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Entrem-hi arrela a l’Alt Penedès

El dia a dia a les places

Curs a mida amb Xarcuteries Antón

El Grup Cooperatiu Entrem-hi, aposta per l’arrelament
territorial com un eix de desenvolupament estratègic,
i actualment ja és present als vint-i-set municipis de la
comarca de l’Alt Penedès.

Nou Verd guanya el concurs públic presentat per l’Ajuntament de Vilafranca i continuarà enjardinant i mantenint
els espais i zones verdes de la vila durant quatre anys
més, cosa que donarà feina a 71 persones.

Aquest mes s’han posat en marxa tres nous projectes
d’inclusió i inserció laboral gràcies a la col·laboració entre diversos municipis de la comarca i Nou Set, que han
comportat la contractació de 10 persones de la comarca.

www.entrem-hi.com
www.nouverd.com
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EL MÉS DESTACAT
D’ENTREM-HI
MIGVISITES
ANY DEINSTITUCIONALS
GESTIÓ DEL CAAD

MÉS VISIBILITAT

MÉS VISITES D’ESCOLES

Al llarg d’aquests mesos hem comptat amb la visita de diferents responsables de la
Generalitat de Catalunya. En destaquem dues: la visita de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, i més recentment la del director general de
Cooperatives i Tercer Sector, Josep Vidal.

Entrem-hi va celebrar el passat 29 de
març l’acte anual de reconeixement per
a les 55 empreses i entitats del territori
que col·laboren amb el programa “Junts
trenquem el cercle!”. Va tenir lloc a l’auditori del Vinseum a les set del vespre i
va reunir representants de les empreses
i entitats col·laboradores, participants del
programa i personal tècnic. L’acte, con-

Entrem-hi va celebrar el passat 29 de març
l’acte anual de reconeixement per a les 55 empreses i entitats del territori que col·laboren
amb el programa “Junts trenquem el cercle!”.
Va tenir lloc a l’auditori del Vinseum a les set del
vespre i va reunir representants de les empreses i entitats col·laboradores, participants del
programa i personal tècnic. L’acte, conduït per
la periodista Cati Morell, va gaudir de la ponència del teòleg i filòsof Francesc Torralba que, en
un discurs sobre el valor del treball i el seu poder transformador, va destacar la constància, la
humilitat i la cooperació com a claus per assolir
l’excel·lència en aquest àmbit de la vida. Per
donar sentit a les paraules de Torralba i captar
l’essència del projecte “Junts trenquem el cer-

L’exconsellera Munté va venir acompanyada de la coordinadora de les Polítiques
Públiques per l’Estat del Benestar, Dolors Rusinés, i van visitar les instal·lacions d’Entrem-hi, com a seu de la reunió de la Junta mensual AMMFEINA - Salut Mental de
Catalunya. Posteriorment a la visita, la consellera es va reunir amb membres de Nou
Verd i Nou Set.
Els presidents de Nou Verd i AMMFEINA SMC, Xavier Vallès i Marta Mateu, respectivament,
van agrair la voluntat de diàleg del Govern de Catalunya, però van voler també traslladar
a la consellera la situació especialment difícil de les persones amb trastorn mental així
com les dificultats derivades de les limitacions i retards en les subvencions públiques,
que fa que moltes no puguin donar cobertura a les noves necessitats existens.
“Cada cop són més les persones amb trastorn mental que s’han quedat fora del mercat de treball”, va argumentar Mateu, qui va proposar, entre d’altres mesures, la supressió dels topalls en les subvencions per a les USAP i el manteniment del lloc
de treball per a les persones amb especials dificutats d’accés al món laboral. “Ara que
l’economia sembla que ha millorat, pot ser el moment de generar nous llocs de treball”,
va demanar el president de Nou Verd, Xavier Vallès.
Més recentment, vàrem rebre la visita del director general de Cooperatives, Josep Vidal,
a qui vàrem presentar els diferents projectes sociolaborals que gestionem i, de manera
especial, la inciativa “Penedès Inclusió”, que des de Nou Set dóna feina a més de
trenta persones en situació d’atur a la comarca, en aliança amb catorze municipis.

www.entrem-hi.com
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Mediona
St. Llorenç
d’Hortons

St. Pere de
Riudebitlles
Torrelavit

St. Quintí

Pontons

Font-Rubí

Torrelles
de Foix

St. Sadurní
d’Anoia

Gelida

El Pla
Puigdàlber

Sant Martí
Sarroca

Subirats

Sta. Fe
Vilobí del
La Granada
Penedès Les
Cabanyes
Pacs
Vilafranca
del Penedès

St. Cugat
Sesgarrigues

Castellví
Sta.
Margarida i
Els Monjos

Avinyonet

Olesa

El Grup Cooperatiu Entrem-hi, aposta per
l’arrelament territorial com un eix de
desenvolupament estratègic, i actualment
ja és present als vint-i-set municipis de la
comarca de l’Alt Penedès gràcies a les diferents
activitats econòmiques i projectes sociolaborals
que permeten millorar la qualitat de vida de les
persones en situació o risc d’exclusió social. Al
mapa de l’esquerra, s’aprecia la vinculació dels
municipis amb els diferents projectes gestionats
per la cooperativa Nou Verd, Nou Set o bé de
manera conjunta pel Grup Entrem-hi.
Jardineria i manteniment · Nou Verd
Biomassa - Vinyes per calor · Nou Verd
Penedès Inclusió · Nou Set

Olèrdola

Neteja i consergeria · Nou Set
Recollida d’olis · Grup Entrem-hi

Castellet i
la Gornal

Distribució de la Fura · Grup Entrem-hi
Tots els serveis · Grup Entrem-hi
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EL MÉS DESTACAT DE
NOU VERD
EL DIA A DIA A LES PLACES!

ES JUBILA EN RAMON

LLEGIR I TRANSMETRE
AMB JORDINA BIOSCA

El passat dimarts 7 de novembre, 15 alumnes dels cursos de
vendes, comerç, atenció al públic
i jardineria del Servei Prelaboral
de Nou Verd, van realitzar un taller d’expressió oral i corporal amb
la Jordina Biosca. L’objectiu de
fer-ne una altra sessió ben aviat.

El passat dimarts 7 de novembre, 15 alumnes dels cursos
de vendes, comerç, atenció al públic i jardineria del Servei
Prelaboral de Nou Verd, van realitzar un taller d’expressió
oral i corporal amb la Jordina Biosca. L’objectiu de l’activitat, que va tenir una durada aproximada de dues hores, era
aprendre a llegir i transmetre el que es llegeix als altres, fent
especial èmfasi a la importància de la posició corporal. La
valoració que en fan els tutors és molt positiva, tant és així,
que es preveu fer-ne una altra sessió ben aviat.

BIOMASSA

La vilafranquina Jordina Biosca, instructora d’aquest taller,
es dedica íntegrament a la narració, dramatització i direcció
d’espectacles, per a petits i grans, des del 1998 i compagina els espectacles amb la formació per adults i joves en el
món de la narració i la lectura en veu alta.

El passat dimarts 7 de novembre, 15 alumnes dels cursos de
vendes, comerç, atenció al públic
i jardineria del Servei Prelaboral de
Nou Verd, van realitzar un taller
d’expressió oral i corporal amb la
Jordina Biosca. L’objectiu de fer-

www.nouverd.com
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EL MÉS DESTACAT DE
NOU SET
8a EDICIÓ D’SPEED DATING
EMPRESARIAL

PROJECTES INCLUSIÓ

Des de juliol, s’han posat en marxa tres nous projectes d’inclusió i inserció laboral
gràcies a la col·laboració entre diversos municipis de la comarca de l’Alt Penedès i
l’empresa d’inserció Nou Set SCCL, que comporten la contractació de més de quinze
persones en situació d’atur a la comarca. L’objectiu general d’aquests projectes és
afavorir la cohesió social dels municipis participants i incidir en nuclis familiars
en risc d’exclusió, mitjançant la millora de la renda familiar amb la contractació laboral
d’un dels seus membres per part de l’empresa Nou Set SCCL per un període inicial
de sis mesos en contracte d’inserció o de formació i aprenentatge. Aquest contracte
està vinculat a l’Acord d’Inserció, amb el qual les persones beneficiàries dels
projectes i a les seves famílies es comprometen a participar de les accions formatives
professionals i transversals proposades per l’empresa per a la millora de l’ocupabilitat
i la qualificació professional. A l’octubre s’iniciaran tres nous projectes d’Inclusió
a Pontons, Santa Margarida i els Monjos i Sant Cugat Sesgarrigues.

www.nouset.com

FINALITZA EL CURS DE
XARCUTERS
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#somnouverd

EQUIP DE PLACES (VILAFRANCA)

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

www.nouverd.com

THAÏS MARSET

THAÏS MARSET

Gràcies a
ells, el nom
de Nou Verd
a peu de
carrer.
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PROJECTE DESTACAT:
BOTIGA
ROBA AMIGA
El consorci d’entitats de la Cooperativa Roba Amiga està format en l’actualitat
per les següents empreses d’inserció: Formació i Treball, ADAD-L’Encant, Solidança, Troballes i Recibaix, i té per objectiu modernitzar el sector en termes
d’eficiència i rendibilitat, fent el procés de gestió de la roba de segona mà a
Catalunya més eficient, per reduir al màxim els residus tèxtils a través d’un model que promogui la inserció de persones en situació o amb risc d’exclusió social.
La venda al detall de roba de segona mà és una de les estratègies clau de la
cooperativa i permet el finançament i la sostenibilitat econòmica de l’acció social
i mediambiental de l’entitat. Actualment hi ha 21 botigues a tot Catalunya, la
majoria a la província de Barcelona.
Entrem-hi, fa quatre anys va posar en funcionament una Botiga Roba Amiga
de Vilafranca, un servei de venda d’articles de segona ma, roba, mobles i complements que ofereix una nova oportunitat per als consumidors d’adquirir roba
de qualitat a un baix cost. D’altra banda, aquest establiment també esdevé
una oportunitat de formació i d’adquisició d’experiència laboral en el sector del
comerç pels treballadors d’inserció que passen per les nostres cooperatives.
missió i visió

valors

dades de contacte

La recollida selectiva de roba usada, roba

Ser la referència en la gestió del residu tèxtil

•

de llar, sabates i altres residus tèxtils per

significa: Impulsar un model de gestió pro-

a la seva revaloració a través de la reutil-

fessionalitzat per al residu tèxtil. Significa ser

ització i el reciclatge, mitjançant un model

reconegut per la societat, per les empreses,

de negoci eficient, que fomenti la inte-

l’administració i els mitjans de comunicació

gració de persones. Ser la referència en la

com una empresa responsable envers el

•

Tel. 974 755 779/ Mb.672 64 65 27

gestió de residus tèxtils a nivell nacional mit-

medi ambient, la integració de les persones i

•

Facebook: /RobaAmigaVilafranca

jançant un model sostenible, econòmicament

el foment del comerç just. Ser una referència

rendible i socialment integrador.

com a model d’inserció laboral.

www.entrem-hi.com

c/ St.Pere, 46 a Vilafranca del
Penedès

•

De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
i de 16:30 a 20.00 h.
Dissabtes de 10 a 14 h.

COMPRA AMB VALOR:
EL MERCAT SOCIAL
QUÈ ÉS EL MERCAT SOCIAL?

COMPRA AMB VALOR?

El Mercat Social és la plataforma comercial d’entitats que ofereix productes i serveis amb els què es
contribuirà a fer possibles molts projectes socials
que impacten en positiu en el dia a dia d’aquelles
persones que més ho necessiten.

Amb la teva compra t’impliques en la construcció d’una societat més justa i sostenible. Tots els
productes i serveis que trobaràs a El Mercat Social
provenen d’entitats sense ànim de lucre, d’empreses d’inserció i de centres de treball.

El Mercat Social permet difondre iniciatives d’entitats socials i promoure el seu finançament. És una
iniciativa que ha posat en marxa la Federació Catalana de Voluntariat Social. Les entitats associades a
El Mercat Social treballen principalment per:

Al web www.elmercatsocial.cat pots trobar-hi
productes i serveis de bijuteria, llar, bosses i accessoris, infantils, llibres i música, lots solidaris…A
més a més, comprar a El Mercat Social és fàcil i
agradable!

•

Des d’Entrem-hi, us convidem a conèixer aquest
portal web! I si aquest Nadal has de fer un regal a
alguna persona, El Mercat Social pot esdevenir una
alternativa en cas que vulguis fugir del consumisme
agoserat que protagonitza aquestes dates.

•

Desenvolupar projectes per millorar la qualitat
de vida d’infants, joves, gent gran, malalties,
etc.
Promoure activament la inserció sociolaboral
de col·lectius més vulnerables.

CONTACTA’NS!
Estem a...
Polígon Domenys
Camí d’en Morató, 4
Vilafranca del Penedès
08720 (Barcelona)

Parlem per...
Telèfon: 93 890 47 32
Fax: 93 890 41 84

Ens escrivim a través de...
www.entrem-hi.com
info@entrem-hi.com
info@nouverd.com
info@nouset.com

CM

