
 
 

 

NOTA DE PREMSA 
 
L’ASSOCIACIÓ SOCIAL  ANDRÒMINES  DUU A TERME LA SEGONA EDICIÓ DEL MERCAT 
D’INTERCANVI A MONTCADA I REIXAC COM A PROJECTE D’INSERCIÓ  
 

• Es tracta d’una iniciativa que segueix la metodologia de Formació-Servei. Alumnes dels 
curs Gestió de Residus duen a terme el projecte com a servei a la comunitat 

 

• La iniciativa s’emmarca en el programa Reincorpora liderat pel Departament de 
Justícia i l’Obra Social La Caixa.  

 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2012 - L’Associació Social Andròmines duu a terme un projecte 
d’inserció laboral basat en el medi ambient i el reciclatge. Es tracta d’una iniciativa emmarcada 
dins del programa Reincorpora, liderat pel Departament de Justícia amb el finançament de 
l’Obra Social La Caixa.  
 
El projecte de l’Associació Social Andròmines es basa en el medi ambient i el reciclatge, alguns 
dels aspectes que tradicionalment ha treballat aquesta associació. Aquest any el projecte 
s’emmarca dintre de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, com una activitat de 
sensibilització mediambiental. Gràcies al projecte, un grup de 16 persones privades de llibertat 
ha realitzat el curs de Gestió de Residus a la seu de Promoció Econòmica de Montcada i Reixac.  
 
A partir dels coneixements teòrics i pràctics que han adquirit al llarg del curs, els alumnes han 
dut a terme el disseny del cartell i punt de llibre del Mercat d’Intercanvi, tanmateix han 
participat a un programa de radio de La Veu i han preparat diferents tallers de reciclatge, com 
de monebrics i de bijuteria reciclada,  que servirà per dinamitzar la jornada del Mercat 
d’Intercanvi, que se celebrarà aquest dissabte 24 de novembre a la Plaça de l’Església de 
Moncada. No podem oblidar que els alumnes també seran els responsables de  servir la 
xocolatada que es donarà a les 11 hores als visitants i participants del Mercat. 
 
L’objectiu és fomentar el reciclatge i la reutilització entre la ciutadania, comptarem amb la 
participació de la Xarxa d’Intercanvi de Can Cuiàs, de l’Ajuntament de Montcada i de ciutadans i 
ciutadanes que son sensibles a aquesta manera de intercanviar i viure i ja ens han confirmat la 
seva participació. I a més hi pot participar qualsevol persona, el mateix dia 24, aportant objectes 
que ja no faci servir o aportant habilitats que vulgui intercanviar.  
 
El projecte s’inspira en la metodologia Formació-Servei, per la qual un grup de persones duen a 
terme una formació i apliquen els coneixements que han adquirit en un projecte al servei de la 
societat, en aquest cas la preparació, la difusió i  l’organització del Mercat d’Intercanvi, son unes 
activitats que han preparat des del 19 de setembre de 2012. La seva formació finalitza a finals de 
desembre, després hi hauran de fer les pràctiques en empreses i una vegada acabada aquesta 
etapa, l’Associació Social Andròmines seguirà donant-los suport per la seva inserció laboral. 
 
MÉS INFORMACIÓ: http://intercanviemiconvivim.wordpress.com 
 
 



 
 

 

 
MERCAT D’INTERCANVI  
DIA: 24 de novembre 
HORA: de 10 a 14h 
LLOC: Plaça de l’Església de Montcada i Reixac 
 

 
 
CONTACTE:  
ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES 
c/Llenguadoc 56-60  08030 Barcelona  
Telèfon: 93 274 06 27  Fax: 93 346 16 14  
www.andromines.net / http://intercanviemiconvivim.wordpress.com 
 
Responsable projecte: Montserrat Romo: mromo@andromines.net 
Comunicació i Premsa: Ana Montoro: coordinacio@andromines.net / 647735334 
 

ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES 
 
L’Associació Social Andròmines és una entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 1993 
treballa per un societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i denuncia de l’exclusió social i 
l’acolliment de persones en situació d’exclusió sociolaboral. És una crida d’atenció i 
d’intervenció contra l’exclusió.  
 
Existeix per l’exigència social d’atendre i acollir a persones desfavorides, marginades o excloses, 
les quals tenen greus dificultats per ser reconegudes en la comunitat  per la falta d’acceptació 
de les diferències i per la seva incapacitat, personal o social, per a accedir a un treball digne. El 
seu àmbit de treball és la província de Barcelona, encara que gran part dels serveis es 
concentren en el Vallès Occidental i al Barcelonès. 
 
 

PROGRAMA REINCORPORA 
 
El Programa Reincorpora és un projecte del Departament de Justícia i el seu Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE) que compta amb al suport i finançament de l’Obra Social La Caixa. Es 
tracta d’un projecte destinat a facilitar itineraris d’inserció sociolaboral a interns en centres 
penitenciaris basat en el concepte de formació-servei, una proposta educativa que suma 
intencionalitat pedagògica i utilitat social.  
 
La iniciativa suposa una ampliació del programa de formació per a reclusos que, des de l’any 
2005, impulsa l’Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest any es desenvoluparan 20 accions de formació-servei a 
Catalunya gràcies a la col·laboració i participació de diferents entitats socials com l’Associació 
Social Andròmines.  


