
Propòsits
2020
1. Consolidació i ampliació dels Programes de recollida i 

preparació per la reutilització (PxR) de RAEE en 
col·laboració amb altres entitats.

2. Implementar accions de millora de la comunicació interna, 
de desenvolupament de la persona i de flexibilitat horària per 
a totes les persones.

3. Nova implementació del projecte DigiLab de formació en 
impressió 3D i sensibilització per la prevenció del 
malbaratament alimentari.

Què pensen
de nosaltres?
"Crec que ha estat una gran sort poder realitzar aquest taller. Ha servit per 
a que molts nois i noies de l'escola s’interessessin en el món de la reparació 
i coneguin el concepte de l'obsolescència programada."

"Andròmines es un buen centro de formación y nunca podré olvidar lo que 
hicieron para que yo misma me superase."

"Te recogen de todo lo que necesites tirar con la 
seguridad que será reciclado y muy limpio. El perso- 
nal es muy atento y te dirá donde puedes dejar cada 
cosa que lleves. Si estás comprometido con el medio 
ambiente, lo recomiendo."

"Nosaltres hem estat molt contentes de treballar amb 
vosaltres. Ha estat un plaer, i ens agradaria repetir!"
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Il·lustracions de @pikisuperstar

Recursos
Ingresos 1.059.570’73 €
Despeses 995.583’88 €
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què pots fer
tu?
Contractar els serveis d’Andròmines:
• Recollida de residus o buidatge de pisos
• Recollida de paper amb certificat de destrucció
• Activitats de formació
• Tallers d’educació ambiental

Comprar a la nostra botiga del Polígon La Ferreria.

Voluntariat. Col·labora amb els nostres projectes, contacta 
amb coordinació@andromines.net

Si ets una empresa: Contractar personal de la nostra 
borsa de treball o afavorir les pràctiques en empresa: 
rrhh@andromines.net

Donació de productes:  roba, mobles, electrodomèstics 
i estris en bon estat.

Fes-te soci/a i col·laborador/a.

memòria

2019

TARRAGONA

BARCELONA

MONTCADA

FIGUERES

MARTORELL

LLEIDA MANRESA
GRANOLLERS

50
 PUNTS RECOLLIDA
 contenidors roba amiga

 a la província de Barcelona

abast 
territorial

Realitza una donació per a 
ajudar-nos a complir la nostra missió: 
ES05 0081 1582 2300 0109 3620

Si vols col·laborar amb Andròmines: 
truca’ns al 932 740 627 o envia’ns un 
mail a andromines@andromines.net

FORMEM PART DE:

COMPTEM AMB EL SUPORT 
DELS SEGÜENTS AGENTS PÚBLICS I PRIVATS.
Moltes gràcies a tots:

 

treball en xarxa i 
suport

I a totes les persones sòcies, voluntàries 
i col·laboradores externes d’Andròmines, MOLTES GRÀCIES!

C/ Cuba, 24

08030 Barcelona

Tel: (+34) 93 274 06 27

www.andromines.net



Serveis que oferim i quins projectes fem

54%
INSERCIONS

Formació a mida i 
professionalitzadora
Cursos adaptats i disseny propi per 
empreses i administració en:

• Neteja
• Soldadura
• Repartidor/a
• Atenció al client

€ LA CAIXA, AJ. BARCELONA I ANDRÒMINES.

1.660 h

58
DONES

33
HOMES

73%
INSERCIÓ 22

PERSONES

Itineraris individuals
a l’empresa d’inserció
Facilitem un lloc de treball amb acom-
panyament i formació individualitzada.

€ DTASF , AJ. BARCELONA (PROG. LÀBORA)
I ANDRÒMINES.

457 h
FORMACIÓ 

I ACOMPANYAMENT

479
PARTICIPANTS 
ALS TALLERS

Educació ambiental
Accions enfocades a la transformació 
de la realitat i que promouen la 
participació de tots els actors. 

• Tallers de prevenció i reutilització de residus
• Visites a les instal·lacions de reutilització
• Setmana Europea de Prevenció de Residus

€ AJ. BARCELONA I ANDRÒMINES. 

46 
ACCIONS 

D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL

Nau Vila Besòs
Projecte innovador que afavoreix 
compartir objectes entre Entitats de 
l’economia social i solidària al Districte 
de Sant Andreu i espai d’ús compartit.

€ LICITACIÓ.
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CONTACTADES

50
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EMMAGATZEMEN 
MATERIAL

21
 TALLERS

I ACTIVITATS 
FORMATIVES

Horts a les escoles
Projecte de dinamització comunitària 
amb escoles de Nou Barris i Sant 
Andreu per a crear espais de joc verds, 
horts, jardí vertical i mobiliari exterior.

€ AJ. BCN (PROGRAMA B-MINCOME).

2
DISTRICTES

24
ESCOLES

14
PERSONES 

TREBALLANT

13
PERSONES

Pràctiques
Acollim persones per consolidar la 
seva formació facilitant el contacte 
amb l’àmbit laboral.

987 h
PRÀCTIQUES

28
PERSONES

Voluntariat
El voluntariat dóna valor afegit a la 
missió d’Andròmines per aconseguir 
la transformació social i ambiental.

€ DTASF.

186 h
VOLUNTARIAT

Malbaratament
alimentari i inserció
Projecte d’itineraris individuals d'in- 
serció i lluita contra la pobresa 
gràcies a la donació d’excedents 
alimentaris de restaurants i entitats.

Projecte Una Mossegada a l’exclusió.

P  PÚBLIC GENERAL, EMPRESES I COMERÇOS.
€ DTASF I ARC.

3.000
ÀPATS / ALIMENTS 

RECUPERATS
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INSERCIONS
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10
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35
INFANTS

ÀMBIT

Innovació
ÀMBIT

Medi Ambient
ÀMBIT

Social

9
PERSONES

Mesures penals
alternatives
Acollim persones per donar segones 
oportunitats en l’entorn comunitari.

723 h

1.956
PERSONES

Dinamització 
cultural i TIC
Promocionem l’ús de les TIC en 
Centres Penitenciaris donant suport 
al Programa d’Alfadigital amb activi-
tats d’alfabetització digital i dinamit-
zació cultural.

€ DEP. JUSTÍCIA.

2.110 h
DINAMITZACIÓ

95%
HOMES

Intermediació
Acompanyem empreses amb neces-
sitats de contractació i persones en 
procés de recerca de feina per 
garantir l’èxit en la inserció sociola-
boral a través de competències.

Participem en els Programes Làbora, Incorpora, 
Reincorpora i Intermediació pròpia.

446
EMPRESES 
EN BORSA

304
OFERTES 

LABORALS 

€ LA CAIXA, DTAF, AJ BCN (LABORA) 
I ANDRÒMINES.

72 h
DE CÀPSULES

66%
INSERCIÓ

124
DONES

124
HOMES

Preparació 
per la reutilització
Comprovació, reparació i neteja de 
RAEE garantitzant la traçabilitat i 
l’esborrat de dades dels equips.

P PÚBLIC GENERAL, EMPRESES 
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

156 t
RAEES

GESTIONATS

6.167 kg
PREPARACIÓ

PER LA REUTILITZACIÓ
(RAEES)

10 t
EQUIPS D’INFORMÀTICA 
I TELECOMUNICACIONS

GESTIONATS

61%
REUTILITZACIÓ

RAEES

Recollida de residus
Recollida de RAEE (Residus Elèctrics 
i Electrònics), paper, voluminosos i 
material textil del Prog. Roba Amiga.

P  PÚBLIC GENERAL, EMPRESES, COMERÇOS 
I ADMINISTRACIÓ

€ RECURSOS PROPIS.

12 t
RAEE

5 t
VOLUMINOSOS

29 t
PAPER

19 t
ALTRES

1’4 t
ENVASOS

149 t
ROBA

Gestió punts verds 
i deixalleries
Servei integral de gestió de deixa-
lleries: de qualitat, orientat a la infor-
mació ciutadana, la sensibilització 
ambiental i l’economia circular.

P  PÚBLIC GENERAL, EMPRESES I COMERÇOS.
€ LICITACIONS.

3.054 t
RESIDUS 

GESTIONATS

10’73%
REUTILITZACIÓ

Venda de segona mà
Reutilitzem roba, mobles, aparells 
elèctrics i objectes diversos de la llar.

La venda dona suport a la 
sostenibilitat econòmica 
dels projectes i ens permet 
tancar el cercle de la 
reutilització. 

P PÚBLIC GENERAL, 
EMPRESES I COMERÇOS.

 

20 t
PRODUCTES

REUTILITZATS

Recuperació 
burilles de cigarret
Projecte d'estudi per sistematitzar 
la recollida i neteja de burilles de 
cigarret que tenen un elevat impac-
te ambiental. 

1 burilla:
• Contamina 50 l aigua dolça
• Conté més de 70 substàncies tòxiques

€ ARC I ANDRÒMINES.

1
ESTUDI 

REALITZAT

30.480
BURILLES 

RECOLLIDES

Serveis informàtics
Solucions tecnològiques adapta-
des a les necessitats dels centres 
penitencaris: reparació i instal·lació 
d’equips i xarxes LTSP, manteni-
ment i gestió de dispositius de 
filtratge del tràfic d’internet.

4’2/5 satisfacció del servei

P  PÚBLIC GENERAL, EMPRESES I COMERÇOS.
€ LICITACIONS.

  P PÚBLIC   € FINANÇAMENT

Formació 
per la inclusió
Reparació de mòbils, neteja i ús PDA.

€ AJ. FIGUERES, AJ. BARCELONA I ANDRÒMINES.

240 h
 

66%
APROFITAMENT

7
DONES

23
HOMES


