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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CIU

E L M O N O

Experiències que donen a
amb intervencions integr

FUNDACIÓN TOMILLO
Madrid

FUNDACIÓ MAMBRÉ
Catalunya

FUNDACIÓN ESP
Astúries

Igualtat d’oportunitats per a
les persones emprenedores
La Fundación Tomillo desenvolupa el Programa Integral d’Em-
prenedoria, un programa especial d’inserció laboral que posa en 
marxa diferents recursos formatius i d’impuls empresarial per a 
persones que no poden desenvolupar per si mateixes un projecte 
empresarial autònom o d’autoocupació. L’objectiu és la igualtat 
d’oportunitats a l’emprenedoria. 

En aquest sentit, Victoria López, tècnica del programa diu: “Moltes 
vegades les persones identifiquen ser emprenedor amb tenir uns 
diners, un  nivell acadèmic o un  estatus social. I no té res a veure 
amb això. Un dels plans bàsics del programa és assumir tot això”

La intervenció integral està en l’essència del programa que incen-
tiva i acompanya tots els processos. Gabriela David, emprenedora, 
ho expressa així: “He acabat i encara tenim contacte. Sempre em 
telefonen i em pregunten “com et va?”.

Fundación Tomillo és una entitat d’acció social, de Madrid, dedica-
da a la inserció social, l’educació i la formació, el desenvolupament 
personal i comunitari i als estudis econòmics i socials.  

Independència i autonomia
en pisos compartits 
La Llar Ronda de la Fundació Mambré és un recurs residencial 
per a persones sense llar, a mig camí entre una pensió i un pis 
compartit. L’organització de la vida quotidiana és independent 
i autònoma. Montserrat Galí, que n’és l’educadora responsable 
explica perfils dels usuaris: “Són persones que aprenen a viure 
de forma autònoma. En la Llar Ronda se’ls transmet que són 
lliures si no molesten als altres ni dificulten la convivència de la 
casa”.  Jordi, un usuari de la Llar ho viu així: “Aquests pisos estan 
molt bé perquè hi ha molta gent; cada persona té un problema 
diferent, i en parlem tots”. 

El treball en xarxa està en els inicis de la mateixa Fundació Mam-
bré, una entitat de segon nivell, que es va crear per satisfer les 
necessitats comunes de 4 entitats d’acció social que la integren: 
Fundació Arrels, el Centre d’Acollida de l’orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu, l’Obra Social de les Filles de la Caritat Santa 
Lluïsa de Marillac i el Centre Assís d’atenció a les persones sense 
llar. Meritxell Collelldemont, gerent de la Fundació Mambré diu: 
“Treballem en xarxa perquè creiem que podem millorar els serveis 
que oferim a les persones”.

Inclusió social a la xarx
“Red Conecta” amb les
Red Conecta és una iniciativa imp
ción Esplai, d’àmbit estatal, que c
companyia Microsoft i amb el sup
altres empreses i ONG. Red Co
utilitzant com a eina les tecnolog

“Allò que diferencia Red Conec
una finalitat en si mateixa sinó un
l’entitat local que la posa en marx
de Red Conecta de Fundación Es

Una d’aquestes ONG és ACCE
la igualtat de drets per a les per
Red Conecta en l’activitat d’AC
i es concreta en l’organització 
s’imparteixen formacions amb u
concreta. “M’ajuda a acostar-m
net... buscar adreces d’empres
i tot visito l’empresa”, diu Lakb
Conecta a ACCEM.   

Gabriela David al seu negoci Usuaris de la Llar Ronda Aprenent a l’aula Red Conect

LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CIUTADANIA I INCLUSIÓ SOCIAL” A BARCELONA EN IMATGES

Arribant a 
CaixaFòrum

Josep Gassó; Josep Lluís 
Cleries; Àngels Guiteras, 
Montserrat Ginés, i Jaume 
Lanaspa, arribant el pas-
sat 8 de febrer al CaixaFò-
rum de Barcelona on es va 
celebrar l’acte de presen-
tació del llibre “Ciutadania 
i Inclusió social”

Invertir en
inclusió social

Josep Gassó va  subrat-
llar que ara és més im-
portant que mai  la in-
versió en inclusió social 
i reforçar les entitats i 
el seu paper en la tasca 
de construcció de ciuta-
dania amb els col·lectius 
més vulnerables.1 2 3

Cinc iniciatives significatives d’Incl
Es poden veure els vídeos de les cinc experiències 


