a la via pública

174
municipis col·laboradors

Catalunya

Comunitat
de Madrid
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Economia social i circular a la Comunitat de Madrid

La gestió del residu tèxtil amb valor social 
arreu del territori
ADAD L’Encant  Roba Amiga Girona

1.130 
 tones de roba 

recollida

9.333
 tones de  
CO2 evitat

10
 llocs de treball  
per a itineraris 

d’inserció

428
contenidors a  
la via pública

104
municipis 
col·labo 
radors

Ecoinserta, la UTE creada per Soli
dança i Recumadrid el 2019, ara 
realitza servei també als mu  ni ci
pis de Collado Villalba i Parla.

La primera planta  
d’Economia Social  

dedicada a la gestió  
de residu tèxtil  

a Madrid.

1.423 
 tones de roba 

recollida

11.753
 tones de  
CO2 evitat

3
 llocs de treball 
per a itineraris 

d’inserció

400
contenidors  

a la via  
pública

3
Madrid  

+ 2 municipis
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Programa d’entrega social
Solidança col·labora estretament amb els Serveis Socials de muni
cipis de l’entorn i entitats socials com Càritas, Creu Roja, Sant Joan 
de Déu, etc. per tal de proveir les famílies amb menys recursos 
eco  nòmics d’articles bàsics com roba, mobles, electrodomèstics, 
etc. a través de xecs socials que utilitzen a les nostres botigues.

4.250 
 tones de roba 

recollida

64
 llocs de treball  
per a itineraris 

d’inserció

35.105
 tones de  
CO2 evitat

611
contenidors  

a la via pública

67
municipis col·laboradors

 Formació i empoderament · Cooperació in
ternacional · Educació ambiental · Creació de llo

cs
 d
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Recollida 
municipal 
Roba Amiga 
i Deixalleries

Botigues
Solidança / Roba Amiga 

Solidança
Preparació per 
a la reutilització
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Economia circular i social

Solidança / Roba Amiga
apostant per la gestió del residu 
tèxtil per combatre el canvi 
climàtic i l’exclusió social

7.766 
 peces de roba, 

electrodomèstics  
i mobles

714 
 famílies 

beneficiàries
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• PROJECTE EUROPEU: 
Euroregió Pirineus-
Mediterrània
Participem en el projecte “Nous horit
zons” cap a la recerca d’un model de 
gestió de residu tèxtil més circular amb 
valor social a l’Euroregió Pirineus Medi
ter  rània.
Durant la SEPR 2021 participem en el 
we  binar d’experiències d’innovació i coo
peració, compartint experiències de reu
tilització i reciclatge dels residus tèxtils.

• TEXCIRCUES, innovació en 
la preparació per al reciclatge
Iniciem una nova línia de classificació i 
preparació de materials per al reciclatge 
que han arribat a les 480 t i reconvertim  
7 llocs de treball per a aquesta activitat.
Amb el suport de CEPES i el Fons Social Europeu.

• CREACIÓ 
DE LA LÍNIA 
DIDAL-UP
Línia de roba 

upcy cling amb 
l’objectiu de 
donar circularitat 
a les restes de 
roba que no es 
po  den reu  tilitzar.

• CIRCUTEX
Solidança engega el projecte Cir cutex, el 
contenidor tèxtil sostenible i circular fet a 
partir de nous teixits de tèxtil reciclat amb 
la col·laboració d’EURECAT.

• TEXANS PEL CLIMA
Projecte amb l’objectiu d’a llar gar la vida dels texans 
en desús. Amb Back to Eco i la Coop La Fàbrica.

Seguim desenvolupant 
les iniciatives d’innovació tèxtil
Participem en diversos projectes per a promoure estratègies i iniciatives per avançar en la circularitat del residu 
tèxtil. Iniciatives liderades per l’ARC: 
4 Signatura del pacte per a la moda circular per donar resposta als reptes de desenvolupament sostenible en 

aquest àmbit.
4 Adhesió al clúster de residus promogut per l’Agència de Residus de Catalunya i ACCIÓ. 
4 Participació en el Projecte SUBTRACT de l’ARC.
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Botigues Solidança/Roba Amiga 
amb doble impacte social i ambiental
A les botigues Solidança /Roba Amiga es promou una compra responsable  
i sostenible que aporta el valor social amb la creació de llocs de treball  
per a persones en situació de vulnerabilitat social i, alhora, és un punt  
de sensiblització ambiental i social.

44.787 
kg reutilitzats  
amb la venda  

de roba

16.000
kg reutilitzats  
amb la venda 

d’electrodomèstics

17
 llocs de treball  
per a itineraris 

d’inserció

433.893
kg de  

CO2 evitat

El cercle 
es tanca a les 12 

botigues de segona 
mà que promouen 

una moda sostenible, 
circular i social

Coneix totes 
les nostres botigues!

SOM COMERÇ

NOVES OBERTURES
2021 • Barcelona HortaGuinardó gràcies al 

projecte Impulsem el que fas 
 • L’Encant de SALT

2022 • Figueres
 • Mataró
 • Barcelona, Nou Barris gràcies al projecte 

Impulsem el que fas
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Guanyem el Premi La Confederació 
amb el projecte Reconnecta’t

Solidança ha rebut el Premi de  
La Confederació 2021 amb el projecte 
Reconnecta’t en l’edició especial  
de reconeixement a iniciatives 
innovadores del Tercer Sector Social 
davant la covid19.

Marc Pintor, 
nou director general  
de Solidança

La Fundació Solidança inicia una nova  
etapa encapçalada per en Marc Pintor, 
economista amb una àmplia experiència laboral en la 
direcció de diferents entitats privades i del Tercer Sector. 
Ha tingut una gran trajectòria en diferents projectes i 
iniciatives amb un compromís ferm cap a les causes socials  
i ambientals que l’han guiat en aquest camí professional. 

Enguany, l’entitat aposta per enfortir la missió i els valors que la 
precedeixen, amb l’objectiu de promoure els diferents models d’èxit 
que combinen l’acció social i ambiental i que durant aquests vinticinc 
anys han donat resultats exitosos, posicionant Solidança com una entitat referent 
del sector.
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Mataró
Solidança va iniciar durant l’any 2021  
un nou servei de recollida de voluminosos  
a domicili a través d’un model innovador  
que fomenta la prevenció i la preparació per  
a la reutilització per sobre d’altres vies de gestió 
dels voluminosos en un marc d’impuls de 
l’economia circular i social a la ciutat de Mataró.

L’aposta de l’Ajuntament de Mataró 
i el Consell Comarcal del Gironès 
per la gestió dels residus voluminosos

El Gironès
Solidança va iniciar durant l’any 2021 un nou servei de recollida de 
voluminosos porta a porta a 16 municipis de la comarca del Gironès  
amb un caràcter innovador que marca la incorporació d’objectius de 
reutilització i reciclatge, amb el 5% i 20%, respectivament, del total recollit.  

Tot un nou repte que aporta un valor circular i contribueix a millorar la 
qualitat ambiental a la comarca, a més de ser un projecte que fomenta  
la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

La creació de 13 llocs de treball  
per a persones en situació de 

vulnerabilitat social de la ciutat  
de Mataró i la millora ambiental  
amb la reutilització dels residus 

voluminosos són clau  
en aquest nou servei.
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Evolució de les tones 
de residus gestionats

Aliances i col·laboracions que consoliden l’activitat

Solidança continua ampliant la seva xarxa de col·laboradors per tal 
d’augmentar el volum de Preparació per a la Reutilizació dels RAEE: 

4 Conveni de col·laboració entre la xarxa AERESS i el grup BSH  
per la PxR dels aparells de les marques Bosch, Siemens i Balay.

4 Convenis amb SCRAPS: ERP (European Recycling Platform), 
Fundació Ecolec i Fundació Ecotic.

4 Col·laboració amb empreses: Can Negreta (Eivissa) i Caprabo.

4 Col·laboració amb el projecte eReuse.org en el marc del Circuit 
Pangea de la UPC.

Augment de l’activitat al taller de preparació
per a la reutilització dels RAEE

El RAEE augmenta en un

+ 277%
els kg de residus gestionats durant l’any 2021

172.210
kg de residus  

RAEE gestionats

14 %
de reutilització 
en línia blanca

688.323
kg de CO2  

evitat a 
l’atmosfera

6
llocs de treball  
per a itineraris 

d’inserció

27 
persones  
realitzen  

pràctiques i 
voluntariat
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Noves línies de treball al RAEE
Recollida de material informàtic amb destrucció  
de discs durs o eliminació de dades amb certificat 

Durant l’any 2021 hem iniciat el projecte Insereix-te al RAEE, una 
iniciativa que facilita l’eficiència en la gestió del RAEE i que ha permès  
la creació de 4 llocs de treball d’inserció.

La millora s’ha realitzat a través de l’adquisició de dues màquines noves: 
una trituradora de discs durs i una màquina de trituració de cablejat. 
També  s’ha instal·lat un circuit tancat d’aigua per a la prova 
d’electrodomèstics de gamma blanca, que ens ha permès fer  
un estalvi del 80% del consum d’aigua per a proves d’electrodomèstics.

Projecte Reconnecta’t
Reconnecta’t és una iniciativa per fer front  
a l’escletxa digital, que es va veure agreujada 
per la pandèmia covid19 i que va afectar 
sobretot a famílies amb pocs recursos.

El projecte té un valor social i ambiental 
que pretén posar en relleu la importància 
de la recuperació d’aparells elèctrics i 
electrònics dins l’Economia Circular  
i posarlos a l’abast de col·lectius que en 
necessiten a un preu social.

Participem en la jornada 
tècnica d’intercanvi 
d’experiències sobre 
la gestió dels RAEE

Nova maquinària 
sota normatives 
internacionals
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17.312 
tones de  
residus  

gestionats

74
tones de  
residus  

reutilitzats

18
 llocs de treball 

per itineraris 
d’inserció

295.914
kg de CO2  

evitat a  
l’atmosfera

Actualment gestionem:

4	 6 deixalleries

4	 2 minideixalleries mòbils

4	 Punt Net de Sant Just Desvern

Gestió de les deixalleries 3.0
Reutilització, educació ambiental i inserció sociolaboral

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.
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VILADECANS REPARA, 
model pilot en 
innovació

Volem destacar la proposta realit
zada per a la deixalleria de Vila de
cans, amb un ampli programa 
d’activitats a l’espai Viladecans Re 
para, que incorpora novetats. Con
 ti nuem amb una programació de 
tallers, serveis d’assessorament a 
l’autoreparació i activitats de di 
namització i educació ambiental, 
que posen en valor la reutilització 

amb la venda d’articles als Encants 
de Vila decans i que allarguen la 
vida útil dels ob jectes ensenyant a 
repararlos i transfor mar los per a 
nous usos. Les noves propostes 
van relacionades amb la cu  ra de la 
biodiversitat i el cicle de la matèria 
orgànica dins l’àmbit de gestió de 
la deixalleria, on ja te  níem un hort 
ecològic i un sis tema d’autocom
postatge. Vila de   cans s’ha declarat 
ciutat amiga de les abelles i re 
cent  ment hem signat el pacte de 
ciutat pel clima, en el qual Soli
dan  ça participa activament.

Renovem la gestió de les deixalleries 
de Sant Just Desvern, Viladecans i el PVZ de Montjuïc

El 2021 celebrem l’adjudicació dels ser veis de deixalleries municipals  
de Sant Just, Viladecans i el Punt Verd de Zona de Montjuïc (Barcelona), 
renovant, així, 4 anys de concessió per continuar amb la nostra 
proposta de gestió enfocada en la millora ambiental, fomentant 
circuits de reutilit zació i promovent el desenvolupament d’itineraris  
d’inserció sociolaboral.

44
serveis 
d’auto

reparació

108 
 alumnes 

sensibilitzats

7
 tallers 

prevenció 
de residus

6
 visites  

d’escoles
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Serveis logístics de qualitat 
amb valor social i ambiental

SERVEI DE RECOLLIDES, 
TRASLLATS I BUIDATGES 

A PARTICULARS I EMPRESES

176.050
kg recollits

110.540
kg reutilitzats

 4
llocs  

de treball 
 d’inserció

Programa Sant Just 
Aprofita el menjar

 1.761 àpats
  46 serveis 
  352 kg d’aliments
  reaprofitats

Suport a les  
brigades municipals

128
 serveis a la brigada municipal  

de Torrelles de Llobregat

Recollida  
d’oli domèstic

a centres educatius de Gavà 
i Viladecans i als mercats 
municipals i Punts Nets  

de Sant Just Desvern 

397 litres

Servei municipal  
de préstec de gots 

reutilitzables  
a Sant Just Desvern

5 serveis = 1.490 gots 
utilitzats

62,7 %
dels materials 

reutilitzats
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688.622 
kg recollits

31.249
kg reutilitzats

8.035
serveis

21
llocs de 
treball

Objectius de reutilització:

Mataró 6 %
Gironès 5 %
 20 % de reciclatge

A Solidança hem ampliat l’activitat de recollides municipal de volumino
sos el 2021 amb 2 nous contractes. Per una banda la recollida a domicili de 
mobles i trastos vells a la ciutat de Mataró i, per l’altra, a la comarca del 
Gironès a través del Consell Comarcal del Gironès. 

Aquests contractes destaquen per la innovació en la modalitat de recolli
da que es fan al mateixdomicili amb cita prèvia i fent possible la preserva
ció dels mobles en bon estat per a la seva reutilització en la venda de sego
na mà. Amb aquesta modalitat de recollida de mobles es poden garantir 
objectius de reutilització i reciclatgei alhora crear nous llocs de treball, 
directes al servei i indirectes amb la venda de segona mà.

Recollida de voluminosos, 
una aposta innovadora que potencia la 
reutilització i la creació de llocs de treball

Mataró
(4 mesos de servei)

 565.633 kg de
  recollits

  7.905 serveis 

  20.167 kg de
  reutilització

 14 llocs de
  treball

Gironès
(4 mesos de servei)

  122.989  kg de
  recollits

  130 serveis 

  11.082 kg de
  reutilització

 3 llocs de
  treball

Sant Just
Desvern

  242.535  kg de
  recollits

  1.995 serveis 

  5.119 kg de
  reutilització

 2 llocs de
  treball

Torrelles 
de Llobregat

  57.265  kg de
  recollits

  564 serveis 

  4.800 kg de
  reutilització

 2 llocs de
  treball

Nou!
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Em dic l’Alejandro, tinc 52 anys  
i soc de Barcelona. Per diferents 
circumstàncies personals vaig estar 
en situació de sensellarisme durant  
7 anys, em va costar molt demanar 
ajuda i sortir d’aquesta situació 
però finalment, gràcies a Solidança, 
he tornat a treballar. 

Voldria agrair el suport i l’escalf de 
la meva filla i dels meus cosins que 
m’han recolzat en tot moment 
durant tot aquest període.

Com vas conèixer Solidança?

Quan vaig decidir fer el pas i demanar ajuda per sortir 
del carrer vaig anar als Serveis Socials de Cornellà. 
Allà em van posar en contacte amb una treballadora 
social i a la sortida vaig veure un fulletó d’una forma
ció de logística en ecomerç que realitzava Solidança, 
de seguida vaig trucar per informarme. A partir d’a
quí vaig anar coneixent l’entitat.

Quin recorregut has fet?

Primer vaig realitzar la formació de precomerç: auxi
liar de logística en ecomerç, que em va anar molt bé 
per tornarme a relacionar i tenir una rutina. 

Mesos més tard va sortir una oferta de treball a Soli
dança a través del programa ESAL i, gràcies a la for
mació prèvia, es van posar en contacte amb mi. Final
ment vaig entrar en el procés de selecció.

Com estàs actualment?

Actualment, estic treballant d’auxiliar administratiu al 
taller del RAEE realitzant tasques d’inventari i digita
lització, entre d’altres.

Tinc moltes ganes de continuar formantme i fent 
petites passes per seguir evolucionant, amb l’espe
rança d’aprofitar aquesta nova oportunitat a l’entitat i 
trobar feina en el mercat laboral ordinari, ja que em 
permetrà  augmentar la meva autonomia i llibertat.

Històries d’empoderament
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L’educació ambiental 
com a eina de transformació social
Promovem el creixement de l’Economia Circular i Social fomentant l’educació 
ambiental a escoles i instituts del territori a través de campanyes de sensibilització  
i activitats. Durant l’època del canvi d’armari potenciem les campanyes  d’educació 
ambiental amb el programa Roba Amiga.

3.973
ALUMNES SENSIBILITZATS

78
TALLERS I XERRADES

25
ESCOLES PARTICIPANTS

4.020
KG DE ROBA RECOLLIDA

ALS CENTRES

142
 KG DE PAEE* RECOLLITS 

*Petits aparells elèctrics i electrònics
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Fomentem la prevenció de residus 
a través de l’empoderament a la ciutadania

La nova aposta per la prevenció de 
residus: el portal web Cercle Zero

Cercle Zero té com a objectiu integrar en un sol lloc web les diferents activitats que es porten a terme des de 
Solidança, conjuntament amb municipis, escoles i altres entitats, per tal de millorar la visibilitat i l’impacte d’a
questes accions. A més, aquest nou projecte té com a objectiu principal realitzar una tasca de sensibilització i 
consciència ambiental cap a la ciutadania oferint un gran ventall de tallers i activitats per seguir fomentant la 
prevenció de residus.

Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

150
activitats

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de Mataró,  
de Rubí, de Cardedeu, del Prat de Llobregat i de Viladecans.

48
serveis 
d’autoreparació

Apostem per l’educació ambiental com a eina per a 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 alhora, sensibilitzar envers  
la prevenció de residus. Aquests serveis van adreçats als 
ajuntaments, centres cívics, biblioteques, etc.
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L’any 2021 els serveis per a la prevenció de 
residus de la DidalTruck i la ReparaTruck han 
superat les fites esperades.

Els dos serveis d’autoreparació fomenten 
l’educació ambiental i l’empoderament de la 
ciutadania i cada cop són més els municipis 
que aposten per aquestes iniciatives.

La ReparaTruck i la DidalTruck, 
els serveis de prevenció de residus 
s’estenen arreu de Catalunya

 1.680,17 
kg de residus

evitats

6.892 
kg d’emissions 
de CO2 evitats a 

l’atmosfera

3.361
persones sensibilitzades

237
serveis

35
municipis

=
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El projecte de cooperació de Fandema s’està 
consolidant com un centre d’excel·lència en la 
formació d’instal·ladores solars. Les dones instal·len  
el sistema solar de mínim 5kWp i operen en les 
diverses activitats econòmiques que impulsen una 
millora en la comunitat i redueixen les tasques 
domèstiques de les dones en una perspectiva 
d’eficiència energètica i sostenibilitat.

Fandema. Impulsant una transició energètica.
Petits pobles, fent petites coses, podem canviar el món

Nou projecte de cooperació  
en gestió de residus

El 2021, juntament amb el projecte Mbolo, hem obert 
una nova línia de treball en la gestió dels residus, en 
un país on es recullen menys del 20%. Amb el suport 
de l’AMB, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i el 
de Santa Coloma de Cervelló, hem començat a 
impulsar la separació en la matèria orgànica en  
5 mercats municipals. En paral·lel hem treballat a 
dissenyar diverses solucions per a la prevenció de 
residus que puguin generar nous llocs de treball a 
Tujereng, com per exemple la bossa del pa, el 
tapawraper, el boc’n roll gambià o bolquers i 
compreses de tela reutilitzables d’alta qualitat.

El 2021 ha estat un any d’innovació  
al centre de Fandema. L’espai s’ha 
organitzat per a mostrar diverses 

solucions que cadascun de nosaltres  
pot fer cada dia per millorar la gestió  

de residus, com per exemple l’ús 
responsable de l’aigua, de l’energia,  

una mobilitat sostenible i la cura  
de la biodiversitat.

13 
instal·ladores 

solars

47 
 dones en projectes 

d’emprenedoria
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L’alberg, un espai polivalent i de trobada.

El 2021 s’han realitzat: 

4	 Concerts de Festa Major

4	 Convits de casament

4	 Taller de danses africanes

4	 Classes de zumba a l’estiu

4	 Festes d’aniversari a particulars

Alberg Solidança,
la millor manera de fer turisme responsable

1.600 
pernoctacions

16 
persones en 

pràctiques de 
jardineria

170 
alumnes 

sensibilitzats 
en educació 
ambiental

5 
 persones 

fent voluntariat

1 
lloc de treball 

reservat a  
itineraris d’inserció

Contacte: 
692 810 093

alberg@solidanca.cat
www.alberg.solidanca.cat
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L’ALBERG
6%

ALTRES INGRESSOS 
D’EXPLOTACIÓ 2%

BOTIGUES 
45%

SERVEIS
13%

SUBVENCIONS
34%

AMORTITZACIONS 2%

ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ 6%

APROVISIONAMENTS 4%MANTENIMENT 
I REPARACIONS

1%

SERVEIS
EXTERNS

3%

SUBMINIS-
TRAMENTS

2%

LLOGUERS
10%

PERSONAL
72%

El pressupost per a l’any 2022 és d’un total de 
1.349.135,10€, que representa un increment del 9% 
respecte al 2021. Aquest increment ve donat per la 
concessió de noves subvencions i convenis amb ajun
taments per dur a terme projectes d’inserció, forma
cions i projectes per fomentar l’economia circular. 
Seguim donant continuïtat a les nostres principals 
activitats, com ara: les botigues de segona mà a dife
rents municipis de Catalunya,  projectes per fomentar 
la prevenció de residus iniciats anys anteriors com la 
REPARATRUCK i la DIDALTRUCK, així com la consoli
dació de l’alberg Solidança a Palafrugell. To  tes aques
tes activitats ens permeten la contractació de perso
nal en risc d’exclusió social.
Pel que fa a la formació professionalitzadora, continu
em apostant i consolidant les formacions que re  que
reixen el teixit social i empresarial del nostre entorn a 
través del programa Incorpora de la Fun da ció “La 
Caixa”, i d’altres convocatòries i serveis formatius. El 
2022 iniciem una formació en instal·lació de plaques 
solars que duem a terme gràcies a la subvenció rebu
da per la Fundació “La Caixa”.

Pressupost Fundació Solidança 2022

Els comptes de l’exercici 2022 són auditats per ETL & AOB Auditores, S.L.

Origen dels recursos Destí dels recursos

BOTIGUES 604.880,00 PERSONAL 974.086,88

SERVEIS 177.000,00 LLOGUERS 137.030,32

ALBERG PALAFRUGELL 80.000,00 SUBMINISTRAMENTS 25.862,81

ALTRES INGRESSOS 
EXPLOTACIÓ 24.800,00 SERVEIS EXTERNS 36.207,19

SUBVENCIONS 461.855,10 MANTENIMENT I  
REPARACIONS 14.900,00

INGRESSOS FINANCERS 600,00 APROVISIONAMENTS 58.568,22

ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ 73.044,28

AMORTITZACIONS 28.835,40

DESPESES FINANCERES 600,00

TOTAL 1.349.135,10 TOTAL 1.349.135,10

Origen dels recursos Destí dels recursos
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BOTIGUES 
5 %

SERVEIS VARIS 
4 % ALTRES 2 %SERVEI RECOLLIDA 

VOLUMINOSOS 
13 %

DEIXALLERIES 
16 %

SUBVENCIONS
22 %

TÈXTIL
38 %

ALTRES DESPESES 7 %

SERVEIS 
EXTERNS 2 %

MANTENIMENT 
I REPARACIONS

4 %

SUBMINIS-
TRAMENTS
3 %

LLOGUERS
5 %

AMORTITZACIONS 3 %

APROVISIO-
NAMENTS 

4 %

IMPOSTOS
I TAXES
1 %

PERSONAL
71 %

El pressupost de l’exercici 2022 representa un incre
ment del 33% respecte al pressupost de l’any anterior. 
Aquest increment es degut a la recuperació d’algu
nes activitats que es van veure afectades per la crisi 
de la covid19 i per l’inici de noves línies d’activitat com 
són la gestió dels serveis de recollida de voluminosos 
a domicili a Mataró i al Gironès.

A banda d’això, seguim apostant per l’Economia 
Circular i pel sector  dels residus, on seguim treballant 
per  incrementar els convenis amb ajuntaments del 
territori català per a la recollida del residu tèxtil. Com
plementant la principal activitat del residu tèxtil amb 
la gestió de RAEE, servei de recollida de voluminosos, 
gestió de deixalleries i altres  activitats vinculades 
amb l’Economia Circular i la prevenció de residus, per 
poder seguir realitzant la nostra missió de crear llocs 
de treball per a persones en risc d’exclusió social a tra
vés de la gestió de residus. Missió que queda reflecti
da a la partida de personal, que representa el 71% del 
total, sent la principal partida, i d’aquest, el 67% dels 
llocs de treball són reservats per als col·lectius en risc 
d’exclusió social.

Pressupost Solidança Treball 2022

Els comptes de l’exercici 2022 són auditats per ETL & AOB Auditores, S.L.

Origen dels recursos Destí dels recursos

TÈXTIL 1.633.408,00 PERSONAL 3.109.006,60

BOTIGUES 221.200,00 LLOGUERS 233.019,40

DEIXALLERIES 705.924,48 IMPOSTOS I TAXES 19.000,00

SERVEIS RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

574.200,72 SUBMINISTRAMENTS 140.250,73

SERVEIS VARIS 164.551,29 SERVEIS EXTERNS 68.900,00

ALTRES 101.900,00 
MANTENIMENT  
I REPARACIONS

185.985,76

SUBVENCIONS 956.521,00 APROVISIONAMENTS 156.050,20

ALTRES DESPESES 302.675,00

FINANCERS 2.500,00

AMORTITZACIONS 140.317,81

TOTAL 4.357.705,49 TOTAL 4.357.705,49

Origen dels recursos Destí dels recursos
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La difusió del nostre projecte
La comunicació és l’eina cabdal per fer arribar el treball que 
realitzem al major nombre de persones i per difondre la tasca 
social i ambiental de l’entitat.

Solidança s’inicia en el món de 
les influencers per visibilitzar 
el projecte

Col·laboració amb l’activista mediambiental, Carlota 
Bruna, participant en el nou projecte Macaranda.

Mitjans de comunicació
El 2021 hem tingut presència a 32 mitjans de 
comunicació com: El Punt Avui, Betevé, El Far,  
RTVE i diferents canals de ràdio municipals,  
entre d’altres mitjans.

32 
aparicions  

a mitjans de 
comunicació

+10
col·laboracions

+55 %
de creixement 

a les xarxes 
socials

 1.510 seguidors

 2.110 seguidors

 2.377 seguidors

 1.763 seguidors

 15 premsa

 10 ràdio

 7 TV
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El treball en xarxa, 
l’eina que ens fa créixer

A Solidança creiem en el treball  
en xarxa col·laboratiu per enfortir 
l’economia social i solidària al territori.  
És per aquest motiu que, des dels inicis, 
a l’entitat col·laborem amb altres 
iniciatives i ens adherim a diferents 
associacions i xarxes del sector.



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-1668-16
Certificació 

ambiental EMAS

Certificació 
ambiental 
ISO 14100

Balanç 
Social XES

Amb el suport i col·laboració de:

+173 municipis col·laboradors de Catalunya


