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2020 EN XIFRES

10 RESPOSTES 
QUE HA DONAT ANDRÒMINES 
A LA PANDÈMIA DE LA COVID.

La formació és la clau 
de l’ocupabilitat._
 Nova Plataforma de formació on line: Aula Virtual d’Andròmines

 125 persones formades, un 70% dones

 10 cursos realitzats (professionalitzadors i TIC)

Disminuïm l’escletxa digital, 
més visibilitzada que mai 
a causa de la pandèmia._
 3.143 persones connectades (infants, joves i persones grans)
 378 ordinadors i tauletes entregats
 112 centres residencials de menors i de gent gran equipats

Acompanyem els processos d’inserció 
sociolaboral intensificant la dedicació i la 
qualitat. Hem ofert suport emocional als 
col·lectius més afectats per la pandèmia._
 7 % més de participants de Reincorpora
 Augment del 44 % del temps d’acompanyament individual
 130 participants en programes d’orientació
 19.557 h de formació i acompanyament

Hem donat resposta a l’augment 
de necessitats bàsiques 
no cobertes._
 6,6 t d’aliments entregats i no malbaratats
 130 persones destinatàries

 176 h de voluntariat en la distribució d’aliments
 Garantim l’entrega social fins i tot durant el confinament

Lluitant per crear ocupació 
tot i la complexitat 
de l’entorn i treballant 
per insertar persones 
en situació de risc._
 Hem gestionat 217 ofertes laborals

 Hem creat 10 llocs de treball nous per a 
persones en procés d’inserció

Nous dispositius 
d’integració i acollida 
de col·lectius
especialment vulnerables._
 Persones en situació d’irregularitat o en risc 

d’irregularitat sobrevinguda
 Persones joves tutelades i ex-tutelades

Gràcies al treball en xarxa 
hem arribat de manera 
eficient a col·lectius 
i territoris._
 6 xarxes amb presència activa
 9 projectes en partenariat

Continuem fent territori, 
principalment al Eix Besòs 
i Montcada i Reixac._
 60 entitats fent ús de la Nau Vila Besòs
 1 nova nau d’economia circular al Bon Pastor
 Pla Estratègic de Justícia de Gènere dels polígons
 Oficina d’Inclusió de Montcada: acció comunitària 

i foment de la participació

La gestió de residus en pandèmia 
ha estat una activitat essencial._
 2.738 t de residus gestionades
 99 t de RAEE gestionades
 Augment del 80 % de la roba recollida
 8 t de productes reutilitzats

La pandèmia visibilitza 
els nostres valors de cura: 
digitalització, comunicació 
interna i igualtat._
 Signatura del Pacte del Temps de l’Aj. BCN
 100 % del personal teletreballant 

amb els equips adequats
 Pla d’Igualtat aprovat
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PROJECTES
SOCIALS
—
 Intermediació laboral entre empreses i persones en recerca de feina
 Formació a mida i professionalitzadora
 Itineraris individuals d’inserció sociolaboral

 Dinamització cultural i TIC a Centres Penitenciaris
 Voluntariat social i ambiental
 Pla Estratègic de Justícia de Gènere dels polígons de l’Eix Besòs
 Oficina d’Inclusió Montcada: Referència del PDC de La Ribera, Hort 

Comunitari i la Xarxa d’entitats per a la Inclusió

AMBIENTALS
—
 Recollida de residus a empreses i particulars: RAEE, tèxtil, 

voluminosos, paper o envasos
 Preparació per la reutilització de residus

 Gestió de punts verds i deixalleries
 Venta de segona mà

 Nau Vila Besòs: dinamització comunitària i d’entitats
 Prevenció del malbaratament alimentari
 Educació ambiental

INNOVACIÓ
—
 Serveis informàtics i gestió de filtres tallafoc.
 DigiLAB: formació en fabricació 3D



 70%
PERSONAL 

D'ESTRUCTURA

 30%
RESTA 

PERSONAL

RECURSOS
Ingresos  1.040.367,17 €
Despeses 997.641,77 €

 63%
SUB. ADM. 
PÚBLICA

 10%
FONS 

PROPIS

 27%
CONVENIS

PRIVATS

ORIGEN 
DELS RECURSOS

DESTINACIÓ 
DELS RECURSOSTARRAGONA

BARCELONA

MONTCADA

FIGUERES

MARTORELL

LLEIDA MANRESA
GRANOLLERS

ABAST TERRITORIAL

50
 PUNTS RECOLLIDA
 contenidors roba amiga

 a la província de Barcelona



“El servicio que ofrecen a las empresas para cubrir 
puestos de trabajo es muy recomendable.Los perfiles 
que nos enviaron encajaban con lo que buscábamos. 
Muy profesionales y atentos/as.” Dushow

“La professionalitat i l’atenció rebuda és impecable 
així com la gestió de les vacants que us derivem en 
moments puntuals. Andròmines facilita la derivació 
d’aquelles candidatures que encaixen millor en les 
necessitats de l’empresa. En resum: valoració molt 
positiva.” Ndavant (Clece)

“He llegado a una ciudad desconocida con 46 años. 
Me encontré que mi oficio estabaobsoleto, y mi edad 
no ayudaba. Con Incorpora conseguí empleo en una 
multinacional. Cualquier adulto que haya sufrido una 
crisis laboral sabrá que no exagero cuando digo que 
Andròmines me ha cambiado la vida.” Ricardo Arteaga

 

QUÈ PENSEN
DE NOSALTRES?

QUÈ POTS 
FER TU?

Contracta 
persones.

1

Reutilitza a través nostre, 
compra ordinadors de 
segona mà, entre altres.

3

Forma’t 
amb nosaltres.

4

Fes voluntariat.5

Contractar els nostres serveis: 
 Recollim tot el que necessiti una correcta gestió 

ambiental o que ja no necessites
 Destrucció documental
 Transport i distribució de productes

2

Si ens necessites, 
truca’ns al 932 740 627
o escriu 
a andromines@andromines.net

www.andromines.net
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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


