ASSOCIACIÓ MARESMON

MEMÒRIA PROJECTE INSERIM
ANY 2015

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2015
PROJECTE INSERIM
Al llarg de l’any 2015 l’associació Maresmon realitza mitjançant el projecte Inserim, un seguit d’activitats pel foment de la
cohesió social i la integració de dones a la societat, el coneixement del nostre entorn més proper, formació laboral i
tallers a infants i joves. Els tres eixos del projecte són la formació, la participació i la producció artesanal.
S’han atès un total de 963 persones entre infants i adults.
Adreça web: www.maresmon.org

EIX FORMACIÓ
PROJECTE D’ACOLLIDA I CONEIXEMENT DE L’ENTORN DE MANLLEU “Benvinguda”.
El desenvolupament d’aquest projecte d’Acollida a Persones Nouvingudes a la Ciutat de Manlleu, s’ha concretat en la
realització d’un curs dinàmic on es plantegen continguts d’acollida sobre els serveis municipals, comarcals, i a nivell de
Catalunya i d’Espanya, drets i deures de la ciutadania, aprenentatge de la llengua catalana, apropament a les entitats,
introducció a les noves tecnologies, etc.
L’eina principal de treball ha set la comunicació i expressió oral en llengua catalana i la participació activa durant les
sessions d'aprenentatge.
S’ha treballat manera prioritària la comprensió i expressió de la llengua catalana a nivell oral, així com l’adquisició
d’hàbits i pautes de convivència cívica per a l’adaptació a l’entorn.
A mesura que s’aconsegueixin els objectius inicialment establerts s’han desenvolupat les diferents unitats didàctiques,
per a l’ensenyament - aprenentatge del català, coneixement de l’entorn, partint sempre de la convicció que la llengua
serà el vincle d’integració més eficaç.
S’han utilitzat els següents factors metodològics:
1. Motivació per tal que participi lliurement en les sessions formatives.
2. Hem establert un procés interactiu, en el qual l’alumna/e ha pogut actuar, expressar-se, tenir canals de participació.
3. L’alumna/e ha viscut la formació del curs com a productiva en si mateixa, en el seu procés, no només pel producte
resultant d’aquest.
4. Hem establert una dinàmica grupal favorable que ens ha permès una bona interrelació entre els i les alumnes i la
formador/a, i també entre els i les mateixes alumnes del grup.

Participants: 30 homes i dones, 14 en la primera promoció i 16 en la segona promoció
12 han obtingut el certificat d’assoliment dels continguts en la primer a promoció
14 han obtingut el certificat d’assoliment de continguts en la segona promoció
Tècnic/a referent: Sari Zevallos i Naïma
Treball en xarxa: Tots els serveis que es visiten al llarg dels cursos.
El programa respon al conveni anual que té signat l’Ajuntament amb l’associació Maresmon en matèria d’acollida.

Hi ha una col·laboració per part de tots els serveis de la ciutat de Manlleu i dels diferents departaments de l’Ajuntament
de Manlleu. A més es treballa conjuntament amb el Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu.

ACTIVITATS REALITZADES
Durada: 2 promocions, de març a juny i de setembre a desembre
El curs ha set dinàmic i s’han impartit quatre hores setmanals repartides en: dues hores per desenvolupar continguts
teòrics i bàsics referits a l’entorn proper, als serveis municipals, comarcals, de Catalunya i d’Espanya i les altres dues hores
per visitar els serveis que disposa la ciutat. A més hem ofert un espai d’entrevistes individualitzades.
S’han visitat els següents llocs de Manlleu:
Centre Cívic Frederica Montseny
Centre Mèdic
Biblioteca Bisbe Morgades
Serveis personals, OME i Departament d’Esports
Oficina de Promoció Econòmica
CITE i OFIM
Serveis Socials i SIAD
Escola Municipal d’Adults Miquel Martí i Pol
Temps X Temps
Associació maresmon
Consorci per la Normalització Lingüística
El Canal, espai TIC
Museu del Ter
Policia Municipal / Mossos d’Esquadra
La Deixalleria
L’Oficina de l’habitatge
Associació Vincle
Mediació Hipotecària
UGT
Comissions Obreres
Servei de mediació Ciutadana
Agrupació Escolta Arrels
Visita a l’Ajuntament, als diferents serveis i al Sr. Alcalde
S’han dut a terme també 3 sessions de dol migratori.
Un tècnic/a de cada servei els ha acompanyat i els ha explicat les característiques pròpies i el funcionament. S’ha traduït a
la llengua originària dels participants per a la seva total comprensió.
Al final del curs es realitza una prova d’assoliment dels continguts explicats al llarg de les sessions i s’entrega un diploma
on consta el total d’hores d’assistència.

La participació en activitats social per fomentar la interrelació entre persones. Han participat en les activitats proposades
pel programa Temps X Temps:
1.
2.
3.
4.
5.

El dia de Sant Jordi acompanyant dels avis de la residència Aura a visitar les parades de llibres i roses.
El Tast gastronòmic amb dos grups de noies que preparen " Cous cous" dolç i altres plats típics del país.
Intercanvi de roba: suport a l’activitat de l’intercanvi de roba de temporada d’estiu i d’hivern.
Cantada de Nadales durant els actes del Badanadal de Manlleu
Per Nadal com a Patges Reials en la cavalcada de Reis.

S’ha prorrogat la participació dels grups interessats en el conreu d’una parcel·la de terra dels horts ecològics que
promociona el departament de Medi Ambient. Aquesta activitat garanteix també la continuïtat d’alguns del i les
participants als serveis que ofereix la ciutat a tots les i els seus habitants. L’associació Maresmon assumeix la despesa del
lloguer.

OBJECTIUS ACONSEGUITS
- Hem augmentat de la competència comunicativa de les persones participants, perquè siguin capaces de desenvoluparse en situacions de la seva vida quotidiana.
- Hem augmentat el coneixement de l’entorn.
- Hem aportat totes les eines necessàries de socialització i autonomia en el nou àmbit relacional i comunicatiu en el que
es troben.
- Hem promogut el coneixement i apropament de la cultura catalana d’acollida per capacitar i alhora interpretar la nova
realitat sociocultural del lloc on viuen.
- Hem promogut la capacitat de desenvolupar estratègies d’educació - aprenentatge al voltant de les diferents àrees
educatives, facilitant la posterior circulació pels recursos educatius i laborals de forma normalitzada.
- Hem promogut el coneixement i l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Hem augmentat la motivació social i l’autoestima
- Hem potenciat la participació activa i el propi compromís en el desenvolupament i assistència al curs.
- Hem adquirit unes habilitats socials per poder desenvolupar-se autònomament.
- Hem augmentat la motivació laboral i adquirit eines per a la recerca de feina, comunicació i expressió oral en llengua
catalana.

DERIVACIONES
S’ha derivat un total de 24 persones a altres recursos municipal per poder continuar la seva integració en les línies
següents:
Centre de Formació d’Adults Miquel Martí Pol – Cursos d’alfabetització - 6 participants
Consorci per la normalització lingüística de Manlleu - 4 participants
Programes locals: Temps x Temps - 2 participants
Participació associativa: Maresmon - 8 dones
Departament de Medi Ambient – Lloguer de parcel·les de terra per l’horticultura - 2 dones i 2 homes
Curs de manipulació d’aliments – 1 dona
Cursos de cuina - 1 dona

EIX PARTICIPACIÓ
PROJECTE FORJA
L’objectiu és l’apoderament de les dones per emprendre un itinerari de millora personal que augmenti les seves
oportunitats d'inserció social i laboral, desenvolupant les habilitats individuals i buscant el centre d’interès de cada una. El
programa s’ha adreçat dones de Manlleu d’entre 18 i 45 anys d'origen estranger, que reben prestacions i atenció social.
Participants: 13 dones
Tècnic/a referent: Sari Zevallos Zurita

Treball en xarxa:
- Departament de Benestar Social, Salut i Consum de l’Ajuntament de Manlleu
- Servei Integral d’Atenció a les Dones - SIAD

ACTIVITATS REALITZADES
Durada: 2 promocions, de març a juny i de setembre a desembre
Programa adreçat a les dones de Manlleu de 18 a 45 anys d'origen estranger, que reben prestacions i atenció social, i que
té com a objectiu aprendre un nivell bàsic en llengua catalana i coneixement de l'entorn municipal. També es treballa la
motivació per a la formació així com adquirir unes habilitats socials per poder desenvolupar-se autònomament. Aleshores
fan informàtica bàsica per obtenir un aprenentatge inicial de les noves tecnologies i així posar en practica els
coneixements adquirits al seu entorn, com per exemple: ajudar als seus fills a cercar T, poder copiar i enganxar el
contingut cercat, demanar hora al metge, etc
Aquesta acció pretén fer de pont amb d'altres recursos, de manera que totes les participants siguin derivades altres
accions formatives al finalitzar el curs per tal de poder emprendre un itinerari de millora personal que augmenti les seves
oportunitats d'inserció social i cultural per millorar la seva integració a la societat de Manlleu.
S’han fet dues sessions setmanals de dues hores amb un total de quatre hores setmanals. S’han combinat aquestes
sessions amb l’assistència a l’espai TIC, El Canal, per fomentar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies.
El projecte Forja s'emmarca en el conveni entre Maresmon i l'Ajuntament de Manlleu i esta coordinat amb Benestar
Social i el Siad.

Les temàtiques principals han anat sempre vinculades a la cultura general i a resoldre dubtes i situacions quotidianes
utilitzant el català com a llengua vehicular.
S’han treballat els següents àmbits:
Àmbit laboral: aprendre a buscar feina, a redactar un currículum
Àmbit familiar: atenció als fills, participació en l’educació i a l’escola
Àmbit quotidià: la puntualitat, concertar entrevistes, organització personal
Àmbit numèric: la numeració digital, operacions bàsiques, la nostra moneda, decimals
Àmbit lingüístic: expressions tradicionals, els temps verbals, vocabulari en general, vocabulari aplicat a situacions
concretes i quotidianes
OBJECTIUS ACONSEGUITS
GENERALS
S’ha estimulat i amb conseqüència desenvolupat la descoberta personal, social i comunitària, i s’ha facilitat la descoberta
d’eines per fomentar el procés i l’aprenentatge relacional, intercultural i l'adquisició d'habilitats per desenvolupar-se
autònomament.

ESPECIFICS
1. Treballar d'una manera clara i senzilla la gramàtica i el vocabulari elementals del Català.
2. Fomentar el respecte entre cultures i fomentar la interrelació social.
3. Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals a través de l'accés a les noves tecnologies.
4. Reforçar l'autoestima i la comunicació.
5. Adquirir actituds socials i de valors.
6. Promoure el coneixement de l'entorn com eina de convivència social.
7. Participar activament en el taller de dol migratori per reforçar l'autoconeixement i valoració personal.

GRUP DILLUNS
Tallers creatius manuals per treballar la integració de dones nouvingudes amb el català com a llengua vehicular. Es van
iniciar el mes d'octubre del 2014 fins el mes de desembre del 2015.

Hi han participat 24 dones.
Tècnica referent: Teresa Llimós
Coordinació: Grup de 6 dones voluntàries de l’associació.

Treball en xarxa:
- Departament de Benestar Social, Salut i Consum de l’Ajuntament de Manlleu
- Cooperativa Suara – Escola Bressol Els Picarols
- SIAD – Servei Integral d’Atenció a les Dones
- Programa local Temps x Temps
- OPE – Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu
- Associació per les tradicions Catalanes El Serpent de Manlleu
- Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu
- Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
- Consorci per la Normalització Lingüística de Manlleu
ACTIVITATS REALITZADES
Durada: de gener a juny i de setembre a desembre

-

Treballar la llana filada fent bufandes i bufs per l'hivern
Teixir bufandes de llana per participar a la tómbola en benefici de la Marató de TV3
Col·laboració amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, van assistir als nostres tallers persones de
la Llar Residència de Salut Mental de Manlleu
Taller per aprendre a fer gorros de llana filada
Preparació, elaboració i venda del Brou Solidari en benefici del Sarró, banc d'aliments de Manlleu, juntament
amb el MAB, Manlleu Associació de Botiguers
Lectura de Poemes escrits per dones a l'Hospital de Sant Jaume el 9 de març per commemorar el Dia de la dona
Participar al Taller per aprofitar roba vella organitzat pel Programa d'Intercanvi TempsXTemps
Preparar el material pels tallers del Serpent dels Menuts
Fer vestits de feltre pel 25 de novembre, Dia per l'eliminació de la violència vers les dones, i posterior col·locació
a la rotonda de la Plaça de la sardana
Realitzar un taller de braçalets de trapillo a la Gimcana del 25 de novembre a la Plaça Fra Bernadí
Participar al Gran Recapte d'Aliments a Manlleu
Participar al Mercat d'Intercanvi de roba organitzat pel Programa TempsXTemps
Fer un arbre de Nadal reciclat per posar a la Plaça Fra Bernadí, vam fer l'arbre amb corbates reciclades

Per la plena integració a la llengua catalana de les participants, l’associació té un conveni signat amb el Consorci per a la
Normalització lingüística pel foment del català mitjançant l’activitat de parelles lingüístiques.
OBJECTIUS ACONSEGUITS
- S'ha aconseguit crear un espai de relació entre les dones nouvingudes, dones amb dificultats psicosocials i les
voluntàries de l'Associació
- S'ha potenciat l'ús del català com a llengua vehicular
- S'han treballat diferents habilitats relacionades amb la motricitat fina: cosir, retallar, pintar, fer feltre i teixir

EIX PRODUCCIÓ ARTESANAL
PROJECTE ENTRELLANA
Tallers formatius en el feltre i de sensibilització en temes d’ecologia i sostenibilitat de la llana. Vol promocionar el feltre
entre dones, infants i joves i la formació i inserció tant social com laboral de dones mitjançant l’artesania.
Hi han participat un total de 876 persones entre infants i adults al llarg de l’any 2015
Durada: de gener a desembre
Tècnic/a referent: Aurora Colom Coma
En col·laboració amb Olga Collell Carrillo i la Yasmina Akoudad.
Treball en xarxa:
- Departament de Benestar Social, Salut i Consum de l’Ajuntament de Manlleu
- Programa “ Territori Jove” (Dep. De Benestar Social)
- Departament d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu
- SIAD – Servei Integral d’Atenció a les Dones
- Museu del Ter
- Consell Comarcal d’Osona
- Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu
Adreça web: www.entrellana.blogspot.com

RESUM DE CADA UNA DE LES ACTIVITATS
Les diferents activitat d’Entrellana es resumeixen en tres grans àmbits:
1. Infants: Tallers formatius a les escoles
2. Dones: Tallers formatius de dones
3. Participació ciutadana: Monogràfics i Fires

1. Infants: Tallers formatius a les escoles
Participants: 810 infants i joves fins a 18 anys
Durada: de gener a desembre
Hem realitzat un total de 36 tallers adreçats a alumnes de 3 a 18 anys. Hem pogut visualitzar el documental “Entrellana”,
que mostra tot el procés de la llana, des de l’esquilada fins a la seva total transformació ja sigui amb peces de vestir o en
aïllants per a la construcció. Després hem treballat amb llana per l’elaboració de feltre. Hem fomentat la tolerància vers
la diversitat cultural i el treball cooperatiu.
Els treballs s’han dut a terme a les següents escoles: Pompeu Fabra, Quatre Vents, INS Antoni Pous, Casals Gràcia, Puig
Agut, Curs PQPI de Manlleu, Escola Les Pinediques de Taradell, ’Escorial de Vic. A més d’un grup de persones
discapacitades del Centre Sant Tomas.
Els tallers els ha conduït una artesana professional i una voluntària de l’associació.

2. Dones: Tallers formatius de dones
Participants: 2 dones a l’atur

Seguint amb el treball iniciat l’any 2014, aquest és el segon any de formació i en conseqüència dues de les noies estan ja
preparades per a l’obtenció del carnet d’artesana expedit pel Consorci de Comerç i Moda de Catalunya.
La formació de dues de les dones seguint l’itinerari de formació per la posterior incorporació al món laboral, respon al
projecte d’inserció de dones amb risc d’exclusió social.
El treball de l’any 2016 recau amb l’obtenció del carnet i iniciar petits treballs per a la posterior valoració d’aquests en el
mercat comercial.

ACTIVITATS REALITZADES
Durada: de maig a desembre
S’han treballat les tècniques artesanes del feltre amb aigua i sabó i en sec mitjançant l’agulla de feltrar. També tècniques
com el shibori i l’upwolfing per aplicar-ho a objectes quotidians. Elaboració de tapissos, bosses de mà, sabatilles,
bufandes, mocadors de coll, etc.

3. Participació ciutadana: Monogràfics i Fires.
Monogràfics
Hi ha participat un total de 49 persones
Agost: Treball en la decoració de la taula presidencial del pregó de la Festa Major de Manlleu. Hi participen 6 persones.
Setembre: Taller d’iniciació al feltre dins les activitats de l’Aula del mercat Municipal. Hi assisteixen 14 persones.
Novembre: Duran quatre dilluns al llarg de 1:30 hores, s’ha fet tallers de feltre per l’elaboració de tapissos per la vestida
de les estàtues de Manlleu, “la Sardana” . Hi assisteixen 29 persones.

Fires
Hi ha participat un total de 15 infants
Hem estat presents en 2 fires per promoure i donar visibilitat als productes i activitats que fem.
Fira de Sant Jordi a Manlleu (Abril)
Venta de roses i diversos objectes de roba i feltre relacionats tots elles amb la diada.
Fira de Porc i la Cervesa de Manlleu (Setembre)
Exposició de productes de feltre i tallers per a infants dins les activitats de la Fira.
Tallers de feltre relacionats amb la festa. Hi participen 15 infants

Cal remarcar que aquest any 2015 la participació en fires i mercats, queda relegada a un segon terme, donat que és de
primer ordre la formació de les artesanes per posteriorment reprendre la presència en les fires en les que es podran
posar a la venta objectes treballats per elles mateixes.

OBJECTIUS ASSOLITS EN TOTS ELS ÀMBITS
- Amb infants i joves hem aconseguit que els alumnes comprenguin què és la llana i quin procés segueix per a la seva
transformació i els seus usos. La importància que té per ser un producte reciclable, proper i natural.
- Treballant la llana, han experimentat què és el material i quin procés segueix per obtenir feltre.
- Amb dones aconseguim la integració a una grup de treball. La participació a l’associació ha set un pont cap a una millor
socialització i normalització vivencial d’aquestes dones.
- Hem millorat l’autoestima de totes elles, s’han sentit recolzades i pertanyents a un grup acceptat i valorat per la
societat.
- Han estat formades en diferents tècniques de feltre artesà: nuno, shibori i upwolfing. Aconseguim la formació bianual i
amb la que ja es podrà obtenir el carnet d’artesana cultural.
- Amb la participació en les fires aconseguim una visualització del projecte i de les persones que hi participen. Encara que
no podem posar a la venda els objectes treballats, donat que es requereix temps i aprenentatge, donem una visualització
a l’entitat i als seus projectes.

PROJECTE TOTDRAPS
Taller formatiu en costura per a noies en risc d'exclusió social per la seva posterior inserció al món laboral i donant una
segona vida al retall de tèxtil.
Coordinació:

Teresa Llimós Rosell
Maria Codinach Fàbrega

Voluntàries:

Angelina Clapera
Teresa Coma

Aprenentes:

2 noies joves a l’atur

Durada: de gener a desembre del 2015
Adreça Web: http://totdraps.blogspot.com

ACTIVITATS REALITZADES
Fer els estàndards per la Cavalcada de Reis de Manlleu
Cosir cors de roba per la Festa dels Voluntaris del Hospital Sant Jaume de Manlleu
Fer la nova col·lecció de bosses i detalls per esdeveniments
Participació a la Fira Casar-se a Osona de Vic presentant els detalls per esdeveniments
Participació a la Fira de Sant Jordi a la Plaça Fra Bernadí de Manlleu
Participació a la Nit del Comerç organitzada pel MAB, Manlleu Associació Botiguers

Taller de reciclatge de texans a l'Espai artesà Els Rentants
Formació amb l'assessor comercial Josep Maria Quintana
Visita comercial a Ecograma de Manlleu
Visita comercial a Creu Roja de Vic
Visita comercial a la Universitat de Vic
Taller d'un serpent de roba al Casal Cívic de Manlleu
Decoració de la taula del pregó de Festa Major de Manlleu
Participació a la Marxa dels Vigatans, organitzada per Òmnium Cultural, confeccionant camises i robes per penjar als
balcons
Visita comercial a l'empresa The Dida World de Manlleu
Manteniment de costura a l'Escola de Bressol Municipal Els Picarols de Manlleu
Participació a la Festa del Porc i la Cervesa repassant davantals i bandanes. Taller de porquets pels més menuts
Visita comercial a l'Àrea de Serveis Socials i Promoció econòmica de l'Ajuntament de Torelló
Visita comercial al Consell Comarcal d'Osona, a l'Àrea de pobresa i inclusió social
Decoració exterior de l'Espai Express de Manlleu
Participació a l'Espai Express amb els nostres productes: bosses, davantals i porta pastissos

OBJECTIUS ACONSEGUITS
S'ha treballat la socialització
Ho hem fet a través del taller de costura, que ha facilitat la interacció de les usuàries del projecte entre elles i amb la resta
d’usuàries i responsables de l’associació
S'ha treballat l’autoestima
S'ha donat un valor a la tasca que es porta a terme com un dels aspectes més importants per recolzar i potenciar
l’autoestima
S'ha facilitat la integració
A través de la relació amb altres persones, de la mútua coneixença tant de la llengua com de la cultura, s'ha desenvolupat
un esperit obert i tolerant d'acollida
S'ha potenciat l’aprenentatge de la llengua
Com que la llengua vehicular ha estat el català, n’ha afavorit l’aprenentatge, fet imprescindible per a una plena
integració
S'ha fomentat l’autonomia personal i social
La responsabilitat en el treball ha fomentat la capacitat de l'autonomia personal i aquesta ha creat noves relacions socials
S'han desenvolupat noves habilitats
Donat que l'activitat principal ha estat l'aprenentatge de la costura, s'han treballat habilitats manuals com la motricitat
fina, la creativitat, la descoberta d’aficions i competències desconegudes
S'ha promogut la col·laboració entre les entitats
S'ha fet una promoció del projecte a altres entitats i s'ha potenciat l’intercanvi de recursos i materials
S'han optimitzat recursos
S'ha fet a través del reciclatge i la reutilització de materials tèxtils. La col·laboració de les entitats ha afavorit
l’aprofitament de recursos
S'ha fet sensibilització ambiental
S'ha sensibilitzat a la població pel que fa a temes de sostenibilitat ambiental amb l'aprofitament de recursos tèxtils
S’ha fomentat l’Intercanvi intergeneracional
Donat que les voluntàries han estat dones grans i les aprenentes noies joves s'ha fomentat la relació entre les dues
generacions

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT EMPRESARIAL EN ELS PROJECTES ENTRELLANA I TOTDRAPS
ÀMBIT EMPRESARIAL
Al llarg dels últims mesos de l’any, les persones que estan al capdavant dels projectes Entrellana i Totdraps han rebut una
formació inicial en l’emprenedoria de la mà de Mireia Franch de l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Manlleu i per part també del Senyor Josep Maria Quintana, empresari i formador en emprenedoria i empresa.
S’ha estructurat un Pla de màrqueting a seguir al llarg de l’any 2016.
A partir de l’esquema CANVAS, avancem cap a consolidar els productes i posar a la venda les primeres unitats tant de
feltre com de roba.
S’ACONSEGUEIXEN ELS SEGUENTS OBJECTIUS:
-

Es registre el nom i el logo de la marca DUETS que són sabatilles de llana feltrada.

-

Es concreta models de sabatilles de feltre per posar a la venda la temporada d’hivern 2015/2016.

-

S’inicien les ventes de sabatilles de feltre marca DUETS amb un total de 52 parells i 44 botes per nadó.

Amb la venda de sabatilles DUETS, iniciem el treball comercial i amb l’interès d’arribar a una més gran producció i
conseqüentment, la participació i la inclusió laboral de les dones formades en el feltre.

PROJECTE D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A MANLLEU – ESS.
Entrem a formar part del projecte d’economia social i solidària de Manlleu i que comença a caminar per la seva
consolidació l’any 2016, en el marc del “Programa de Projectes Innovadors i Experimentals” del SOC.
Es treballa conjuntament amb els serveis de l’OPE i amb altres entitats sensibles a participar-hi.
Entre altres, es treballarà per aconseguir els següents objectius:
-

Creació d’una marca.

-

Creació de pàgina web i de venta online.

-

Presència a fires i exposicions afins a la filosofia de la ESS.

-

Suport als projecte Entrellana i Totdraps per la seva total consolidació.

L’associació Maresmon agraeix la tasca feta i l’entrega incondicional a: Anna Llobet, Pilar Parera, Imma Surinyach, Fina
Serra, Pilar Serra, Susanna Martos, Mercè Pla, Olga Moreno, Roser Soldevila, Carme Dordal, Manel Rifà per a seva
col·laboració en els projectes Grup dilluns, Entrellana i Totdraps.

Manlleu, gener de 2016.

