
Impulsem el canvi a 
entorns de treball inclusius
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Context 
 
Som un grup cooperatiu d’iniciativa social  
sense afany de lucre.

Treballem per a la transformació social i laboral en favor de 
persones vulnerables.

Des dels nostres centres de treball i formació, promovem  
la inserció laboral de persones en risc d'exclusió, problemes  
de Salut mental i discapacitat, mitjançant la gestió de serveis
i el desenvolupament de programes de formació i  
acompanyament sociolaboral fets a mida, a les capacitats de 
les persones i donant resposta a les necessitats dels nostres 
clients i col·laboradors. “Nosaltres podem canviar 

la història de sempre”

Som el fruit de l'esforç emprenedor de 5 persones que van 
crear la primera cooperativa catalana fundada íntegrament 
per persones amb problemes de Salut mental.

Oferim serveis amb valor en els sectors de la jardineria,  
neteja, consergeria, comerç, manipulats, residus i suport  
sociolaboral per empreses, entitats i administracions  
públiques.
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Antecedents 
 
Fa 26 anys que treballem per la millora de l’ocupabilitat  
a través de la feina, la formació i l’acompanyament  
personalitzat.

La COVID-19 ha posat damunt la taula la vulnerabilitat de la població  
general davant la salut mental i ha impactat en la precarietat laboral i  
econòmica de nous col·lectius. 

1 de cada 4 
persones
 
experimentarà  
vulnerabilitat social al 
llarg de la vida. 
Dades de l’OMS.

8 de cada 10 
persones
 
amb trastorn de salut 
mental no té feina.

L’any 2030 la Salut Mental serà la primera 
causa de discapacitat del món.

1 de cada 4 
persones
 
en atur, pobresa i  
exclusió laboral i social. 
Segons informe de FOESA de Càritas
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Visió i valors 
 
El nostre repte és transformar la realitat de persones  
amb risc d’exclusió social i amb problemes de Salut Mental.

Impacte Social

A través de la feina, la formació,  
l'assessorament, l'orientació i  
l'acompanyament sociolaboral per experts.

Responsabilitat Social Corporativa

Creem projectes de col·laboració amb  
empreses amb compromís social fets a mida 
(temps, expectatives, recursos, donatius...)  
promovent la participació dels seus treballadors.

Igualtat d’oportunitats

Construïm projectes i generem activitats a  
través de les nostres cooperatives que permeten  
la contractació de persones amb trastorn de 
Salut Mental, discapacitat o vulnerabilitat social.

Consum Responsable i Medi Ambient

Treballem per minimitzar la nostra penjada 
ambiental en el territori, promoure un  
desenvolupament sostenible en les nostres 
activitats i sensibilitzar els agents col·laboradors 
del nostre entorn.

Inclusió

Millorem la qualitat de vida de les persones  
activant recursos econòmics, socials, relacionals 
i formatius per millorar el seu benestar i la seva 
inclusió comunitària.

Cooperació

Promovem el treball i la formació en  
col·laboració i cooperació amb empreses  
i agents socials locals i públics, creant xarxa  
al territori.
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Com ho fem? 
 
Oferim serveis comercials competitius i programes sociolaborals per a la 
inserció de persones especialment vulnerables. Els nostres beneficis són 
el nostre impacte social. Treballem per la transformació, som persones en 
acció cap a una comunitat plenament inclusiva.

Formació i acompanyament

→ Accions que fomenten la  
formació i capacitació de les  
persones que acompanyem com 
ara beques de formació.

Aliances estratègiques

→  Fons solidari
→  Donatius
→  Patrocinis
→  Projectes a mida amb empreses  
      i entitats socialment  
      responsables de la Vegueria  
      Penedès.

Contractació de serveis

→  Jardineria
→  Neteja
→  Consergeria
→  Gestió de residus
→  Manipulats industrials

Borsa de feina

→ Accions que fomenten la  
     cobertura de llocs de treball  
     atenent la diversitat amb ara  
     la selecció de persones,  
     pràctiques i formació. 

Amb les persones:

Amb emprreses i entitats:
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Per què nosaltres?

+ 26 anys 
 
treballant al territori

223
 
llocs de treball al grup

344
 
ocupació generada

61 professionals  
 
equip multidisciplinar

17 accions
 
formatives el 2020

172
 
clients en acció

107 insercions 
 
en els últims 2 anys

52 convenis 
 
Entrem RSC

8,2/10 satisfacció
 
persones ateses

5.142.748 €
 
de facturació anual
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Què ens diferencia?
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Som un referent amb 26 anys 
d’experiència en la prestació de 
serveis i projectes sociolaborals 
per promoure l’accés al treball 
de persones amb risc d’exclusió 
social a la Vegueria Penedès. 

Disposem d’un equip de 21  
professionals de l’àmbit  
de la psicologia, el treball  
social, la integració social i  
la pedagogia.  

Hem  consolidat una plantilla  
de 223 persones a les nostres 
cooperatives i hem assolit   
més de 87 insercions en  
dos anys.

Fem de la formació una eina  
de millora de l’ocupació de  
les persones que col·laboren  
amb nosaltres.

Fomentem la responsabilitat 
social, la igualtat d’oportunitats, 
la formació i la sensibilització 
social a empreses i entitats del 
territori.

La qualitat i complicitat dels 
nostres equips garanteixen la  
implementació dels projectes  
en les empreses i entitats.
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Què hem aconseguit?

804 empreses 
compromeses
 
en la inserció de persones en 
vulnerabilitat social. 

26% increment d’activitat 

i creixement
 
de les persones treballadores
a les nostres cooperatives. 

63 ents públics 
còmplices
 
entre administracions i  
ajuntaments del territori.

39.450 € aportacions 

al fons solidari
 
destinades a beques formatives.

233 persones 
acompanyades
 
per la millora professional 
per a persones amb  
vulnerabilitat social.

121 persones alfabetitzades 
digitalment
 
durant el primer any de  
pandèmia.
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Espais

Seu central 

Camí d’en Morató, 4
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 904 732
www.entrem.coop

Serveis per a indústries

C/ Abadal, 3
Sta. Margarida i els monjos

Entrem Outlet

C/ Sant Pere, 46
Vilafranca del Penedès 
Tel. 974 755 779

Serveis per a persones

C/ Eugeni d’Ors, 25
Vilafranca del Penedès 
Tel. 938 904 732

Ateneu Coopsetània

C/ General Prim, 6
Vilafranca del Penedès 
Tel. 697 611 383
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Partners 
 
Al llarg de la nostra vida ha estat imprescindible i molt
enriquidor cooperar amb empreses i organitzacions socials del 
territori, que s'han sumat i donat suport als nostres projectes i 
assolint junts els bons resultats d'inclusió obtinguts.  
Són les nostres empreses en acció!
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Equip Entrem 
 
Direcció 

21 professionals
que han acompanyat 533 persones
61% dones i 39% homes
 

30 tècnics especialitzats
on han treballat 194 persones
40% dones i 60% homes
 

11 persones treballadores

64% dones i 36% homes
 

Personal tècnic, d’inserció  
i acompanyament

Àrea de serveis i projectes Administració, gestió de  
persones i comunicació
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Per què nosaltres? 
 
Tenim un pla ambiciós a 3 anys vista. 
Només amb el suport d’empreses i  
entitats col·laboradores aconseguirem  
assolir l'objectiu. +50 nous llocs de treball 

+ expansió geogràfica al Garraf 
+ sectors d’impacte sociolaboral
+ sostenibilitat 

2021 2022 2023

· Obrir un nou centre de formació i  
capacitació a Vilafranca del Penedès.

· Crear un nou projecte de franquícia 
social.

Crear un nou  
projecte de  
franquícia social.

· Crear 2 nous projectes laborals que  
generin ocupació en aliança amb  
empreses i entitats socialment responsables 
del territori.

· Obrir una seu Entrem al Garraf.

· Ampliar l’oferta formativa i laboral  
per a persones amb especials dificultats  
d’inserció.

· Inversions en maquinària i vehicles.

Aquest pla té un cost estimat de 850.0000 €
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Per què juntes?
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Contribuiràs a la plena  
ocupació de persones amb  
problemes de salut mental,  
discapacitat i risc d'exclusió de la 
Vegueria Penedès.

La vostra vinculació millorarà  
la qualitat de les nostres  
organitzacions.

Facilitaràs que les teves
treballadores sentin orgull de 
pertinença corporativa  en  
un projecte social vinculat  
al territori.

Contribuiràs als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de 
l'agenda 2030.

Contribuiràs a reforçar el  
compromís social de la teva 
marca.

T'adheriràs als criteris de  
compra socialment  
responsables i a la Llei  
General de la Discapacitat. 
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Per què ara? 
 
Ara és el moment.

La pandèmia ens ha fet sentir a totes més vulnerables. 

Una bona salut mental és una eina imprescindible per 
disposar d'una bona qualitat de vida amb les persones i 
també amb les organitzacions.

Junts fem créixer la qualitat dels nostres equips i projectes 
alhora que millorem els resultats dels nostres objectius 
compartits.

Suma’t  al  nostre projecte i fem-ho plegats!
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Vies de col·laboració 
 

Serveis comercials
 
→  Jardineria
→  Neteja
→  Consergeria
→  Gestió de residus   
→  Manipulats industrials

Serveis per administracions
 
→  Consultoria i atenció personalitzada 
→  Orientació laboral i plans d’ocupació 
→  Formació en competències transversals  
→  Projectes d’inclusió:
 - Agents cíviques 
 - Construcció
 - Jardineria
 - Altres 
→  Xerrades de sensibilització social  
→  Fires d’ocupació o similar

Serveis laborals

→  Borsa de treballadores
→  Processos de selecció
→  Formacions a mida
→  Acollida d’alumnes en pràctiques
→  Participació en speed datings
→  Assessorament sobre la Llei general de discapacitat
→  Seguiment de les incorporacions en l’empresa
→  Anàlisi del lloc de treball en les empreses
→  Beques i ajudes a persones vulnerables

Comunicació i visibilitat de marca

→  Web corporatiu 
→  Memòria anual
→  Publicació / entrevista al butlletí corporatiu
→  Convenis de col·laboració 
→  Menció a les xarxes socials
→  Acte de reconeixement Empreses 
      Socialment Responsables

Responsabilitat Social Corporativa

→  Tallers de sensibilització i cultura de la diversitat
→  Testimonials
→  Formacions contra l’estigmatització  
→  Arrodoniment de nòmines
→  Compres en campanyes específiques:
  - Roses en acció - Sant Jordi  
 - Nadales amb valor social 
 - Lots de Nadal amb valor
→  Accions RSC personalitzades:
 - Horts comunitaris
 - Experiències de cooperació  
    (Outdoor Muntanya St. Jaume) 
 - Estocs amb valor
 - Altres
→  Donatius
→  Patrocinis
→  Fons solidari de formació



16

www.entrem.coop
 
entremcoop

Moltes gràcies pel vostre temps! 
Impulsem el canvi?


