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Xarxa d’Inclusió Social de Montcada i Reixac

Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona

TPS (Taula de Participació Social)

Barcelona +Sostenible

Premis i reconeixement rebuts
Xarxes i federacions
en les que participem

2017 // Finalistes als Premis d’Innovació Social de la Fundació La Caixa.

2010 // Premi a la Trajectòria en la lluita a favor de la inserció sociolaboral Josep Maria  
Pinyol d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA).

2009 // Premi a la trajectòria Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha.

2009 // Premi Acció Educadora de l’Ajuntament de Montcada.

2008 // Premi de medi ambient a actuacions de reducció i reciclatge de residus del  Dep. 
MA de la Generalitat.

2008 // Premi a la “trajectòria en la reutilització” Entitat del Medi Ambient de l’Àrea  
Metropolitana de Barcelona.

2006 // Premi de Medi Ambient a actuacions de reducció i reciclatge de residus del  Dep. 
MA de la Generalitat.

2006 // Premi d’Excel·lència de les Telecomunicacions en la categoria al desenvolupa-
ment sostenible de COETTC.

2003 // Premi de l’Institut Català de la Dona “La recuperació del residu tèxtil com a 
eina”.

2002 // Premi del Dep. Medi Ambient a les entitats de servei públic i entitats cíviques.

2002 // 2on Premi Josep Ma Pinyol d’ASCA iniciativa innovadora.

1999 i 2001 // Premis de Recollida Selectiva i Reducció de Residus concedits pel 
Dep.  MA de la Generalitat per campanyes de sensibilització ambiental i de gestió integral  dels 
residus.

Som centre homologat ACTIC.

Dones i homes destinataris

75%
HOMES

25%
DONES

L’entorn penitenciari, del que són la majoria de 
les persones destinatàries d’Andròmines, és un 
entorn fortament masculinitzat.

Cofundadors de
la primera plataforma
d’empreses d’inserció 

‘99Independència de 
les entitats 

promotores.

(Gestió residus
tèxtils)

‘02
Inici 
Programa
Roba
Amiga

‘08 Certificació ISO 9001
Premi de medi ambient
de la Generalitat

Cofundem FEICAT

Fem
Balanç Social

de la XES
‘09

‘10

Inici del Servei d’orientació i
intermediació laboral
(Incorpora i Reincorpora)

Inici de la 
formació

professiona-
litzadora)

‘12Formem part
d’ECAS i de la

Xarxa d’inserció
sociolaboral
de Barcelona

‘13

Servei de recollida
i destrucció de
documentació

segons la LOPD
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Conveni gestió de
Deixalleria MiR.
Primera entitat social que en 
gestiona una!!!

Participem
en la creació
de l’AERESS

Inici
d’itineraris
d’inserció

‘94

Inauguració
de la nau de
reutilització

‘03

Inici d’activitat
a Barcelona Districte

Sant Andreu

‘05

Certificació ISO 14001
i EMAS

Inici d’accions 
d’educació 
ambiental

‘04

Neix Andròmines
a MiR

1993 ‘96

‘06

Premi de medi ambient
de la Generalitat

Creació de l’empresa
d’Inserció Andròmines:
Eines Assolides Ai SL

Inici experiències en TICi inici col·laboració alsCentres Penitenciaris

Inicipreparacióper reutilització
Aparells Elèctrics

‘07

Gestionem el

Punt Verd

Zona Fòrum

de BCN

‘11

‘14

Centre de formació
a Sant Andreu

Inici del projecteMalbaratamentAlimentari

Inici

formació a mida

per empreses i

administració

‘16
Projecte de cooperació

al desenvolupament

‘17

Andròmines és
reconeguda amb 
el Segell Làbora

2018

Nou Centre Formació
Nou Barris
Innovació en la reutilització de mòbils

Educació ambiental
1r Mercat d’Intercanvi

Entrada al
Programa

Làbora

‘15

Trets de la nostra història
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Formem part de:

Comptem amb el suport dels següents agents públics i privats.
Moltes gràcies a tots:

I a tots els socis, voluntaris i col·laboradors externs
d’Andròmines, MOLTES GRÀCIES!

pr
en

en
ta

tg
e

esponsabilitat

econeixement

R

rganització

ptimisme

otivació

M
aduresa

Noblesa

tic
a

Equi
tat

en
sib

ili
ta

t
S

up
er

ac
ió

nnovació

ntegritat

ignitat

uto
nom

ia

A N Y S

M E M Ò R I A Natura

iversitatD

A

Nombre de persones ateses amb indicacions dels canvis 1994-2017

Kg gestionats per any TN Residus % Reutilització

La lluita contra l’exclusió 
des de la dignitat i 
igualtat d’oportunitats de 
les persones i la protecció 
del medi ambient des de 
la defensa de l’entorn i la 
seva sostenibilitat.

La nostra missió

Serveis ambientals:
- Recollida de residus i buidatges: roba, 
paper, voluminosos, residus especials.
- Destrucció confidencial de documents
- Gestió de Deixalleries i Punts Verds
- Preparació per la Reutilització
- Venda de segona mà
- Prevenció del malbaratament alimentari
- Educació ambiental

Serveis Socials:
- Inserció i Intermediació
- Formació professionalitzadora
- Cursos a mida per empreses
- Orientació laboral
- Alfabetització en TIC i ACTIC

Entitat col·laboradora de mesures penals 
alternatives

Què et podem oferir?

Col·lectius atesos

Persones Privades de Llibertat 76%
Discapacitat 2%
Majors de 45 anys 4%
Aturats de Llarga durada 7%
Renda Mínima d’Inserció 1%
Immigrant 10%
Joves fins els 35 anys 5%

% Inserció per programa
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2009-2011

2.400911
161

403

3.086 4.991

2012-2014 2015-2017

1995-99 2000-04

FORMACIÓ
A MIDA

100%

FORMACIÓ
PROFESSIO- 

NALITZADORA

72%

INTERME- 
DIACIÓ

72%

ITINERARIS
INDIVIDUALS

EI

60%

1.715,62 kg 6.243,28 kg

2005-09

11.164,85 kg

2010-13

8.392,71 kg

2014-17

9.914,34 kg

16,60%1,41% 40,44% 48,34%12,47%

11.963 persones


