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Clúster d’Èxit
LA UNIÓ FA LA FORÇA · Nou entitats de Girona s’han unit en la lluita a favor de la inserció laboral de persones i
col·lectius en situació d’exclusió sociolaboral RECONEIXEMENT · L’aposta de present i futur de la proposta ha estat
guardonada amb el premi Piñol INICIATIVA DOBLE · Negoci i valors s’han ajuntat amb força en un mateix projecte
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Anna Güell és la coordinadora del grup
Èxit, creat el 2008
per tres entitats amb
sinergies, experiències i activitats compartides, i està
contenta, ja sigui perquè fa poc més
d’un any la proposta es va ampliar i
avui són nou les empreses que treballen en l’àmbit de la inserció laboral –Tresc, Astrid 21, Els Joncs, Mifas, Onyar-la Selva, El Brot, Ecosol, Mas Xirgu i
Drissa–, ja sigui
perquè en temps
de penúria com
els que ens toca
viure, l’aliança solidària ha estat
guardonada amb
el premi Piñol.
Instaurat en memòria de Josep Maria Piñol i convocat per la Fundació Acció Solidària
Contra l’Atur amb el suport de
l’Obra Social La Caixa, el premi té
l’objectiu de reconèixer la innovació
i la trajectòria institucional d’una
entitat que aposta per la inserció laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió sociolaboral.
El grup Èxit, que en aquest moment factura 16 milions d’euros,
dóna feina a 331 treballadors amb
especials dificultats –o sigui, amb
més d’un 65% de discapacitat–, 226
amb discapacitat física –entre un

El grup Èxit
aplega nou
entitats que
treballen en
l’àmbit de
la inserció
laboral.
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Consolidar i
desenvolupar
accions que
dinamitzin
col·lectius amb
discapacitat.

Treballadors
de Drissa, entitat
que forma part
del grup Èxit,
netejant una
vorera ■
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33 i un 65% de discapacitat– i 40
persones amb risc d’exclusió laboral, la qual cosa significa que assegura el futur de 597 persones, de
162 professions diferents. La seva
filosofia és clara, es tracta de consolidar, crear, desenvolupar i posar en
marxa accions integrades que dinamitzin l’ocupació dels col·lectius
amb què laboren i l’activitat econòmica de les activitats dels seus
membres, que complementen la iniciativa privada amb els agents so-

cials i les institucions. Després d’un
llarg procés d’integració, el grup
Èxit s’estructura en la feina conjunta d’entitats consolidades que han
sabut renunciar a allò prescindible
per potenciar unes línies de negoci
que, recolzant-se en els valors similars i compartits, han sabut convertir la confiança, l’especialització i el
compromís social en una iniciativa
innovadora que, com diu Anna
Güell, “ajuda a millorar els nostres
recursos econòmics i socials”. ■
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A través
d’una aliança
d’empreses
socials amb
la qual es
desenvolupen
gran quantitat
de línies de
negoci.

El IV Congrés del Tercer Sector
defensarà “la Catalunya social”
S.P.
BARCELONA

El IV Congrés del Tercer
Sector Social reunirà entre avui i demà prop de
2.000 persones amb l’objectiu de reafirmar el missatge que “la Catalunya social és irrenunciable” i buscar maneres per treballarhi i mantenir-la. Amb el le-

ma Avançar en igualtat i
drets socials, es faran conferències, col·loquis i debats plantejats des de diferents punts de vista, per
reflexionar sobre com es
pot avançar en un estat del
benestar en un context de
crisi, i com es pot enfortir
la identitat del sector.
El congrés, organitzat
per la Taula d’Entitats del

Tercer Sector, es du a terme al Centre de Convencions Internacional de
Barcelona, al Fòrum, i s’hi
presenten 62 experiències
d’èxit de les organitzacions que treballen amb
els col·lectius més vulnerables. A la mostra d’entitats
hi haurà una seixantena
d’estands d’entitats, empreses i institucions.

En l’acte d’inauguració
hi intervindran la presidenta de la Taula del Tercer
Sector, Àngels Guiteras; la
del Parlament de Catalunya a, Núria de Gispert;
l’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias; el conseller
de Presidència, Francesc
Homs, i la vicepresidenta
de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. ■

Protesta de Dincat contra les retallades de Benestar Social i
Família a les ajudes a discapacitats al setembre ■ QUIM PUIG

