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Desembre

El compromís amb les persones El valor social dels nostres serveis

El nostre objectiu és oferir oportunitats formatives 
i laborals a persones en situació o risc d’exclusió, 
mitjançant l’acompanyament d’itineraris personals i 
grupals d’inserció sociolaboral. 

www.entrem-hi.com

El treball cooperatiu i en xarxa

Promovem al màxim la participació interna dels 
treballadors, que permet reforçar el seu sentiment de 
pertinença, d’implicació i responsabilitat. Apostem per 
treballar de la mà d’altres entitats i empreses del territori.

Desenvolupem activitats econòmiques i projectes 
sociolaborals per millorar la qualitat de vida de les persones. 
Oferim serveis de qualitat i amb valor social. Més de 20 
anys d’història ens avalen. 
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EL GRUP COOPERATIU ENTREM-HI:
NOU VERD I NOU SET

Desenvolupem activitats 
econòmiques i projectes 
sociolaborals que permeten 
millorar la qualitat de 
vida de les persones en 
situació o risc d’exclusió 
social, en el marc d’un 
procés d’acompanyament 
professional i en xarxa 
amb altres agents socials i 
econòmics del territori.

VISIÓ
La nostra visió és esdevenir el grup 
cooperatiu referent en la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en risc 
d’exclusió social i amb problemes de 
salut mental de la Vegueria Penedès. 

MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones en 
situació o risc d’exclusió sociolaboral de la 
Vegueria Penedès, mitjançant el desenvolupament 
de projectes ocupacionals, programes formatius 
i la gestió de serveis comercials i industrials 
per a clients privats i públics, que permetin 
oferir oportunitats de formació i feina per 
a persones amb especials dificultats del 
territori. 

VALORS
Els valors que volem que 
impregnin els nostres objectius 
i les nostres actuacions són: 
el valor social de tot el que 
fem, el compromís amb les 
persones com a eix principal, 
la gestió professional 
de projectes i serveis, el 
treball cooperatiu com a 
aposta de model econòmic 
i d’apoderament personal i 
l’arrelament al territori amb 
l’objectiu de treballar en xarxa 
col·laborativa amb els agents 
socials, econòmics i públics 
del territori. 
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NOU VERD és una cooperativa 
d’iniciativa social, fundada el 1994, 
reconeguda com a Centre Especial de 
Treball per la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu de Nou Verd és el de 
promoure i facilitar la inserció laboral 
de persones amb discapacitat, 
prioritàriament treballadors amb 
malaltia mental.

NOU SET és una cooperativa 
d’iniciativa social, fundada el 1997, 
reconeguda com a Empresa d’Inserció 
per la Generalitat de Catalunya. La 
seva finalitat és la promoció d’accions 
que portin a la inserció laboral i social de 
persones en risc d’exclusió social.

242
PERSONES
101 Nou Verd
115 Nou Set
26 Entrem-hi

61% homes
39% dones

9% menors de 30 anys
46% entre 30 i 45 anys
45% majors de 45 anys

Serveis i projectes
29%

Personal d’inserció
58%

Acompanyament
sociolaboral
7%

Gestió interna
6%

PERFIL DELS 
TREBALLADORS/ES

SERVEIS
AMB 
VALOR
SOCIAL. Jardineria i 

manteniment
Neteja i 

consergeria

Projectes 
d’inclusió

Gestió de 
residus

Acompanyament
sociolaboral

Distribució i 
repartiment

Serveis a 
mida

Projectes 
d’RSC
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ATENCIÓ A LES PERSONES
L’ITINERARI D’INSERCIÓ

Les persones que arriben a Entrem-hi, derivades 
pels serveis socials o d’ocupació del territori, reben 
un acompanyament sociolaboral permanent 
que les orienta i col·labora en el seu procés 
de millora d’ocupabilitat, formació i/o feina. 
L’objectiu principal és assolir les capacitats 
personals, formatives i les experiències laborals 
suficients per tal de poder desenvolupar de 
manera idònia i contínua un lloc de treball, ja sigui 
a les cooperatives mateixes com en el mercat 
laboral del nostre entorn. Moltes de les actuacions 
formatives i de practiques laborals les fem gràcies 
a les col·laboracions econòmiques i tècniques 
d’empreses del territori compromeses.

Acompanyament 
professional

Itineraris d’inserció
personalitzats

Inserció 
al mercat laboral

Cada persona té l’oportunitat de dibuixar 
el camí a través del qual vol arribar a 
aconseguir feina. Cada persona segueix 
un camí diferent. Aquest camí o “itinerari” 
ha de respondre a tres preguntes 
bàsiques: què vull?, què he de fer per 
aconseguir-ho?, em sento capaç de 
fer-ho en aquest moment? El procés 
de canvi que experimenta una persona 
durant aquest camí ve definit per un pla 
d’acció i un conjunt de passos que es 
dissenyen de manera conjunta amb un 
tècnic d’inserció d’Entrem-hi. I tot això en 
el marc d’un grup de treball en el qual 
es comparteixen les experiències, les 
dificultats i els èxits amb altres persones 
que estan passant per situacions 
semblants, de manera que entre elles es 
reforcen en vistes a assolir els objectius 
personals.

Tots els itineraris d’inserció tenen com 
objectiu final facilitar la contractació 
digna i estable de les persones que 
atenem al mercat laboral. Des de 
Entrem-hi procurem crear el 
màxim de ponts entre els nostres 
treballadors en procés d’inserció 
i les ofertes de feina que es 
generen en el nostre entorn (o més 
enllà), ja sigui facilitant informació, 
entrevistes, tastos professionals o 
practiques laborals, que permeten 
connectar-los amb el mon del treball 
real i amb empreses amb voluntat i 
necessitat d’oferir-los una oportunitat

Un procés que preveu segones i 
terceres oportunitats, centrat en la 
persona, en les seves capacitats i 
potencialitats reals. “
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387
persones
ateses

145
persones
formades

205
persones
contractades 
en Projectes 
d’inclusió

37
altres
accions 
d’acompanyament

39% 
dones

61% 
homes

34
accions
formatives

239
accions de
millora de 
l’ocupabilitat

22.100
hores de professionals 
en acompanyament 
sociolaboral

150
llocs de treball per 
a persones en procés 
d’inserció 

37
insercions
laborals

8,5
de puntuació en satisfacció 
de les persones ateses

88%
d’èxit formatiu en millora 
de l’ocupabilitat

BALANÇ SOCIAL 2017
PERSONES, ACCIONS I RESULTATS
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PLA ESTRATÈGIC
2019-2021

El Grup Entrem-hi, format 
per Nou Verd i Nou Set, ha 
aprovat l’any 2018 amb la 
presentació d’un nou   
Pla Estratègic conjunt. 

La decisió s’ha pres després 
d’un any de reflexió i mitjançant 
un procés participatiu, en el qual 
han pres part les assemblees, 
treballadors i també experts 
externs. Conjuntament, s’ha 
posat de manifest la importància 
del grup cooperatiu per créixer 
i assolir els nous reptes de 
futur que passen per esdevenir 
referents en la millora de 
l’ocupabilitat de les persones 
en risc d’exclusió social i amb 
problemes de salut mental del 
Penedès i el Garraf. 

El nou Pla Estratègic 
preveu les línies d’actuació 
següents: 

1 2Garantir la sostenibilitat 
econòmica i financera 
maximitzant l’impacte social 

1.1. Ordenar els serveis i projectes 
que tenim

Potenciar alguns projectes, repensar-ne 
uns altres i potser tancar-ne algun. 

1.2. Dedicar més esforços a la venda i 
visibilitat

Realitzar un Pla de Comunicació i un Pla 
d’Acció Comercial i implantar-los.

1.3. Adaptar llocs de feina a les 
persones

Desenvolupar una nova metodologia 
de treball envers els usuaris a través 
d’itineraris laborals dins i fora del Grup i un 
nou protocol d’actuació davant els casos 
de pèrdua de capacitat laboral. 

Consolidar el Grup    
Cooperatiu Entrem-hi

2.1. Organitzar-nos de manera més 
eficient

Definir i implementar els procediments 
per garantir l’eficiència de l’organització i 
compartir el coneixement.

2.2. Determinar el model jurídic i el 
model de soci

Convertir el Grup Entrem-hi en 
cooperativa de 2n grau. 

2.3. Fer que serveis i persones tinguin 
més autonomia

Descentralitzar la presa de decisions 
importants apostant per major autonomia 
de les persones que formen part del Grup 
Entrem-hi. 
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Alba Esteve
Comunicació i 
Màrqueting

Juli Silvestre
Director del
Grup Entrem-hi

Agustí Farrell
Àrea Econòmica i 
Administrativa

Raimon Rovira
Àrea de Projectes
Territorials

Carina Leal
Àrea d’Atenció 
a les Persones

Dani Inglada
Àrea de 
Recursos Humans

Ton Grau
Àrea de Serveis
i Manteniment

Com es treballarà? Implicant-nos-hi tots!

Organització cooperativista Organització tècnica

Assemblees Consells rectors Equip de Direcció i àrees de treball 

Pla Estratègic 2019-2021

www.entrem-hi.com

Organització estratègica

Grups de treball
estratègics

Oficina 
d’implementació 
del Pla Estratègic

Equip de Direcció

Thaïs Marset
Qualitat i 
Pla Estratègic



Estem a... Parlem per... Ens escrivim a través de...

Polígon Domenys 
Camí d’en Morató, 4
Vilafranca del Penedès
08720 (Barcelona)

Telèfon: 93 890 47 32
Fax: 93 890 41 84

www.entrem-hi.com 
info@entrem-hi.com
info@nouverd.com
info@nouset.com

CONTACTA’NS!

CM

“Tot va començar a la mili, quan 
tenia 20 anys i se’m va manifestar 
la malaltia, però jo no entenia què 
m’estava passant, vaig agafar una 
depressió que jo mateix me la vaig 
empassar i que no vaig ser capaç 
d’explicar.”

 El Pere és el Kilian Jornet de l’emprenedoria social. 
Representa l’esforç i el sacrifici d’assolir el repte de 
guanyar-te la vida des de l’ultra-trail de la malaltia 
mental. Potser semblarà artificial, comparar el fet de 
fundar una cooperativa de treball, patint una malaltia 
mental, amb la travessa a peu d’un recorregut 
muntanyós de més de 100 quilòmetres a mode 
competitiu. Però les comparacions no serveixen 
per assimilar conceptes sinó per entendre’n millor 
la profunditat, i la vida del Pere és una història que 
sobrepassa qualsevol comparació. 

“Van passar uns anys i el que semblava una 
depressió es va convertir en una cosa encara 
més greu. Aleshores em vaig dir a mi mateix que 
m’havia tocat a mi aquesta malaltia, com podia ser 
una altra; que era jove, que havia de lluitar, treballar 
i anar endavant. La meva germana, que és cinc 
anys mes gran que jo, també estava diagnosticada 
de malaltia mental i ja era pensionista. D’ençà que 
li van pagar la pensió va deixar de lluitar, mai més 
ha sigut la mateixa; ara, malauradament està en un 
residència”.

El Pere és soci fundador i ha estat president 
durant 14 anys de Nou Verd. “Vaig anar 
creixent com a professional a l’empresa, 
jo treballava de jardiner i també com a cap 
d’equip i responsable dels clients privats, 
més endavant vaig portar el manteniment 
dels regs compaginant-ho amb feines de 
despatx, també quan el cap de producció 
feia vacances jo el suplia. Aquells anys vaig 
acabar el batxillerat i vaig finalitzar el grau 
superior d’administració i finances i ara sóc el 
comptable de la cooperativa des del 2008.” Ell 
és l’exemple a seguir per a nosaltres, perquè 
ha estat el primer i el que encara aguanta, tot 
i el desgast de la cursa, i n’hi ha molts d’altres 
que han seguit la seva petja i molts més que 
ens hem afegit per intentar aportar el nostre gra 
de sorra. Nou Verd, Nou Set i el Grup Entrem-
hi són i seguirant sent un repte emocionant, 
un acte d’heroïcitat sobrehumà, un projecte 
que ofereix la possibilitat a les persones amb 
més càrrega de patiment de crear-se una vida 
digna entorn de la seva feina. 

Hem viscut dos moments crítics en la vida del 
Pere, dos moments de descompensació, de 
desesperació perquè, com comentàvem, la 
seva vida és una ultra-trail, però sempre ha 
tornat al seu despatx, i aquest moment, el 
primer dia després d’una baixa, és un dia que 
tots ens adonem que és possible desafiar 
els obstacles més alts. Ell sempre diu que en 
sortir d’un ingrés psiquiàtric comença de zero. 
Permeteu-me tornar a la metàfora inicial per dir-
vos que quan el Kilian cau enmig d’una cursa i 
es disloca l’espatlla, té mèrit que segueixi corrent 
i acabi guanyant, però encara tindria més mèrit si 
hagués de tornar a la línia de sortida.

El Pere la cursa la va començar amb 4 
companys que estaven en la mateixa 
situació que ell (formats, preparats, aturats 
i amb la malaltia mental a la motxilla), 
actualment en aquesta cursa correm més 
de 200 treballadors. Gràcies! 

Text: Xavi Vallès 

ELS ORÍGENS
PERE BARTOLÍ


