Creem ocupació per a
persones amb discapacitat
o en risc d'exclusió social

“MANS m’ha fet créixer com
a professional i com a persona”
—
Mohamed Fadili
Encarregat de planta

Mohamed Fadili va arribar a MANS
fa cinc anys, quan en tenia vint-i-un,
a través d’un programa d’inserció per
a joves en risc d’exclusió social.
La cooperativa va acompanyar-lo en
el procés d’integració social i laboral.
Ara, tot i la seva joventut, és l’encarregat
de la planta d’envasat, on treballen
una quarantena de persones.
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“Quan arribo a MANS cada matí, en funció
de les comandes i de la quantitat de fruites
i verdures que tenim, organitzo el personal de
la planta”. La cooperativa ha crescut. També
ho ha fet en Moha, com li diuen els companys:
“Fa cinc anys només treballàvem amb sis
productes, com ara la patata, la ceba o l’all.
Ara treballem amb vuit varietats de pomes,
peres, caquis, préssecs, porros, pastanagues,
carabasses...Treballem amb el triple de
productes; també hi ha el triple de personal,
la cooperativa ha crescut en tots els sentits”.
Els productes de MANS es poden trobar a
quatre supermercats. Moha reconeix que
“sempre em fixo si hi ha producte de MANS
quan faig la compra. És molt gratificant trobar
pomes o peres envasades per nosaltres.
Fa molta il·lusió”. I és que MANS és una gran
família. “Aprenc cada dia dels meus companys,
tant a nivell laboral com humà. Aquí hi ha
moltes històries personals de superació
i esforç. Tots aportem un granet de sorra
al gran projecte de la cooperativa”, afirma.
En Mohamed afegeix que la Fundació
Catalunya La Pedrera, a través del projecte
de MANS, “m'ha ajudat molt per a integrarme, m'ha fet créixer com a professional i com
a persona. Han confiat en mi i m'han donant
l'oportunitat de demostrar el que he après i,
per mi, això és el millor”.
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Promovem les empreses socials com a
motors per a la creació de llocs de treball
per a persones en situació de vulnerabilitat
social i en risc d’exclusió, especialment
joves. Les iniciatives s’orienten al sector
agroalimentari, font de salut i preservació
del territori, del paisatge i del patrimoni
agroalimentari.

Cooperativa MANS
La Cooperativa MANS treballa per a generar llocs de treball i facilitar
l’accés al mon laboral a persones joves en risc d’exclusió, mitjançant la
producció, comercialització, envasat i transformació de fruita i verdura
ecològica. Constituïda com empresa d’inserció el 2015, el seu creixement
en llocs de treball la col·loca en la tretzena posició de les més de seixanta
que hi ha Catalunya.

exercici. S’ha desenvolupat un nou packaging biodegradable, més sostenible i clarament diferenciador, que disminueix la petjada ecològica i
implica un descens d’ús superior a cinc tones de plàstic anuals.
L’any 2018 MANS ha consolidat vint-i-vuit llocs de treball d’inserció i
ha aconseguit que set joves s’insereixin laboralment o retornin al circuit
educatiu.

El creixement és paral·lel a un increment de vendes. La facturació el 2018
ha estat de 2,6 milions d’euros, un increment del 43% respecte a l’anterior

La Fundació participa de forma activa en
la Cooperativa MANS i la Fundació Topromi
amb l’acompanyament a la direcció i a l’equip
tècnic, la definició de l’estratègia, el suport
a la inversió a través de la concessió de
préstecs, i la concessió d’ajuts puntuals.

Planta de processat i envasat de productes ecològics a Sant Vicenç dels Horts.

Els Horts de Sant Benet
Durant el 2018 s’ha consolidat el projecte d’explotació agroecològica dels
Horts de Sant Benet, en el qual es desenvolupa un programa d’inserció social i laboral per a joves, en col·laboració amb els serveis socials de poblacions veïnes com Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Manresa i Santpedor.
La superfície conreada el 2018 ha estat de gairebé quatre hectàrees i ha
permès generar cinc llocs de treball: un cap d’explotació i quatre joves
d’inserció que compaginen aquesta activitat amb la formació complementària que els ha de permetre el salt a l’empresa ordinària. Durant l’any quatre joves han finalitzat amb èxit el procés d’inserció: tres han trobat feina i
un ha retornat al circuit educatiu.
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Collita de porros als Horts de Sant Benet.

Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social
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Joves Migrats Sols
MANS ha iniciat un programa per a facilitar la integració sociolaboral de Joves Migrats Sols, també coneguts com Menors Estrangers No Acompanyats
(MENAS). El 2018 ha aconseguit la regularització i la contractació de dos joves migrats. S’ha iniciat un programa formatiu adreçat a Joves Migrats
Sols, en col·laboració amb la Fundació Mercè Fontanilles i la Cooperativa GEDI, entitats que gestionen centres d’acollida. L’objectiu és facilitar la
integració sociolaboral del col·lectiu.

Creem ocupació per a
persones amb discapacitat
o en risc d'exclusió social
—

Impacte social

Fundació Topromi

Beneficiaris

La Fundació Topromi (la Canonja, Tarragonès) atén setanta-tres persones
adultes amb discapacitat intel·lectual. Ofereix els serveis de Centre Ocupacional -cinquanta-vuit beneficiaris- i un centre especial de treball expert en
arts gràfiques i manipulats -quinze beneficiaris-. L’equip tècnic i assistencial
el componen setze persones més.

per a la Cooperativa. Aquesta activitat dona feina a una persona responsable de l’obrador i dues d’inserció.
Els serveis d’arts gràfiques incorporen l’activitat artística de les persones
amb discapacitat intel·lectual. Fruit d’aquest procés creatiu, Topromi s’ha
encarregat de la imatge nadalenca promocional de la ciutat de Tarragona.

Fundació Topromi s’ha incorporat com a membre a la Cooperativa MANS.
A les instal·lacions de Topromi es realitza l’envasat de fruita seca ecològica
Amb l’envasat de fruita seca, la Fundació Topromi s’ha
incorporat també a la Cooperativa MANS.

Cooperativa MANS
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Total inserció laboral

139

Llocs d’inserció ¹

28

Llocs de treball d’inserció

54

Joves prelaboral

13

Joves prelaboral

45

Llocs de suport

10

Llocs de treball de suport

28

Persones inserides en empreses (acumulat)

12

Inserció empresa finalista (acumulat)
Horts de Sant Benet

41
4

Joves prelaboral

32

Llocs de suport

1

Inserció empresa finalista (acumulat)

4

Fundació Molí d’en Puigvert

6

Llocs d’inserció ²

5

Llocs de treball de suport

1

Llocs d’inserció Topromi Alimentació

TOTAL

197

2
15

Llocs de suport

16

Persones ateses al Centre Ocupacional

58

TOTAL

Persones ateses en centre ocupacional 58

92

Llocs d’inserció / CET ³

Inserció empresa finalista (acumulat)
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7

Llocs d’inserció ¹

Fundació Topromi
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Beneficiaris

1

197

¹ Llocs de treball de mitja jornada
² Llocs a jornada completa
³ Persones amb discapacitat intel·lectual

