
	

	
Mans que munten llums...	

Mans que fabriquen peces... 

Mans que pinten parets... 

Volem  
continuar treballant!  

Ens ajudeu? 

 

Badalona, 18 de maig de 2020 

Benvolgut amic/amiga d’Acollida i Esperança, 

Ens adrecem a tu en aquests temps tan difícils perquè necessitem ajut 
econòmic per poder salvar l’àrea sociolaboral de l’entitat. Des de la 
Fundació s’ha iniciat la campanya extraordinària “Les Mans de Mansol” per 
intentar recaptar fins a 190.000 euros, que és la quantitat que ens permetrà 
donar continuïtat al Centre Especial de Treball (CET) Mansol Projectes i 
superar l’exercici de 2020; i et convidem a col·laborar. 

Com a tota la societat, aquesta epidèmia del Covid-19 també ens ha afectat 
de diverses formes i ha tingut conseqüències directes en tots els centres 
d’acollida i serveis de l’entitat: amb el confinament dels serveis residencials 
(amb 59 persones a les cases), donant suport i seguiment a les persones del 
Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma SAVA (amb 41 homes i dones 
que viuen en habitatges autònoms), seguint els protocols de prevenció, lluitant 
per aconseguir mascaretes i EPI’s, fent aïllaments preventius de tota persona 
amb símptomes, tancant provisionalment el Servei Odontològic... 

Un dels serveis més afectats i que més ens preocupa a nivell de futur (a curt i 
mig termini) ha estat el Centre Especial de Treball Mansol Projectes. Amb 
l’establiment de l’estat d’alarma i l’aturada generalitzada del sector empresarial, 
no vam tenir més remei que fer un ERTO en aquest servei i a més es va decidir 
complementar les nòmines dels nostres treballadors perquè puguin arribar a fi 
de mes.  

Mansol es va posar en funcionament a finals de 1999, i durant 21 anys ha 
estat el marc d’intervenció per a tots els projectes sociolaborals que, 
d’una banda, han generat llocs de feina i, d’una altra, han ajudat a millorar 
l’ocupabilitat de les persones.  

Així durant aquests anys s’ha aconseguit donar feina directa a 259 
persones. Són persones que durant períodes de temps més o menys llargs 
han format part de la plantilla de l’empresa. Totes aquestes contractacions van 

Les Mans de Mansol 



possibilitar l’entrada al món laboral, en un bon nombre de casos per primera 
vegada. Actualment hi ha 42 persones en plantilla; la majoria amb certificat de 
discapacitat i provinents de situacions de difícil o nul·la entrada al mercat 
laboral ordinari.  

També des del CET portem els darrers 6 anys desenvolupant programes de 
recerca de feina i millora de l’ocupabilitat. Com exemple, només els dos darrers 
anys (2018-2019) s’ha ofert formació a 98 persones en risc d’exclusió i s’han 
aconseguit 458 contractacions a empreses externes. 

El fet és, tal com ja us anunciàvem a l’inici de la carta, que tota aquesta realitat de 
Mansol Projectes està en una situació molt delicada. L’aturada forçada, la 
desaparició d’ingressos, la més que previsible lentitud en recuperar el ritme 
normalitzat de comandes dels clients, les aportacions econòmiques als 
treballadors de la plantilla per complementar la quantitat que reben de la Seguretat 
Social i assegurar els seus ingressos... Són totes juntes circumstàncies que fan 
preveure unes dificultats de tresoreria a curt termini i uns resultats econòmics 
desastrosos. 

Al 2019 Mansol estava a punt d’assolir els 900.000 euros d’ingressos generats 
per l’activitat i molt a prop de la sostenibilitat financera del projecte. Cada any la 
Fundació acaba aportant alguna quantitat per compensar les pèrdues.  

Les previsions que comencem a fer calculen una reducció d’ingressos del 21%. 
Seran aproximadament uns 190.000 euros que la Fundació haurà d’aportar a 
final d’any si no volem tancar. I ara per ara no els tenim. La superació de 
l’anterior crisi econòmica ens va deixar sense fons de reserva... 

Bé, prego disculpis la llargària de la carta i les explicacions, però pensàvem 
que era necessari transmetre les raons i el sentit d’haver posat en marxa 
aquesta Campanya de captació de fons. Tot allò que es reculli anirà destinat 
aquest any a possibilitar la continuïtat del CET Mansol Projectes i la seva tasca 
d’inserció sociolaboral, en la qual creiem plenament ja que hem comprovat que 
la feina és la millor eina d’inclusió social. 

Allò que bonament puguis fer serà molt valuós per l’entitat i esperem que amb 
la generositat i la solidaritat de tantes persones que estimen la Fundació i la 
seva tasca social podrem aconseguir aquesta xifra.      

Per si pots col·laborar recordem el núm. de compte bancari a nom de la 
Fundació Acollida i Esperança: ES18-2100-3317-1222-0006-5609 

Rep una cordial salutació i gràcies per tot el teu interès, 

 

Mijail Acosta 

Director general 


