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Mà estesa per a gent que ho necessita. Per a persones que no
ho han tingut fàcil, que han comès errors, que han entrat en una
espiral de ruptures emocionals, econòmiques, familiars... Per a tots
ells va néixer fa vint anys Dimas, una empresa que ha permès refer
la vida, a través de la feina, a persones amb risc d’exclusió social.
Dimas va començar la seva tasca amb persones que havien passat
SHU OD SUHVµ$UD KR FRQWLQXD IHQW L DOKRUD KD DSURˉWDW OD VHYD
experiència per a d’altres col·lectius afectats per la crisi, complementant, en molts casos, la feina dels serveis socials municipals.
Més de 300 persones han tingut l’ocasió de disposar dels recursos
que els ha ofert Dimas.
Durant aquests vint anys Dimas hi ha posat les eines perquè la
SHUVRQDVXUWLGȠXQDVLWXDFLµFRPSOLFDGDGRQDQWFRQˉDQ©DLDIHFWH
DFRPSDQ\DQWODSHUTXªDSURˉWLDTXHVWDVHJRQDRSRUWXQLWDWSHU
aconseguir una millora integral de la persona. Donant feina i també formació per tal que aquestes persones creixin humanament i
professionalment. No podem més que sentir-nos orgullosos d’una
tasca tan noble i tan necessària per al progrés de la societat.

DQ\V
GȠHPSUHQHGRULD
VRFLDO
-RVHS0D\RUDOL$QWLJDV
Alcalde de Granollers

I a l’hora, Dimas ha demostrat que hi ha una altra manera de fer
empresa. Una altra manera de fer activitat econòmica. L’economia
social existeix. És una realitat creixent que va guanyant espais.
Cada dia més present i competitiva i amb voluntat de ser una part
important del teixit empresarial del nostre país.
Celebrem un projecte que ha tingut en la seva junta un motor
tenaç, un voluntariat que va sumant en el seu model d’organització,
que representa una nova cultura emprenedora, impregnada de valors de responsabilitat social, participació i proximitat i que durant
aquest temps ha treballat per sensibilitzar sobre la necessitat de
crear noves oportunitats per a les persones excloses.

9

Us felicito per la feina ben feta que porteu a terme. Seguirem
FRQˉDQWHQODYRVWUDWDVFDTXHHQIRUWHL[ODFRPXQLWDW
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8QSURMHFWHDGPLUDEOH
)UDQFHVF%HQ¯WH]0HULQR
Coordinador primer Pla d’Ocupació.
Membre de Justícia i Pau.
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El llibre que tens a les mans és molt més que un
dossier de la historia de Dimas, l’Associació per a la
Intervenció Social Integral Dimas. Et diria, sense perill
de què et decebi, que te’l pots prendre com un manual
per a integradors i altres professionals socials, un
dossier de foment d’empresa, una novel·la de drama
social, una bitàcora, el guió d’una pel·lícula d’autor, o
un homenatge a un grup d’herois de la ciutat.
Aquest conjunt de fulles escrites és tot això i molt
més, i pels que hem participat de prop en l’objecte
GHO VHX FRQWLQJXW WDPE« «V XQD ˉQHVWUD FDS D XQ
festival d’emocions i de records que a la seva manera
HQVYDGHL[DUPDUFDWVLHQVYDFRQˉJXUDUXQDYLVLµ
IHUPDVREUHHOTXHVLJQLˉFDHOGUHWDWHQLUXQDYLGD
digna per totes les persones exclusivament pel fet
de ser persona.
La meva col·laboració es remunta als inicis del
projecte Dimas, que no van poder ser més humils -per
coherents-, i alineats amb la resposta que la societat
dona habitualment a les persones que es troben en
abismes d’exclusió social com els dels protagonistes
d’aquestes històries: una nau magatzem prestada
sense serveis ni electricitat que havia estat utilitzada
per acumular diversos tipus de material, i a mode
de pàrquing de vehicles per desballestar; un paquet
d’eines i estris per facilitar el desballestament de
materials reciclables; i un camió de cinquena mà
adquirit gràcies a una subvenció puntual, que funcionava ranquejant al límit com temorós de què si
s’aturava aniria directe al purgatori dels vehicles a
ser reciclat com la resta de material que carregava
a la seva esquena.

En aquell paisatge, l’Esteve em va oferir la possibilitat de col·laborar uns mesos mentre ell tractava
d’ordenar les relacions amb l’administració, l’organització de suport i les mínimes estructures perquè
aquesta il·lusió que clavava les seves arrels en el
compromís personal en la lluita contra l’exclusió
social mitjançant processos de voluntariat, es pogués
convertir en un projecte sostenible i conegut per
tots els actors administratius, socials i econòmics
de la comarca.
I allà vam començar. El projecte disposava d’uns
PLWMDQVFRPSOHWDPHQWLQVXˉFLHQWVLGȠXQHVJDUDQties pràcticament inexistents. La nostra societat no
aposta per aquests escenaris amb risc de pèrdua de
diners i de temps. Qualsevol assessoria professional
raonable hauria dictaminat que no hi havia futur i
que les bases eren completament irreals i insostenibles. Però el convenciment d’unes quantes persones
li van donar més valor a allò que és intangible. La
fe, l’esperança, la creença ferma en la dignitat de
les persones van empènyer a tirar endavant amb
el poc que es tenia. L’equip va fer seu el pensament
de Gramsci segons, pel qual el pessimisme és un
assumpte de la intel·ligència i l’optimisme és un
assumpte de la voluntat.
I així, entre sortides i arribades a la nau carregats de material reciclable, entre patacades i “estira
i arronses” amb els controls d’aquella tartana, es va
començar a produir un petit miracle cada dia. Un
miracle que vaig tenir la gran sort de percebre entre
la sorpresa i la humilitat. El projecte no reconstrueix
les persones, no les integra, no les fa créixer, no les

recupera la dignitat, no les treu de l’exclusió on
estan. La gran sorpresa és que quan les persones
ajuden a fer girar aquesta pesada roda, cada un des
d’on pot i amb l’energia que pot, assoleixen totes
aquestes coses elles mateixes; és a dir, que les persones són les que es reconstrueixen a si mateixes,
les que recuperen la seva dignitat i les que surten
de l’exclusió. Aquesta és la gran conclusió i el gran
ensenyament de la meva experiència en Dimas, i aquí
és on trobareu que arriben les vides i els testimonis
que s’inclouen en aquest llibre.
I, com no podia ser d’una altra manera, jo, que em
vaig prestar a col·laborar amb el projecte de Dimas
seduït per la força de la voluntat incombustible de
l’Esteve i dels altres promotors, cada un des del
seu lloc, vaig sortir també amb un fantàstic retorn
que acabaria afegint-se per la porta gran a allò que
considero l’escola de la meva vida.
Per tot això, a totes i a tots els que us pugueu
apropar a aquest projecte des de la lectura d’aquest
llibre, us recomano que no us quedeu només en l’admiració retrospectiva del projecte, en l’emoció pels
testimonis de vida o en la utilització de les dades
per a la vostra formació. Us commino, que si teniu
oportunitat, us acosteu d’alguna altra forma a aquest
o a altres projectes similars i que, per descomptat,
mireu i escolteu a les persones en exclusió que ens
envolten i que sovint ni demanen ajuda. Perquè
sovint el que ens envolta és un mirall, i sovint necessitem que ens ajudin a entendre els mecanismes que
IDQDˊRUDULHPSRGHUDUODGLJQLWDWGHOHVSHUVRQHV
que també és la nostra.

11
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DQ\VDOVHUYHL
GHOHVSHUVRQHV
&DUOHV&DPSX]DQR
Impulsor de la Llei d’Empreses
d’Inserció a l’Estat Espanyol

12

Celebrar 20 anys per a qualsevol organització
és preciós; per a una empresa d’inserció més si
cab, quan la seva missió primera és fer efectiu
el principi constitucional segons el qual les
penes privatives de llibertat han d’estar orientades cap a la reeducació i la reinserció social;
aspirar al retorn a la feina, al mercat de treball
de les persones que surten de la presó, després
d’haver complert amb la seva corresponent pena,
és un objectiu principal en qualsevol política de
reinserció.

per a les empreses d’inserció. Sense aquesta
aliança amb el sector públic, les empreses
d’inserció no haguessin pogut consolidar-se.
Però també ha fet falta un teixit empresarial
i social que és imprescindible per fer efectius
els objectius d’inserció laboral. Sector social,
sector privat empresarial i les administracions
públiques conformen una potent aliança que
necessariament necessitem enfortir a tots els
nivells, però singularment en la inserció laboral
de les persones més fràgils i vulnerables.

Durant dues dècades dedicar-se al treball
d’inserció laboral de persones amb situacions de
fragilitat i vulnerabilitat segur que no ha estat
planer. Ha calgut molta dedicació i esforç en una
feina que demana, sens dubte, per a tenir èxit, un
alt grau de personalització en l’atenció de tots
HOVEHQHˉFLDULVGHOVSURJUDPHVGȠLQVHUFLµ&DOHQ
mètodes i itineraris estandarditzats de ben segur,
però darrera de cada història d’inserció hi ha una
persona amb la seva motxilla particular, amb les
seves esperances i expectatives, amb les seves
possibilitats i les seves capacitats. Segur que
Dimas ha sabut trobar en cadascun dels participants dels seus projectes, una proposta concreta
i possible per intentar un retorn a la feina.

I és que en el camp d’inserció de les persones
en risc d’exclusió, i també de les persones amb
discapacitat, encara cal també superar molts
prejudicis i moltes pors. Són masses encara els
que creuen que no poden compartir un espai de
IHLQDDPEGHWHUPLQDWVSHUˉOVRTXHGHWHUPLQDdes persones no es podran reincorporar a una
vida normalitzada. Per això, també en aquest
aniversari cal felicitar i agrair a tota la comunitat
que es mou al voltant de Dimas que fa possible
que els seus projectes d’inserció tirin endavant.
En el cas de les empreses i altres iniciatives socials, la seva col·laboració i empatia esdevenen
llavors per una societat més amable i fraternal
DPEDTXHOOVTXHSDWHL[HQP«VGLˉFXOWDWVLLQcomprensió, quan no rebuig i menyspreu.

I clar, han calgut moltes complicitats. D’administracions i altres actors del sector privat.
D’entrada del Govern del país i de les seves
institucions de l’àmbit penitenciari en el cas de
Dimas en concret, i lògicament de les administracions locals, que són imprescindibles i claus

,ˉQDOPHQWFDOIHOLFLWDUDWRWVHOVWUHEDOODGRUV
i directius de Dimas que han fet possible que
durant 20 anys aquest projecte tirés endavant.
Els professionals que treballen en el sector de la
inserció laboral són fonamentalment gent voca-

cional. Sinó difícilment es pot entendre la seva
dedicació i el seu afany en un àmbit complex per
GHˉQLFLµGHOODUJUHFRUUHJXWHQHOVHXVUHVXOWDWV
i sovint amb moltes frustracions, inevitables per
altra banda, en matèria d’inserció.
A tots ells els hem d’agrair la feina, el compromís i la tenacitat de creure en les persones,
en la seva capacitat de tornar a començar i en
OȠDVSLUDFLµTXHHOWUHEDOOGLJQLˉFDDOHVSHUVRQHV
i les ha de dotar d’autonomia per a construir els
projectes personals que els faran lliures.
Que en siguin molts més!

13

Tornar a l’Ìndex

PRÒLEGS

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

Ȣ,WRWFRPHQ©Dȣ
0HUFª&KDFµQ'HOJDGR
Subdirectora de Tractament
Centre Penitenciari de Quatre
Camins 1990-1996

Llavors estava com a subdirectora de tractament del Centre Penitenciari de Quatre Camins.
Primera època d’un centre penitenciari nou, amb
il·lusió renovada per part de l’administració
penitenciària i de l’equip del centre pel treball
en la reeducació de les persones a presó. Però
sobre tot d’un grup ampli de voluntariat que al
YROWDQWGHODˉJXUDGHOFDSHOO¢GHODSUHVµOȠ$Qdreu Oliveres, havia cristal·litzat com un enèrgic
i convençut equip de treball ben coordinat i
disposat a concretar accions per a aconseguir
la plena rehabilitació del interns.
No calia esforçar-se per convèncer aquest
grup de resistents i voluntariosos que eren
necessaris dispositius d’ajut per aconseguir els
objectius del nostre programa de reincorporació
dels interns a la societat. Cadascú dels que participaven en el projecte aportaven la seva experiència i talent en tasques de formació, seguiment
a les famílies, acompanyament en las sortides
programades, en totes aquelles imprescindibles
per anar treballant una transició a la feina i a la
vida social més fàcil. Destacava d’aquell equip
de voluntaris la tenacitat i entrega a fer servei
en el suport psicològic i personal als presos.

14

Catalunya havia assumit les competències
plenes en matèria penitenciària i volia posar
en marxa dispositius de recolzament i suport
als interns a l’exterior. La visió del projecte penitenciari passava per generar una xarxa social
que pogués reforçar la mediació social de les
persones que tornaven a la societat després del
seu aïllament; en aquest context es crea DIMAS.

Un dia em proposà l’Andreu Oliveres aquesta
possibilitat: perquè no crear un lloc d’iniciació
laboral per aquestes persones? Una associació
per exemple. Havíem de donar-li la formal legal
corresponent, però havia de ser un espai associatiu, de base social amplia, amb cabuda per tota
la gent que treballava dia a dia en el camí cap a
l’adaptació de les persones disposades a canviar
de vida en sortir en llibertat. On participessin tots
els voluntaris....
Li vaig dir a l’Andreu que estàvem disposats a
ajudar-lo, jo també sóc creient. Necessitàvem, per
DL[´DOJXQˉGHODODFDXVDDPEYRFDFLµGHOLGHUDU
el projecte, necessitàvem algú que li donés forma,
TXHHVWLJX«VHQHOGLDDGLDDPEIHUYRULFRQˉDW
en els resultats. Ell em va dir, tenim a l’Esteban
Pineda, ens ajudarà també en Mossèn Pardo (ara
bisbe de Girona) i seran de la Junta directiva els
voluntaris més propers a Granollers perquè ha de
ser aquí on estarà localitzat el centre de treball.
— Molt bé Andreu, comencem a treballar –li
vaig dir– Podeu venir a casa, redactarem els
estatuts de la Associació i buscarem els locals;
també li demanarem a l’Ajuntament que ens doni
un cop de mà.
— No tindrem problemes –em va respondre–
més d’un intern dels que coneixem és com Dimas,
HOSUHVDTXHOOTXHYDVHUFUXFLˉFDWDODGUHWDGH
Jesús i amb el que va parlar.
(UD SHOV YROWDQWV GH ˉQDOV GH PDU© GH OȠDQ\
1995.

15
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Un conjunt d’elements que conflueixen a
ˉQDOVGHOVDQ\VSULQFLSLVGHOVDIDYRUHL[HQ
la creació de l’Associació Dimas.

i exclusivament de subvencions del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya o de la
Diputació de Barcelona.

L’any 1989 s’inaugurà el Centre Penitenciari
de Quatre Camins a la Roca del Vallès, davant
de fortes protestes de persones i entitats, que,
segurament mogudes per la por al desconegut i
la proximitat del centre, van valorar molt negativament aquesta construcció. Desprès de vint i
cinc anys s’ha vist que aquestes pors no tenien
cap fonament.

Aquestes primeres relacions amb la presó
van portar a establir contacte amb el capellà de
Quatre Camins, en aquell moment Mn. Andreu
Oliveras. Ell ja feia temps que es plantejava com
crear una associació dedicada a formar laboralment i inserir al mercat de treball a reclusos als
quals els restés poc temps de condemna o bé
estiguessin en tercer grau.

L’equip que en aquell moment treballava al
que llavors s’anomenava Foment de l’Ocupació, hi
tenia una certa sensibilitat social. Aquest equip al
mateix temps volia que aquest departament municipal de nova creació, creixés i tingués un abast
més ampli. És així que va començar a plantejar-se
com cercar recursos per poder fer algun projecte
lligat amb la presó.

Fruit d’aquests contactes es van iniciar unes
trobades a la Masia de les Tres Torres. El capellà
de la presó aportava voluntaris de presons o persones properes a Càritas. Des del Departament de
Foment es va convidar a persones de sindicats o
del propi ajuntament amb una certa sensibilitat
social o interès pels temes de formació i ocupació.

Després de set anys d’aquest plantejament
inicial, un educador del centre penitenciari que
portava temes culturals, en Roc Garcia, s’adreçà
a l’Ajuntament de Granollers per proposar muntar cursos de formació o alguna altra activitat
semblant.
L’àrea de Foment va voler donar resposta, i es
posà en contacte amb la Subdirecció de Formació
de Quatre Camins per començar a parlar de com
es podria crear algun projecte conjunt,. Això es va
fer així, ja que l’Ajuntament de Granollers no tenia
recursos propis per aquests temes i depenia única

Les primeres reunions se centraren en quatre
qüestions fonamentals
El nom que havia de tenir l’Associació, ja que
s’havien de fer uns estatuts i crear l’Associació
com a tal.
Amb quins recursos comptàvem per donar formació i/o treball a les persones que s’adrecessin
a l’entitat.
Quins tipus de treballs es podrien fer.
Quina relació, laboral, assistencial, etc. s’havia
d’establir amb les persones a les que es donés
el servei.

Tornar a l’Ìndex
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El nom va estar aviat decidit: com que es tractaria amb reclusos, l’evangeli parla del bon lladre
i la tradició diu que s’anomenava Dimas... doncs
ja tenim el nom. És de suposar que a ningú se li
HVFDSDODLQˊXªQFLDGHOFDSHOO¢GHODSUHVµ3HU´
FHUWDPHQW«VHOQRPTXHKDSHUGXUDWˉQVDYXL
Pel que fa a la segona qüestió s’ha de dir que
no teníem cap recurs: potser fer un projecte i demanar subvenció al Fons Social Europeu, potser
uns Plans d’ocupació...
Els treballs proposats per fer van anar al voltant de la recuperació de màquines de segona
mà, neveres, rentadores, restauració de mobles,
etc. Es va agafar una mica el model d’algunes
botigues que havíem vist a les nostres ciutats,
d’associacions que treballaven amb toxicòmans.
Es concretava en fer recollida de trastos vells per
OHVFDVHVWULDUORVLDSURˉWDUHOTXHHVSRJX«V
Calia, però, disposar d’un camió i d’un expert,
voluntari, ja que no disposàvem de recursos econòmics, per poder ensenyar i dirigir una mica el
grup de persones “treballadores”.
Això ens abocà directament a la tercera qüestió, la que més ens va dividir, i que en el fons
era la de més profunditat: la relació que s’havia
d’establir amb els treballadors.
18

Un sector defensava que la gent que acollíssim
vingues sense cap relació laboral. Treballarien i
quan es venguessin els mobles o aparells restauUDWVVHȠOVȢJUDWLˉFDULDȣFRPERQDPHQWHVSRJX«V
és dir amb un ajut, una aportació.

En contraposició un altre sector, liderat pel
Josep Palomino i la gent propera a sindicats es
van negar en rodó, adduint que això era fer caritat
i que si s’havia de tenir treballadors. O es tenien
amb contracte laboral amb un sou segons el conveni a què s’adherissin, la seva seguretat social,
etc. o si no, era millor no fer res i deixar-ho córrer.
Claríssimament eren dues opcions totalment
diferents i antagòniques. La segona va ser la més
recolzada: inserir a través de la via laboral.
No és que en aquell moment ningú s’aixequés
de la cadira, però mica en mica els partidaris de
l’opció, per dir-ho d’alguna manera, més caritativa,
sense donar-se de baixa van deixar d’assistir a
les reunions.
Coincidí, també, que l’Andreu Oliveras, capellà
de la presó, va ser traslladat a una altra destinació
dins de la diòcesi. Quan tots pensàvem que l’Andreu seria el director, l’Associació es quedava sense
cap. Qui podria fer-ho? Potser vàrem ser nosaltres
que li vam oferir o va ser ell que va fer el pas endavant, però hi havia un xicot que tenia una petita
empresa de fusteria d’alumini que es va decidir a
VHUHOJHUHQWVȠDQRPHQD(VWHYH3LQHGD,ˉQVDUD
Sort d’aquest valent pas endavant. Segurament
és per això que avui existeix Dimas, sinó la resta
només hagués estat un brindis al sol.
Bé, calia cercar recursos. La primera cosa que
se’ns va ocórrer és que l’Ajuntament demanés un
Pla d’ocupació. Vam fer el projecte i ens el van
aprovar. Eren unes quatre o cinc persones contrac-

tades per fer tasques de neteja d’espais, pintura
i paleta amb l’Esteve com a encarregat del grup.
Potser aquest pla d’ocupació es va fer un parell
de vegades. Cap futur, però qui dies passa anys
empeny. I així va ser que ens vam assabentar
que la Diputació subvencionava tres projectes
experimentals per donar formació a treballadors
i crear amb posterioritat una empresa. De seguida ens vam adreçar a la Diputació a veure qui
portava aquest programa, era la Glòria Wilhelmi.
Vam parlar amb ella, vam veure que el projecte li
feia gràcia, però no ens va prometre res perquè la
subvenció estava pràcticament tancada.
Al cap d’uns dies ens va telefonar i ens va dir
que el projecte s’aprovava. Això volia dir diners per
FRQWUDFWDUH[SHUWVGLQHUVSHUFRQWUDFWDUEHQHˉFLaris i diners per materials. Tot plegat era un regal
del cel, que unes setmanes abans ni ens podíem
imaginar. Teníem tres anys de coll per consolidar

la iniciativa. Calia posar-se a treballar de valent.
En aquest temps vam canviar tres vegades de
ORFDOVˉQVTXHYDPGHPDQDUTXHHQVGHL[HVVLQ
estar, per desenvolupar l’espai laboral, a dues naus
petites que hi havia a l’avinguda Sant Julià,i que
havien servit per fer formació, però que en aquell
moment estaven tancades.
La secretària de l’Ajuntament de Granollers, la
Núria Badia, va fer les gestions i va redactar un
conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Dimas
SHOTXDOVHȠQVIHLDXQDFHVVLµDSUHFDULLˉQVDYXL
0HQWUHWDQWRˉFLDOPHQWVHJX¯HPWHQLQWFRPD
seu social els locals Pius XII, al carrer Guayaquil
de Granollers.
Després de la recollida de ferralla, mobles vells
i les petites rehabilitacions d’espais, va venir la
recollida de roba, els empostissats, les obres i els
boscos i la creació de l’empresa.
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$QGUHX2OLYHUDVL7RUUHQWV

-RVHS&DVWLOORL$GUL£Q

-RVHS0DQHO6HEDVWL¢L6DEDWHU

3UHVLGHQWGHVGHˉQVHO9DVHUHO
primer president de l’entitat, i de fet, promotor
de tot el projecte. Va ser l’Andreu, que en aquells
moments era capellà de la nova presó de Quatre
Camins de la Roca, juntament amb l’equip de
voluntaris que acompanyaven els presos durant
les seves condemnes a presó. Van veure la necessitat de crear un recurs per donar resposta a
les necessitats que aquestes persones tenien un
cop quedaven en llibertat i tornaven a la societat.

3UHVLGHQW GHV GH OȠDEULO GHO  ˉQV HO VHtembre de 2008, agafa el relleu de l’Andreu en un
moment difícil per a l’entitat. A ell hem d’agrair
que acceptés la responsabilitat d’estar al front
de l’entitat durant un període complicat en què
no hi havia pràcticament activitat per part de la
promotora per dos motius principals: no hi havia
un equip de treball disponible per a treballar
i continuar gestionant projectes. L’altre motiu
era perquè pràcticament tots els esforços s’hi
van abocar en desenvolupar i consolidar l’àrea
laboral a través de l’empresa d’inserció com a
eina principal per a aconseguir la inclusió de les
persones a la societat.

3UHVLGHQWGHVGHˉQDOVGHOLˉQVDOȠDFWXalitat, va estar en l’equip promotor en la mateixa
línia que l’Andreu Oliveras i altres persones que
van tirar endavant el projecte.

Va estar com a president durant la gestació,
defensant sempre la idea que la persona, els
presos, necessiten d’un treball digne per a viure
en societat de manera normalitzada. Va treballar
DPEOȠHTXLSTXHFRPSDUWLDDPEHOODTXHVWDˉORVRˉDˉQVTXHODYDQIHUXQDUHDOLWDW/ȠDQ\YD
haver de deixar el càrrec i l’associació perquè el
bisbe tenia altres plans per a ell. Va ser traslladat
a Barcelona on va assumir altres responsabilitats.
Volem rendir un homenatge a l’Andreu, des
d’aquestes línies, per la seva dedicació a Dimas,
agraint el seu treball incansable amb els interns,
per la seva lluita contra la lacra destructora de
la droga i pel seu treball d’acompanyament. El
seu treball es va veure injustament qüestionat
per una maquinària plena d’interessos que el va
condemnar legal però sobretot emocionalment
i personal.
20
Mossèn Andreu Oliveras.
Foto: Marcel·lí Sáenz (El País)

(OOPDWHL[YDDˉUPDUȢ&UHFP«VHQ'«XTXH
en la justícia terrenal, perquè la segona l’he vista
actuar de prop amb els més humils... i no em
JHQHUDJHQVGHFRQˉDQ©Dȣ

Tot i així, durant aquest període cal destacar
l’inici del Projecte de recuperació de residu tèxtil
a través del Programa Dimas Dona i les botigues
de roba de segona mà, El Penjador.
Igualment, és important el creixement que va
tenir l’empresa Dimas Empresa d’Inserció Social,
sl. durant aquests anys amb l’ampliació i creació
d’altres àrees de treball com per exemple el
SERMID, que com a servei de rehabilitació i manWHQLPHQW GȠHGLˉFLV HQV REUH OHV SRUWHV D OȠ¢UHD
de construcció.
Gràcies, Josep, per creure en el projecte de
Dimas.

En jubilar-se va agafar les regnes de l’associació donant un impuls important en la creació de
nous projectes: el pis d’acollida, l’hort comunitari,
la formació per a joves sense ESO, el voluntariat...
Projectes pensats per a persones que, per diferents
motius personals, no poden accedir a un treball a
l’empresa d’inserció, però sí que podem acompanyar en els seus processos personals, prelaborals,
de salut, formatius, etc.
Durant aquests anys també s’ha proposat, amb
la junta directiva de l’entitat, com a objectiu important, el treball de sensibilització de la societat
en temes d’exclusió social, organitzant xerrades,
cinefòrums, jornades, etc. per parlar obertament
de quina és la situació que pateixen les persones
més vulnerables del nostre entorn.
Treballador incansable, compromès i molt
humà, gràcies Josep Manel, per dedicar molta part
del teu temps a aquesta història que t’has fet teva,
i al treball contra l’exclusió social.
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Gràcies, Andreu!
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(YROXFLµHVSDLODERUDO'LPDV 

Després dels inicis de l’associació i de nou
anys desenvolupant diferents projectes laborals,
compartint hores, esforços, vivències amb moltes
persones, juntament amb l’experiència que cadascú anàvem adquirint, es va anar consolidant l’espai
laboral en el que qualsevol nou treballador podia
trobar en cada un de nosaltres: va ser un recurs,
un consol o una exigència contínua a millorar,
a tirar endavant. Era el nostre, un recurs on el
centre era el treball: qualsevol dia de la setmana
i a qualsevol hora. Aquesta era una altra de les
nostres característiques.
Així doncs, gràcies a la suma de tots els projectes que es van anar realitzant durant aquests
anys juntament amb l’experiència que cadascú
anàvem adquirint, es va arribar a un nivell de
serveis prou ampli com per plantejar-se la creaFLµGȠXQDHVWUXFWXUDHPSUHVDULDO9¢UHPDSURˉWDU
també la nova cobertura legal que ens oferia la
Llei Catalana d’Empreses d’Inserció de 2002.
Aquesta, a més de la cobertura legal que ens
RIHULD UHFROOLD SHUIHFWDPHQW OD QRVWUD ˉORVRˉD
aconseguir la inserció de les persones a partir del
treball contractat i remunerat, i desenvolupar tot
un projecte d’acompanyament que donés suport
durant tot el procés d’inserció.
A partir de l’aplicació de la Llei d’Empreses
d’Inserció, la Generalitat crea el Registre d’Empreses d’Inserció de Catalunya en el que ens
inscrivim amb el número 14, juntament amb
d’altres empreses d’inserció que paral·lelament

s’han agrupat en dues plataformes, ACEI i AIRES,
que acaben fusionant-se creant la Federació
d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) de
la qual som socis des del 2007.
El desplegament de la Llei ens permet també
accedir a les subvencions (tant de persones en
risc d’exclusió com de personal per a l’acompanyament d’aquests processos) que el Departament
d’Ocupació va convocant periòdicament. Hi hem
GHUHQGLUFRPSWHVSXQWXDOPHQWWDQWSHUMXVWLˉFDU
les despeses econòmiques de les subvencions,
com presentar els resultats d’atenció i d’inserció
dels treballadors que contractem.
Cal ressaltar també que durant els anys que
es va funcionar com a Associació hi havia sectors
de la societat que no acaben d’entendre com una
entitat sense ànim de lucre podia aventurar-se a
entrar en el món dels negocis. Certament, durant
PROWGHWHPSVYLY¯HPHQXQVOOLPEVˉQVTXHOD
majoria d’iniciatives d’aquest estil vam optar per
crear empreses. Amb aquest objectiu vam arribar
a l’any 2005 on neix Dimas Empresa d’Inserció
Social, SL.
“Som una empresa extraordinària, una entitat
sense ànim de lucre i sense ànim de pèrdues”.
Per tal que l’empresa d’inserció pugui iniciar la
seva activitat econòmica l’associació, com a propietària de l’empresa, fa un traspàs de fons per tal de
passar totes les contractacions a l’empresa i que
aquesta comenci a reballar amb entitat pròpia.
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A nivell pràctic la dinàmica de Dimas no ha
variat des dels orígens; es tracta d’intentar no dir
que no a res, amb tot el positiu que això comporta:
YHUVDWLOLWDWLQQRYDFLµUDSLGHVDDSURˉWDPHQWGHOV
recursos i agilitat en el servei i alhora amb tot el negatiu que això pot comportar: improvisació, nervis,
alts i baixos i una certa sensació algunes vegades de
desubicació. Però la veritat és que som una empresa
de serveis i els serveis sorgeixen quan sorgeixen.
Aquesta ha estat sempre la màxima de Dimas.
Amb el temps i a mesura que hem anat creixent, ha estat necessària una mínima estructura
empresarial, que ha facilitat l’organització i gestió
de l’empresa. L’estructura és molt senzilla: un
gerent, una comptable que treballa de forma
coordinada amb una assessoria externa, un administratiu/va, un encarregat de les àrees de treball
i una tècnica d’acompanyament a la inserció.
Amb la creació de l’empresa en l’any 2005
es comencen a adoptar models de gestió més
acords a la realitat econòmica del nostre entorn,
així implantem:
Models de comptabilitat empresarial.
Sistemes de Seguretat i higiene en el treball,
complint la normativa de cada moment.
Mesures per a la protecció de dades.
24

6HJXLPHQWLMXVWLˉFDFLµGHSURJUDPHV
A poc a poc hem anat aprenent com s’han de
fer les coses a nivell empresarial, incorporant
millores en cada àrea de treball.
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(VGHYHQLPHQWV
Amb l’experiència que havíem adquirit en el
muntatge d’infraestructures, el rendiment positiu
d’anys anteriors, i algunes subvencions d’entitats
bancàries, vam poder incorporar vehicles i materials per a llogar a l’empresa (1000 cadires, 200
taules, 2 camions, 100 m de tarima, 100 tanques
de vianants...).
Amb aquest material i la suma de petites
actuacions amb ajuntaments i entitats, vam
aconseguir fer-nos un forat a la comarca com a
empresa de lloguer d’infraestructures i muntatge
d’esdeveniments. Val a dir que Dimas ha estat
(treballant) en molts dels esdeveniments culturals
i esportius més tradicionals de la nostra comarca
vallesana: festes majors (Granollers, les Franqueses, la Garriga...), la Fira de l’Ascensió, el PINGRA,
OD 0LWMD 0DUDWµ GLIHUHQWV ˉUHV GH FRPHUFLDQWV
ˉUHV WUDGLFLRQDOV L WHP¢WLTXHV VHPSUH GHV GH
l’esforç, de manera discreta i amb ganes que tot
sortís bé, sempre des de la complicitat amb els
organitzadors.
El bon treball realitzat va donar els seus fruits
i tota l’experiència adquirida en aquest sector
ens va portar a prestar els nostres serveis a la
comarca del Bages. Durant tres anys vam muntar
els escenaris de l’ajuntament de Manresa.

0DQWHQLPHQWV
Si durant la temporada de bon temps Dimas

aconseguia anar creixent amb el muntatge d’esdeveniments, els serveis de manteniment eren
el nostre refugi per a l’hivern. Des del SERMID
(Servei de Reformes i Manteniments) es van anar
oferint els nostres serveis a diversos centres educatius de la comarca per realitzar el manteniment
(pintura, reparacions de mobiliari, paleteria...).
$TXHVWVHUYHLFRPDWDOYDGXUDUQRXDQ\VˉQV
que es va transformar en una àrea de treball forta
en el ram de la construcció.

%RVFRV
Una altra gran incursió empresarial ve amb
la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de la
Caixa, que ens va permetre, en conveni amb ells
i l’empresa ordinària, durant gairebé tres anys,
realitzar treballs silvícoles (poda, neteges forestals, reparació de basses, construcció d’itineraris
adaptats...) en els parcs naturals del Montseny,
Serralada Marina, Montnegre i el Corredor. PosWHULRUPHQW L YDORUDQW HO WUHEDOO EHQ IHW ˉQV HO
moment, la Diputació continua comptant amb
nosaltres com a empresa adjudicatària de determinades intervencions en els Parcs Naturals de
l’àrea de Barcelona.

0RPHQWVGHFULVL
Val a dir que en molts moments Dimas ha
servit, a més de com a empresa d’Inserció, com
a laboratori de projectes empresarials, del qual
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s’han recollit alguns èxits, però també s’han patit
grans tempestes. Hem estat sempre disposats a
dir que sí a tot tipus de feines: neteges d’impacte,
feines d’arxiu, vigilàncies, recepcions, tapisseria,
etc. Allà on hi veiem una possibilitat de contraFWDFLµGȠDOJXQDSHUVRQD DSURˉWDQWOHVVHYHVKDbilitats) o alguna petita font d’ingressos allà ens
hi posàvem. Així va ser com, un cop immersos en
la crisi econòmica del 2008, vam intentar trobar
una sortida apostant pel pitjor dels escenaris en
què castigava la crisi: la construcció.

26

Vam començar a treballar per a una constructora, “Solius”, que ens oferia treball a baix cost
però de manera continuada. En aquesta època
es va realitzar la rehabilitació de l’antic Hospital
Sòcio-Sanitari de Mollet i altres obres de mitjana
dimensió. Era una experiència totalment nova
per a nosaltres. Sempre ens hem marcat el repte
d’intentar ser competitius, però, en aquest cas, el
resultat va ser nefast. No pel que fa a la qualitat
de la feina, que va resultar ser de qualitat, sinó
que Solius SA va presentar concurs de creditors,
deixant-nos a Dimas amb un deute massa gran
com per sortir indemnes. A causa d’aquest incident
amb pèrdues econòmiques elevades, la baixada
de feina en les altres àrees de treball i la situació
de forta crisi econòmica general, ens vam veure
REOLJDWVDˉQDOVGHODSUHVHQWDUXQ(52GH
reducció de jornada que va afectar els treballadors
LQGHˉQLWVGHOȠHPSUHVDLTXHYDGXUDUDSUR[LPDdament uns vuit mesos.
Això va suposar un estalvi en els contractes

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

LQGHˉQLWV L MXQWDPHQW DPE OD UHGXFFLµ GH GHVpeses, del nombre de contractacions temporals
i treballant molt, es va aconseguir remuntar i
recuperar l’empresa evitant, així, el tancament.
Aquest petit desastre va fer reconduir tots els
nostres esforços cap a sectors que reportessin un
EHQHˉFLDFXUWWHUPLQLSHUSRGHUVRUWLUGȠDTXHOOD
situació límit. En aquest moment vam començar a
re-dinamitzar la recollida de roba. Vàrem intentar
donar a conèixer els nostres serveis a entitats i empreses més properes a Barcelona i ens vam adonar
que podíem competir en aquest mercat. Gràcies a
un gerent d’una altra empresa d’Inserció de Barcelona vam contactar amb l’empresa Constraula SA,
que de manera tímida va començar a donar-nos
IHLQHV GH PDQWHQLPHQW HQ HGLˉFLV S¼EOLFV GH OD
ciutat de Barcelona, animats per l’obligació de
complir amb les clàusules socials establertes en
aquesta ciutat. Aquesta relació ha anat millorant i
DPSOLDQWVHDPEHOWHPSVˉQVDOSXQWTXHDTXHOO
servei puntual que oferíem a escoles de la comarca,
ha estat substituït per una presència continuada
HQHOVHGLˉFLVS¼EOLFVGHODFLXWDWGH%DUFHORQD
També ens vam atrevir a fer incursions en el
món de la restauració muntant restaurants en
GLIHUHQWV ˉUHV L HVGHYHQLPHQWV HO TXH HQV KD
permès ocupar, encara que de manera eventual,
a més de 15 persones d’exclusió. Els resultats han
estat diversos: econòmicament equilibrats, laboralment esgotadors, i com a experiència amb el
nostre col·lectiu, positiva encara que amb millores
a incorporar.

'LPDVHQOȠDFWXDOLWDW
Actualment Dimas EIS SL es troba en un
procés d’expansió. Si bé en el moment d’escriure
aquestes línies tornem a estar en els nivells de
contractació del 2007 amb uns 25 treballadors, cal
ressaltar també les bones perspectives que des
de la ciutat de Barcelona van apareixent gràcies
a la inclusió de clàusules socials. El procés iniciat
DPEOȠHPSUHVD&RQVWUDXOD DUDˉOLDOGH6RULJX« 
ens permet treballar en la línia de la superació
i la qualitat, sempre present en el nostre ideari
quotidià, com ho demostra l’esforç que s’està fent
SHUWHQLUXQDFODVVLˉFDFLµHPSUHVDULDO$L[´HQV
permetrà poder optar a la licitació de serveis en
diferents administracions, quedant per a un futur
no llunyà l’objectiu de poder arribar a oferir els
nostres serveis al públic privat.

WUHEDOOV VLOY¯FROHV L ˉQV L WRW HQ WHPHV GH UHVtauració.
$TXHVWDDˉUPDFLµSRGULDVRQDUDDXWRFRPSODença si no fos perquè darrere de totes aquestes
iniciatives han estat latents sempre les ganes de
progressar de moltes persones que amb el seu pas
per Dimas han ajudat a visualitzar en el seu dia
a dia. Una altra oportunitat de canviar sempre és
possible, i tot i que també és cert que ni tothom
progressa ni tot és de color de rosa, això forma
part d’una altra pel·lícula.
La nostra comença cada dia a l’alba i no se
sap quan s’acaba.

Durant aquest any 2015 Dimas EIS SL ha anat
adquirint més quantitat de materials per a lloguer
en l’àrea d’esdeveniments, pràcticament duplicant
la quantitat que teníem, i ens permet accedir a
altres mercats en els quals estem convençuts
de poder competir en preu i qualitat amb altres
empreses del sector.
La conclusió de tot aquest relat és que Dimas
EIS, SL és una empresa molt versàtil, formada per
persones autodidactes i emprenedores.
És cert que al llarg de la nostra història no
hem crescut com altres empreses d›inserció, però
no és menys cert que hem estat molt innovadors
en sectors com el muntatge d›esdeveniments,
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(OQRVWUHPLWM¢
/ȠDFRPSDQ\DPHQW
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Treball i acompanyament van de la mà en
aquest camí de vegades dur, però apassionant i
enriquidor de la inserció i la recuperació de la persona. Aquest és el nostre element diferenciador:
parlar, escoltar, riure, plorar, enfadar-nos, orientar,
pactar… però sempre amb la persona, ells i elles
són els principals protagonistes de tot aquest
procés, nosaltres els acompanyem però és imprescindible la voluntat, la complicitat i el compromís
dels propis treballadors per aconseguir millores.
En paraules del nostre gerent: “Et veus capaç de
donar-te una oportunitat? Doncs, jo t’acompanyo”.
Si és des de l’experiència real de treball remunerat, a partir d’un contracte de treball, que pretén
potenciar les capacitats tècniques de les persones
i consolidar hàbits laborals i socials, es també
des de l’acompanyament i el compromís amb les
persones, que es treballa al seu costat. Tot això per
garantir una recuperació i mínima estabilitat que
els permet viure en societat de forma autónoma,
responsable i el més estable posible.
Tot i tenir un protocol estandaritzat d’acompanyament, és aquest un procés continu del dia
a dia que es produeix de manera espontània i de
YHJDGHVSRFRUJDQLW]DGDSHUTXªHOVGXEWHVGLˉcultats, entrebancs o èxits, no apareixen quan els
tens programats en una agenda sinó en qualsevol
moment del dia a dia.
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S’estructura el Protocol d’acompanyament
partint d’uns objectius prioritaris:
- Ajudar a produir un canvi positiu i responsable
de la persona.

  5HWUREDUODFRQˉDQ©DHQXQPDWHL[FRPDEDVH
de recuperació personal.
- Incorporar coneixements, habilitats, informació
i noves relacions.
- Oferir recursos per assolir la capacitat necessària per a la resolució dels seus propis
FRQˊLFWHVPROWVGȠHOOVGHULYDWVGHODVLWXDFLµ
d’exclusió.
6ȠDFRPSDQ\D DO 37 TXDQ HO SRVHQ HQ FRQ
WDFWHDPEOD3$+SHUTXªSXJXLUHYLVDUHOWHPD
GHODVHYDKLSRWHFDTXHHOW«RIHJDWLWRWDOPHQW
deprimit.
Està basat en l’escola activa, l’assessorament
individualitzat de cada treballador i un seguiment
i revisió constant del pla de treball.
Es desenvolupa en quatre fases de treball:

)DVHGHVHOHFFLµ
Dels candidats que ens han derivat els Serveis
Socials municipals o el Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE) es fa una primera tria segons
els currículums que més s’ajusten a l’oferta i se’ls
entrevista per acabar de fer la selecció.
VDFRPSDQ\DPHQWTXDQDSDUWLUGHOFRQWUDFWH
GHWUHEDOOHO0%'HL[DGHVHUXQLOyOHJDOLHVFRQ
YHUWHL[HQXQFLXWDG¢GHSOHGUHWDPETXLVLJQHP
XQ FRQWUDFWHFRPSURP¯V SHU SRGHU HVWDU DO SLV
GȠDFROOLGDTXHW«OȠDVVRFLDFLµPHQWUHHVSUHSDUD
SHUYLXUHGHIRUPDWRWDOPHQWDXW´QRPD.

)DVHGȠDFROOLGD
Un cop s’ha fet efectiva la contractació, durant
les primeres setmanes es concerta una primera
tutoria a on es recullen les dades personals i
la situació actual del treballador (aspectes de
l’economia, laborals, etc.) amb la Fitxa personal i
social que ens ajudarà a fer un primer diagnòstic,
DYDOXDUFRPSHWªQFLHVGHˉQLUHOSHUˉOVRFLRODERUDO
i proposar-se objectius ocupacionals.
V DFRPSDQ\DPHQW TXDQ GLHP D XQ WUHED
OODGRUȢFRP D QRUPD KDELWXDO QR HW GRQDUHP
DYDQ©DPHQWVGHQ´PLQDSHUTXªKDVGȠDSUHQGUHD
JHVWLRQDUWHOȠHFRQRPLDGHPDQHUDTXHDUULELVD
ˉQDOGHPHVDPEOHVQHFHVVLWDWVFREHUWHV”.

)DVHGHGHVHQYROXSDPHQWODERUDO
Durant aquesta fase, en una segona tutoria, es
realitza l’Entrevista Ocupacional amb l’objectiu
d’aconseguir una millora de l’empleabilitat de la
persona. A partir de les dades obtingudes és un
Pla Personalitzat d’Inserció en què es tenen en
compte les expectatives que la persona té respecte al seu futur professional i se l’orienta cap a
la consecució d’objectius, concretant les mesures
LPLWMDQVSHUDFRQVHJXLUˉQDOLW]DUOȠLWLQHUDULGȠLQserció amb èxit. Aquest Pla s’anirà revisant durant
tot el procés d’inserció.
No cal dir que durant tot aquest procés es
realitza un Seguiment periòdic de la persona
treballadora, concertant tutories sempre que sigui
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necessari per tal d’anar revisant (si cal, amb les
ˉW[HVGȠDXWRDQ¢OLVL ODVLWXDFLµSHUVRQDOLVRFLDO
HOVK¢ELWVODERUDOVDGTXLULWVGHWHFWDUGLˉFXOWDWV
motivacions, proposar nous objectius, proposar
accions de formació i/o d’orientació professional,
etc. Cal escoltar i atendre la persona en la seva
globalitat perquè són diversos els pilars que
conformen la nostra personalitat i necessitem
que siguin el més sòlids possibles, per garantir
una inserció de qualitat. És per això que si es
GHWHFWHQDOWUHVSUREOHP¢WLTXHVP«VHVSHF¯ˉTXHV
que l’empresa d’inserció no pot atendre es deriva
la persona a altres serveis especialitzats amb els
que es treballa en xarxa i de manera coordinada
per tal de poder donar una resposta més especialitzada a cada tipus de problemàtica (CAS,
Servei de Salut Mental, serveis jurídics, serveis
socials, etc.).
VDFRPSDQ\DPHQWTXDQHVGLXDO-$ȢWHQV
GXHV RSFLRQV R FRQWLQXHV EHYHQW L SHU WDQW
ˉQDOLW]HP DTX¯ FRQWUDFWH DPE WX R FRPHQFHV D
DQDUDO&$6SHUVHJXLUXQWUDFWDPHQWLFRQWLQXHV
WUHEDOODQWD'LPDVPHQWUHVHJXHL[HVXQSURF«V
GHUHFXSHUDFLµȣ.
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integració social i laboral i per tant, comencem a
preparar la sortida de l’Empresa d’Inserció.
És en aquesta fase que s’han d’acreditar les
diverses competències professionals (ho fem a
partir de l’observació directa i realitzant una anàlisi de competències complert). S’inicien diferents
accions de recerca de feina que tenen com a punt
GHSDUWLGDGHˉQLUTXLQ«VOȠREMHFWLXSURIHVVLRQDO
per poder orientar els recursos a aproximar-nos el
més possible a la consecució dels seus interessos
laborals.
És en aquesta fase que es proporciona informació orientada a conèixer el mercat laboral, es
preparen les eines (cartes, currículums...) Per a
la recerca, es busquen, i s’utilitzen, quins són els
diferents agents ocupacionals del territori (OYG,
diaris, ETT’s...) i telemàtics; s’inicia el contacte
amb les empreses ordinàries; es preparen i supervisen les entrevistes i es fa un seguiment extern
per garantir una bona acceptació al lloc de treball.

)DVHˉQDOGHOSURF«VGȠLQVHUFLµL3URF«V
GHUHFHUFDGHIHLQD

VDFRPSDQ\DPHQWTXDOHO9GȠHQWUDGDQRYRO
SHUGUHPDVVDWHPSVHQDTXHVWHVVHVVLRQVGȠRUL
HQWDFLµSHUTXªȢMRQRKRQHFHVVLWRMDV«FRPIXQ
FLRQDWRWȣSHU´HQHOPRPHQWTXHHOFULGHQSHUD
XQDHQWUHYLVWDGHWUHEDOOYDFRUUHQWDGHPDQDUTXH
OȠDMXGHPDIHUHOFXUU¯FXOXPSHUTXª«VHOSULPHU
TXHOLKDQGHPDQDW,HYLGHQWPHQWHQVKLSRVHP.

És el moment en què l’equip valora a través
del Diagnòstic Ocupacional que la persona ja ha
adquirit unes certes competències personals i professionals que garantiran mínimament una bona

)LQDOPHQW HV UHGDFWD XQ LQIRUPH ˉQDO GHO
procés d’inserció recollint l’assoliment o no dels
objectius, hàbits i habilitats adquirides i els resultats de la recerca de feina.

VXQª[LWGHOȠDFRPSDQ\DPHQWDODLQVHUFLµ
TXDQ OȠHPSUHVD &RQVWUDXOD YDORUDQW PROW SR
VLWLYDPHQWODIHLQDIHWDSHUDHOOVHQWHPHVGH
FRQVWUXFFLµ FRQWUDFWD D YXLW WUHEDOODGRUV TXH
VȠLQFRUSRUHQDODVHYDSODQWLOODDPEFRQWUDFWHV
GHP«VGHVLVPHVRV.
Com a eina indispensable en el treball de
Dimas amb les persones, l’acompanyament és
el principal recurs que forma part de tots els
seus projectes, també els que no són l’empresa
d’Inserció.

sent com qualsevol veí que cobra poc més de 1.000
euros al mes o guanyar una pasta en cinc minuts
com abans, amb tots els riscos que això comporta”.
Nosaltres, per suposat, apostem perquè triïn la
SULPHUDRSFLµSHU´DOˉQDOVHPSUH«VXQDGHFLVLµ
LXQHVIRU©GȠHOOV(QTXªVLTXHFRQˉHP«VTXH
Dimas sigui sempre un punt de referència per a
tots ells, on sempre trobaran les portes obertes i
un espai per a acollir-los.

$FRPSDQ\DPHQW «V TXDQ OȠ$. TXH HVW¢
FRPSOLQWXQDPHVXUDGH7UHEDOOVHQ%HQHˉFLGH
OD&RPXQLWDWGHPDQDDOJHUHQWTXHOȠDFRPSDQ\L
LHVWLJXLSUHVHQWDOMXGLFLHQTXªHVGHFLGLU¢VLKD
GȠHQWUDUDSUHVµRQR.
Evidentment els resultats dels processos d’inserció no són sempre un èxit ni s’assoleixen els
REMHFWLXVSURJUDPDWVˉQVLWRWHVSRWLQWHUURPSUH
el procés en qualsevol de les fases i de manera
més o menys traumàtica. Com ha expressat el
nostre gerent a la contraportada que li dedica
el Periódico de Catalunya, el 26 de desembre de
2010: “La clau està en deixar-te la pell acompanyant
a la gent. Quan dones feina, les persones entenen
que per viure s’ha de treballar. (...) Hi ha un esquema
que s’ha acostuma a repetir. Al principi quan estan
HQ WHUFHU JUDX YROGULHQ WUHEDOODU ˉQV L WRW VHQVH
cobrar. Els primers sis mesos són de pujada, però
arriba el moment crític en que el “jefe” ja no és el tío
guai que els comprèn, sinó que t’exigeix. Llavors hi
troben totes les pegues i han de decidir si continuar
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Des dels inicis de l’associació s’ha treballat
de forma coordinada i amb diferents convenis
de col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. És des del seu servei
d’orientació laboral i la seva borsa de treball que
ens han derivat any rere any les persones que han
estat privades de llibertat en els diferents centres
penitenciaris de Barcelona i comarques.

pugui incorporar amb èxit al mercat de treball
ordinari i a viure en societat de la manera més
autònoma possible.
'HV GH OȠDQ\  L ˉQV HO  KDQ HVWDW
ateses a Dimas, derivades del CIRE, provinents
de centres penitenciaris, unes 240 persones, amb
contractes de més o menys durada. Molts han
pogut acabar el procés d’inserció; d’altres l’han

hagut d’interrompre perquè han tornat a presó;
alguns han trobat altres feines a l’empresa ordinària; d’altres s’han incorporat de nou a la borsa de
treball del CIRE o d’altres recursos ocupacionals.
Però tots ells han tingut les mateixes oportunitats
de treballar, han estat igualment acompanyats i
han pogut trobar a Dimas, un punt de referència
i un equip de professionals al seu servei.

Aquests convenis es concreten en contractar
a persones del col·lectiu d’interns de centres
penitenciaris de Catalunya i oferir, des de Dimas,
un suport i acompanyament individualitzat que
els faciliti la seva inserció al mercat de treball
ordinari.
Aquest treball es desenvolupa des del primer
dia de feina, en què la persona ha de complir uns
horaris; fer una feina de qualitat, amb un ritme
adequat de treball, normalment treballant en
equip; acceptant unes normes i equips de protecció; relacionant-se respectuosament amb els
clients... exactament igual que qualsevol altra
empresa del mercat.
És per tant, durant el dia a dia, que van apaUHL[HQW OHV GLˉFXOWDWV UHODFLRQDGHV R QR DPE
el desenvolupament de la feina. I és per tal de
trobar recursos adients i solucions positives que
els tècnics de Dimas fan les intervencions més
adequades a cada cas individual, amb l’objectiu
de preparar a la persona tant en habilitats socials, personals i tecnicoprofessionals per a què es
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Hablar del José es hablar de Dimas, porque él
estuvo desde el principio; porque se lo hizo su
proyecto personal; porque trabajó como el que
más, e incluso cuando ya estaba jubilado continuó
viniendo día tras día, sin faltar uno, a lo que se
fue haciendo su casa o como él mismo decía: “es
que Dimas es mi familia”.
Empezó como trabajador en el área de montaje de infraestructuras y las vio pasar de todos
colores. Él recordaba siempre con especial detalle
las Fires de l’Ascensió. De hecho, fue en una de
ellas donde tuvo un accidente bastante serio que
le llevó al hospital unos días y que acabó con un
bypass en una de sus piernas y su inseparable
bastón, y hubo momentos en que no lo necesitaba,
pero junto con sus corbatas (algunas veces mal
combinadas) le daban un aire de caballero inglés,
que a él le encantaba.
Desde entonces pasó a ser “jefe de logística”,
como nos gustaba bromear con él. Nadie como él
ha sabido tener el taller en orden; sabía dónde
estaba cada material, cada tornillo, cada faldón, y
aunque siempre que le pedías algo tenía un “No
hay” como primera respuesta, en seguida volvía
con aquello que le habías pedido. ¡Cómo lo echamos de menos!
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Hablar del José es verlo con su bata azul del
taller, con el bolsillo superior izquierdo lleno de
bolígrafos que le encantaba coleccionar, su anillo
dorado, su café (que todos los días le preparábamos sus “chatinas”), y nunca con más de ocho

rayas de largo, acompañado de algunas pastas y
su cigarro entre los dedos. Es verlo tarareando y
acompañándose de un bailecillo simpático con el
que nos hacía sonreír.
Era forofo hasta la médula del Real Madrid
y un habitual del Dragón Rojo, su segunda casa,
donde hacía la comida y la merienda a diario, desplazándose siempre en autobús entre Canovelles
(donde vivía en una habitación con una familia) y
Granollers (¡conocía a todos los choferes y parte
de sus vidas!).
Un hombre de barrio, sencillo, que a pesar de
ODV GLˉFXOWDGHV GH VX YLGD KD WHQLGR XQD JUDQ
capacidad de adaptación. Ha sabido aceptar con
naturalidad, con optimismo, con alegría, cada
nueva situación. Un hombre que poco a poco se
fue ganando el respeto y el cariño de todos los
trabajadores de Dimas y de todas las personas
que han compartido algún momento de su vida.
Detrás de ese aspecto de hombre serio y solitario hemos conocido a una persona muy cariñosa,
cercana, que a pesar de venir muchas veces a la
RˉFLQD\GHFLUQRVȢ+R\QRWHQJRXQEXHQG¯DȣDO
minuto ya estaba bromeando y la verdad es que
casi siempre lo hemos visto contento. Muy suyo,
muy celoso de sus cosas, muy para sus adentros,
pero, sin duda una persona que ha sabido ganarnos a todos el corazón.
Gracias José, chatín, por haber compartido
tu vida con nosotros y sobre todo por decir que
Dimas ha sido tu única familia, ha sido un honor.
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Són les 7 del matí d’un dissabte qualsevol.
Els operaris descarreguen del camió el material
necessari per muntar una tarima de 6x8, amb fons
d’escenari, escala i faldó i es posen a fer feina. Incorporen a l’estructura un parell d’altaveus, un micròfon de peu per poder fer les presentacions i una
barra de llums perquè possiblement tot s’allargarà
ˉQVTXHVȠKDJLIHWIRVF&ROyORTXHPFDGLUHV
per al públic, es despleguen un grapat de carpes,
perquè les entitats del barri puguin mostrar a què
es dediquen, i es delimita tot l’espai amb tanques
de separació. També ens han demanat que posem
una persona que faci les vegades de tècnic de so
per anar posant música i poder resoldre possibles
imprevistos que vagin sorgint.

Des de què vam començar aquesta tasca, cap
a l’any 1998 amb l’ajuntament de Granollers com
a primer i major client durant uns anys, hem anat
incorporant a la nostra cartera de clients altres
ajuntaments de la comarca, entitats esportives,
FXOWXUDOVLSDUWLFXODUVTXHFRQˉDQWHQQRVDOWUHV

han fet que Dimas hagi continuat creixent, sent
més competitius i oferint més qualitat en tots els
serveis que es realitzen, de dilluns a diumenge i
a qualsevol horari que el client necessiti. Aquesta
és la nostra riquesa i segell de qualitat.

També, ens han llogat dues graelles on preparar la suculenta botifarrada que s’oferirà al mig dia.
I preparem l’espai amb taules i cadires on podran
seure i gaudir d’un ambient festiu tot degustant
l’àpat compartit amb veïns i coneguts del barri.
Cap a la 1 de la matinada els treballadors de
Dimas tornen a la plaça per desmuntar i recollir
tot el material que ha facilitat i ha fet lluir totes
les activitats que s’hi han organitzat durant el dia.
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Aquest podria ser un dia típic de feina de la
nostra brigada de muntatge d’infraestructures. Ja
sigui amb el material de què disposen els propis
ajuntaments –si l’han pogut facilitar– o bé llogant el
nostre propi material que hem anat adquirint amb els
anys, invertint en nous elements que ens ha permès
créixer i oferir un millor servei als nostres clients.
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Va arribar a l’Associació Dimas de Granollers el
maig de 2004. També havia treballat anteriorment
a Engrunes, una altra empresa d’inserció. “Vaig
venir per a dues setmanes, perquè hi havia un noi
de baixa. Però, quan em van veure treballar, em
van dir: Et quedes”. Al principi, va fer una mica de
tot: va començar conduint la furgoneta, muntant
tarimes i arreglant façanes. “Sóc el típic manetes:
condueixo, arreglo cotxes, pinto…”. L’única cosa de
la qual es pot queixar, explica, és que treballa una
mica lluny de casa. En José Julián viu a Badalona
LKDYLDGHYHQLUFDGDGLDˉQVD*UDQROOHUVDPEHO
tren. Ara ja no li suposa tant, perquè ha estalviat
i s’ha pogut comprar un cotxe.
“Que em duri tot el que pugui, aquesta feina.
Aquí estic bé, i he après força coses. El director
em fa com de tutor i em posa moltes facilitats. A
P«V PȠKDQ DJDIDW FRQˉDQ©D +HP GȠDQDU D XQD
escola i em donen a mi les claus, i això m’anima.
I cada cop va a més. Saben que compleixo”, diu.
Abans de treballar aquí, havia treballat sempre
pel seu compte, arreglant cotxes, pintant; però
mai l’havien assegurat. A Engrunes ja l’havien
assegurat, i a Dimas també ho han fet. I ara podrà
DSXQWDUKLHOVVHXVˉOOVȢ/DPHYDPDUHQRVȠKR
creu”. Em diu: “qui t’ha vist i qui et veu. La veritat
és que he fet un canvi, i tots estan molt contents.
La meva mare, el meu germà…” Els col·legues del
barri també l’han vist força canviat: “M’han vist
amb la furgoneta de Dimas, ¡tots em demanen
que els doni feina!”

perduda, però que ara li ha tocat ser una bala en
un altre sentit, i també ho està sent. “En puntualitat
sóc número u, des del primer dia. I, si un dia cal
treballar el cap de setmana, em truquen i vinc”,
DˉUPD 7DPE« VȠKD DGRQDW GH OHV QHFHVVLWDWV GH
l’empresa on treballa: “Ens faltarien més vehicles,
un camió. Així podríem rendir més, i, si rendíssim
més, podríem contractar més gent. I això estaria bé,
perquè és del què es tracta.” Li pregunto si amb el
temps que fa que treballa a Dimas ha agafat una
mica el paper d’encarregat. “No, jo encarregat, no.
És més aviat ensenyar coses a algú que ve nou,
perquè això de manar no és per a mi”.
“La veritat és que he tingut sort. Els qui estem
aquí com a mínim no estem tirats. Estàs en secció
oberta, no tens feina, no tens res… i en un moment
o altre t’esgarries. Treballant aquí m’aixeco molt
GȠKRUDLYLQFD*UDQROOHUVLQRVXUWRˉQVDOHVVLV
I està bé: et fas un hàbit. Perquè en teoria és per
això, perquè et vagis acostumant als hàbits de
treball. Aquí em sembla que més de dos anys no
pots estar-hi. Un cop t’has acostumat al treball,
et busques alguna cosa… I, si no trobes res, segur
TXHPȠDMXGDUDQDEXVFDUIHLQDȣDˉUPD
El somni que té per al futur és treure’s el carnet
de camió. “Però són només pensaments, perquè
val molts diners. Així podria treballar al costat del
meu barri, i em sortiria més econòmic”.
Històries laborals. Revista Parrac. Un món per
recuperar. Núm. 19. Novembre 2004.

Explica en José Julián que era una mica bala
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Fa 8 anys que treballa a Dimas. Al 2008 acabava de passar una mala època i quan va sortir
d´un centre de rehabilitació de Lleida, on havia
passat uns mesos, la seva tieta, voluntària d’El
Xiprer, el va posar en contacte amb Dimas i hi va
començar a treballar. Diu que no pot oblidar que
HOOVȝPDOJUDWWRWVHOVVHXVHQWUHEDQFVLGLˉFXOWDWV
del començament– van ser tossuts i van apostar
SHUHOOȨLˉQVDUD
Ȟ3DUODvQVGHOHVIHLQHVTXHKDVIHWD'LPDV
—Vaig entrar a treballar que ja tenia el carnet
de conduir i porto el camió fent les feines que
ens demanen com ara trasllats, neteges. També
pintem, fem muntatge de carpes, paraments per
celebracions, festes majors, etc. He passat per totes
les feines que ha calgut, però sobretot portant el
camió em trobo molt bé, perquè em fa anar amunt
i avall i m´agrada tornar als llocs on hem treballat.
La gent et saluda perquè ja et coneixen d´altres
serveis, sobretot si han quedat contents.
Ȟ([SOLFDȠQVDOJXQIHWSHUVRQHVTXHUHFRUGHV
HVSHFLDOPHQW.
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—Aquesta feina cada dia és molt diferent i
no sabria què ressaltar. Però si haig de destacar
una persona que m´ha deixat molt record i com
una mena de forat, com quan perds un familiar,
és el Jose, també treballador d’aquí i que Dimas
va acollir totalment, doncs estava sol i no tenia
IDP¯OLD+RYDIHUˉQVTXHYDPRULU(OOGHLDTXH
Dimas i les persones que hi treballem érem la

seva família, i així era la nostra relació: totalment
familiar. Recordo que quan jo arribava a la feina
ell era allà i sempre em deia: ¿Qué pasa rubio? I
també recordo que li agradava molt el dolç i sovint un o altre li portava pastissos i tots estàvem
ben contents… He sentit molt la seva pèrdua i el
trobo molt a faltar. Però sobretot, si miro enrere,
el que és més important per mi, és pensar que no
tothom que ha passat per experiències com les
meves ha tingut la sort de trobar-se amb persones
com el Pine, la Susana, la Lucía o l´Amador. Tinc
molt que agrair-los. En les meves recaigudes ells
sempre estaven pendents de mi i m´ajudaven
encara que jo hi posava totes les traves… Al
SULQFLSLPvDGRQDYDTXHQRFRQˉDYHQHQPL&RP
podien fer-ho? Però tot i això seguien apostant
per mi. Penso que no tothom ho fa; és veritat que
MRKHSRJXWDSURˉWDUKRSHU´QvKLKDPROWVTXH
no tenen oportunitats. En fan falta moltes més
empreses com Dimas. Seria ideal que no hi fessin
falta perquè no hi hagués gent amb problemes
per viure una vida normal i digna i accedir a un
lloc de treball per no haver de viure de la caritat.

companys, amics i fer celebracions i calçotades…
Potser en el dia a dia no te n´adones de com n´és
d´important saber que tens el recolzament de
persones amb què sempre pots comptar, perquè
m’ho han demostrat al llarg d’aquest temps. Gent
que es preocupa per la gent.
7RWLTXHHO;DYLFRQˉDYDHQFRQWLQXDUD'LPDV
ˉQVTXHHVMXELO«VDIRUWXQDGDPHQWYDVRUJLUODSRVsibilitat d’un canvi de feina i, després de passar les
proves corresponents, ara treballa per a l’Ajuntament
de Granollers a la brigada municipal. Felicitats Xavi,
t’ho mereixes!!

Ȟ,HOWHXIXWXU;DYLFRPHOYHXV"
Ȟ(VSHURSRGHUVHJXLUWUHEDOODQWDTX¯ˉQVTXH
em jubili per poder seguir pujant la meva família,
OHVPHYHVGXHVˉOOHVLODPHYDFRPSDQ\D$TXHVWD
feina, com totes, té moments i dies més emprenyadors en què t´enfades amb els companys, amb el
”jefe”, però després passen ràpides les bronques
i som capaços de reunir-nos amb la família,
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S’inicia aquesta nova àrea de treball a l’octubre de 2004 amb el
6(50,' 6HUYHLGH5HKDELOLWDFLµL0DQWHQLPHQWGȠHGLˉFLV TXH«VXQ
programa d’inserció laboral en el sector de la construcció (pintura,
paleteria, electricitat, serralleria...) per a persones en risc d’exclusió
sociolaboral (exdrogodependents, persones provinents de centres
penitenciaris...) que endega l’Associació Dimas. Està subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa de
Nous Jaciments d’Ocupació que va gestionar el Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
Després d’un any i poc de funcionament, valorant l’èxit del
programa i amb la recent creació de l’empresa d’inserció, Dimas
GHFLGHL[DVVXPLUFRPDSURSLHOSURMHFWHˉQDQ©DQWODWRWDOLWDWGHO
mateix incorporant-lo com a nova àrea laboral.
&RPDSURMHFWHHO6(50,'FRQWLQXDˉQVHOPRPHQWHQTXª
l’àrea de construcció comença a créixer amb nous clients i feines
ubicades a Barcelona i senzillament, l’àrea queda anomenada com
Àrea de Construcció.
A data d’avui i degut a la implantació de clàusules socials a
l’ajuntament de Barcelona, Dimas manté un equip d’aproximadament 10 persones treballant a diari per a l’empresa Constraula
S.A, del grup Sorigué. El nostre dia a dia es concreta en feines de
PDQWHQLPHQWGȠHGLˉFLVS¼EOLFVLDOWUHVREUHVGHSLQWXUDLSDOHWHULD
Som presents a diferents districtes de la ciutat de Barcelona (Gràcia,
Sant Martí, Nou Barris, Horta Guinardó i Sants Montjuic).
Paradoxalment, just en els moments de més crisi econòmica, que
va afectar fortament al sector de la construcció, Dimas -mantenint
aquest esperit de risc de reinventar-se contínuament- va apostar
pel sector de la construcció. I si en un primer moment vam haver
d’aprendre d’alguns errors que ens van passar factura, a hores d’ara,
l’àrea de construcció ens ha ajudat a créixer i a poder mantenir un
nombre de contractacions de persones en risc d’exclusió, que d’una
altra manera no hagués estat possible.

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

Nascut a Burgos. Persona sola. Sense família a Catalunya.
Quan va arribar a Granollers, el 1992, després d’haver estat
XQVDQ\VD%DUFHORQDYDFRPHQ©DUDWHQLUGLˉFXOWDWVSHUPDQtenir feines de llarga durada. Per tal de no quedar totalment
desprotegit i sense recursos econòmics, des de Serveis Socials
se li va tramitar una Renda Mínima d’Inserció.

PROTAGONISTES

(VWHEDQ*DUF¯D

El 1998 es va incorporar a un Pla d’Ocupació de l’Ajuntament
de Granollers de tretze mesos que gestionava Dimas, per realitzar feines de construcció i manteniment a les escoles Mestres
Muntanya i Granularius, principalment. Destaca satisfet que li
agradava molt treballar a Dimas.
D’aquells anys recorda la relació tan propera, entranyable i de
FRQˉDQ©DTXHYDWHQLUDPEHOȢMHIHȣTXHWDPE«HVGLX(VWHEDQ
Respecte a això, ell explica dues anècdotes:
“Fíjate si tenía buena relación con el jefe que hasta fui al bautizo de su primer hijo, ¡y con regalo y todo! Además ese día allí
éramos tres ‘Esteban’: él, su hijo y yo”.
“Por las mañanas hacíamos un fondo común entre los que
estábamos trabajando para comprar los desayunos, pues Esteban me encargó a mi que gestionara el dinero y las compras”.
Va estar uns anys alternant la RMI amb alguns contractes
HVSRU¢GLFVˉQVTXHHQFRPSOLUHOVYDFRPHQ©DUDFREUDUOD
jubilació.
S’hi va quedar a viure a Granollers i una de les activitats que
fa de tant en tant és acostar-s’hi passejant a Dimas, s’hi queda
una estona xerrant amb nosaltres i el podem veure, sempre
content, amb la saviesa que tenen les persones grans i no es
cansa de recordar-nos que “Para mi Dimas fue lo mejor que me
pasó después de estar tanto tiempo sin trabajar”.
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Em dic José Luis, tinc 56 anys, visc a Sant Celoni
i sóc nascut a Sevilla, però sóc català de tota la
vida. Vaig tenir la sort de començar a treballar a
Dimas l´any 2004 i d’allí vaig passar a treballar a
l´Ajuntament de Granollers, a Roca Umbert Fàbrica
de les Arts.
Ȟ-RV« /XLV H[SOLFDȠQV FRP YDQ VHU HOV WHXV
LQLFLV
—A Dimas vaig treballar amb el camions;
muntant bolos per a actes, bellugant tanques,
cadires…Els caps de setmana, quan calia, sortia
amb els camions... Quan hi va haver l´incendi a
les naus a Dimas, em vaig encarregar de fer la
remodelació. A més a més, buidàvem pisos, fèiem
trasllats... També vaig estar treballant al bosc amb
una colla de treballadors de reinserció que venien
de presons vigilant-los una mica i controlant la
seva feina.

44

Dimas és una empresa diferent perquè hi
convius amb persones amb unes motxilles impressionants. Jo penso que sé tractar i treballar
bé amb diferent tipus de persones. Intentava que
es trobessin còmodes i fer-los entendre que per
molt gran que fos el pes de les seves motxilles i
els seus problemes, això no els dona dret a certes
coses. Havien de complir a la feina. Els altres no
en tenen culpa (tot això, sobretot a l’última època
en què ja estava d´encarregat).
Dimas és això: entendre la gent i els seus
problemes, però també és pensar que si he de

treballar vuit hores no puc estar amagat escaquejant-me. Penso que gràcies a aquesta disciplina
ara treballo a l´Ajuntament.
Hi haurà gent que aquesta empresa potser no
li agradarà, perquè ja sé que L’Esteve és molt especial… però jo haig de dir que me l’aprecio molt.
Clar que també té les seves coses, com tothom,
però s´ha d´entendre que ell davant dels treballadors s´ha de mantenir en la seva línia. L´Esteve
és també molt actiu i contínuament està ideant i
buscant nous temes i feines per l´empresa. Quan
vaig començar ell era el meu cap i era més jove
que jo. Això, al principi, se’m feia estrany, però no;
jo sempre he pogut comptar amb ell i quan li he
demanat un favor sempre l´he tingut al meu costat i a l’inrevés. Igual que la Susanna, que és una
bellíssima persona: mai la veus enfadada. Per no
dir la seva germana, la Lucía, un tros de pa, igual
que el David, que abans feia d´encarregat. De fet
seguim lligats perquè jo quan necessito personal
sempre demano treballadors de Dimas.
Ȟ3HUDFDEDUTXLQEDODQ©IDULHVGHWRWDTXHVW
WHPSVGHODWHYDUHODFLµDPE'LPDV"
—Jo, des de l´accident que vaig patir als catorze
anys quan treballava amb una màquina en què
vaig perdre la meitat del braç, he hagut d´anar
demostrant sempre del què sóc capaç, i més quan
el meu pare m’anava repetint un dia i un altre que
seria incapaç de fer res de bo. Haig de dir que
conèixer Dimas i treballar amb ells m´ha fet pujar
molt l´autoestima, de manera que estic content

de tot el que he aconseguit. Des del primer dia
se’m va valorar molt, se´m felicitava s’agraïa tot
el que feia i la meva manera de treballar. I ara
aquí, a Roca Umbert, estic súper ben valorat. Mai
he hagut de demanar augment de sou, ja que me
l´han anat pujant quan ells han considerat.
Així que, si algú em parla malament de Dimas,
sempre els dic que a mi no me la critiquin, perquè
conec bé les persones que la porten i el personal
amb qui treballen. Jo sé i de primera mà la feina
tan difícil que fan.

45

Tornar a l’Ìndex

( 9 2 / 8 & ,   ( 6 3 $ ,  /$ % 2 5 $ / ' , 0 $ 6          

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

conveni va ser pioner ja que l’any següent es va
estendre a la resta de l’Estat. En essència consisteix en la realització de projectes executius de
millora ambiental en espais naturals protegits
promocionant al mateix temps la integració social de col·lectius de persones desfavorides. Ara,
al cap d’onze anys de vigència del conveni, volia
DSURˉWDU OD LQYLWDFLµ TXH HP ID ',0$6 SHU IHU
balanç d’aquesta aventura i posar-los com a protagonistes d’aquest procés que hem viscut plegats.

Àrea de
7UHEDOOV)RUHVWDOV

'LPDVDQ\VGHWUHEDOOVDOD
;DU[DGH3DUFV1DWXUDOVGHOD'LSXWDFLµ
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L’any 2005 es va iniciar una nova experiència
ODERUDOLQªGLWDˉQVDTXHOOPRPHQWTXHSRVDYD
en contacte una administració pública, una fundació bancària i les entitats del tercer sector de la
província de Barcelona. Naixia el Conveni de collaboració entre la Diputació de Barcelona i l’Obra
social “la Caixa” en matèria de medi ambient, pel
qual es desenvolupava el Pla de gestió integral
per a la conservació dels sistemes naturals de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. El

Durant aquests anys, Dimas, com la majoria
d’entitats del tercer sector, han realitzat treballs
forestals en franges de prevenció d’incendis, tallades en perxades de castanyer (tot un repte per
ODGLˉFXOWDWHQODVHYDH[HFXFLµ KDQUHFXSHUDW
conreus abandonats, han restaurat fonts i basses,
han instal·lat tancats per a ramats d’ovelles, han
condicionat aparcaments d’entrada als parcs i
molts altres projectes. Ha estat un aprenentatge
intens en treballs en el medi rural i que, alhora, ha
servit per demostrar-se, i demostrar-nos, que són
capaços de realitzar-los de la mateixa manera, o
encara millor, que qualsevol empresa professional
del sector forestal.

Josep, en Rafa, en Luis, en Francisco, en Manolo... I
com n’és d’ imprescindible tot l’equip tècnic humà
que hi ha al darrera de la vostra entitat i que fa
que tot plegat “rutlli”. A més, hi ha els tècnics dels
Parcs, els ajuntaments, els propietaris forestals i
tants d’altres. En el fons, tots plegats formem part
d’aquest engranatge particular que ha permès
posar en valor la feina diària d’anar a treballar, i
en especial, de facilitar el dia a dia de les persones
TXHWHQHQDOJXQWLSXVGHGLˉFXOWDWSHUDODVHYD
integració laboral i social.
Les persones de la Diputació de Barcelona
que hem treballat plegats en aquest projecte us
felicitem pels 20 anys que compliu i us animem a
que continueu amb la mateixa empenta per a la
integració sociolaboral amb l’objectiu de fer una
societat més justa i igualitària.
Joan Rovira
Tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Diputació de Barcelona.

Més enllà de les capacitats adquirides, el conveni és, potser més que cap altre, el de les persones. Cada any participen unes 110 persones (més
de 1300 persones durant onze anys) provinents de
centres especials de treball i d’empreses d’inserció,
que han treballat per a les entitats o bé mitjançant
convenis amb empreses professionals del sector. I
parlant de persones, en el cas de Dimas, recordo en
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L’any 2001, gràcies al suport del Consell Comarcal i amb un desig, encara no complert, de
contractar dones que s’incorporessin a l’equip de
treball de Dimas, s’inicia un nou programa anomenat “Dimas Dona” que consistia en optimitzar
la recollida de roba usada, donar-li un nou valor
i posar-la a la venda al que després van ser les
nostres botigues de “El Penjador”.

la societat, però es va haver de fer perquè era impossible fer front a les despeses que es generaven.
D’aquest projecte, però, s’ha mantingut la
recollida de roba de segona mà dels contenidors
taronges del projecte que s’estén per tot Catalunya, “Roba Amiga”, amb la incorporació de més
municipis que han sol·licitat la col·locació de
contenidors als seus territoris contribuint, així,

a reduir al màxim el residu tèxtil i promoure la
contractació i inserció de persones en risc d’exclusió social.
En aquests moments són 13 els municipis
del Vallès Oriental que estan dins la xarxa de
recollida de Dimas amb uns 55 contenidors en
què es recullen anualment uns 250.000 kg. de
residu tèxtil anuals.

Aquest projecte va durar quasi quatre anys
i va permetre la col·locació de contenidors de
recollida de roba a diferents municipis de la comarca, l’obertura de les botigues i el que és més
important, la contractació de dones treballadores
a l’espai laboral de Dimas.
Després d’aquests quatre anys de treballar
dur per intentar consolidar un projecte que ens
il·lusionava especialment i que vam intentar de
totes tirar endavant, es decideix tancar l’experiència per tres motius principals: En primer lloc es
GHL[DGHWUREDUFRˉQDQ©DPHQWSHUDOSURJUDPD
els ingressos que produeix l’activitat no són suˉFLHQWVSHUFREULUOHVGHVSHVHVTXHHVJHQHUHQ
(bàsicament en sous de les treballadores); en
VHJRQOORFHOFRSTXHSRUWDDODGHFLVLµGHˉQLWLYD
un incendi important a la nau de triatge que fa
plantejar-se seriosament els riscos que se’n deriven de l’activitat i per últim la necessitat de fer
una forta inversió per a reconstruir l’espai.
48

Va ser molt difícil prendre la decisió de posar
ˉDXQSURMHFWHTXHVXSRVDYDREULUFDP¯FDSDOD
contractació de dones fent de Dimas un recurs
mixt més complert i atent a les necessitats de tota
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El meu pas per l’Associació Dimas va durar
aproximadament un any. Tot va començar un dia
del mes de maig de 2003. El Pine em va comentar
que tenia en marxa un projecte que es tractava
d’obrir una botiga de roba de segona ma i que
aquesta sortiria dels contenidors de recollida de
roba que Dimas tenia repartits per tot el Vallès
Oriental.
En un moment d’aquella mateixa tarda ens
va portar a veure la botiga que ja estava mig
muntada en una cantonada de la plaça de les
Hortes en Granollers. Era petita, però molt bufona. Em va agradar molt. El Pine em va proposar
si voldria formar part de l’equip de treball per
a preparar i acompanyar un grup de 6 dones
en el triatge de la roba, seleccionar la de més
qualitat i posar-la a la venda a la botiga. Jo en
aquell moment no vaig contestar i vaig trigar uns
quants dies en trucar-lo. Quan ho vaig fer ja tenia
HOJUXSPXQWDWSHU´DOˉQDOHVYDVROXFLRQDUL
vaig entrar en el projecte.
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El dia 1 de juny de 2003, ja ens coneixíem les
6 dones (Pilar, Angelina, Ying, Isabel i Maribel).
També amb l’Alícia, que feia les funcions d’educadora social, per portar el seguiment i els objectius
del projecte, adreçat a persones en una situació
personal, social i econòmica precàries i en risc
GȠH[FOXVLµVRFLDO$TXHOOPDWHL[GLDYDPˉUPDUHO
contracte pel projecte. Quan vam fer la primera
reunió de treball ja estava clar que les botigues es
dirien “El Penjador” (per cert, un nom molt encertat
i que ens agradava a totes).

Mica en mica vam acabar de decorar la botiga
de la plaça de les Hortes i la segona botiga en
la nau de l’avinguda de Sant Julià, on Dimas té la
seva seu, aquesta molt més gran, però amb roba
de menys qualitat. La resta de la roba es portava
al majorista i es venia a pes. Totes vam començar el projecte amb molta il·lusió. Era un treball
molt variat i entretingut i ho fèiem amb l’atenta
mirada de l’encarregat de les naus de Dimas, el
senyor José (que era una persona molt important
i apreciada pel Pine). Ens ajudava a descarregar la
furgoneta i formava part de les nostres converses.
També, perquè no dir-ho, s’ho passava bé amb
nosaltres i el mimàvem prou. Sempre procuràvem
guardar les millors corbates que trobàvem per a
ell. Poc a poc el grup es va anar consolidant i cada
XQDGHQRVDOWUHVWHQ¯HPXQDIXQFLµPROWGHˉQLGD
de forma natural.
La Ying era generosa i respectuosa amb totes.
Sempre valorava molt la feina que fèiem la resta
del grup, sense excepcions. Tot i que tenia molts
problemes amb la llengua, ja que era de la Xina,
procurava de fer-se entendre.
L’Angelina era la més gran d’edat; amb una
situació personal molt complicada, però sempre
tenia situacions divertides que explicar (per cert,
sabia molt de vendre roba).

La Isabel, que venia d’un negoci que havia
sortit malament, li venia molt bé al grup, perquè
era molt organitzada i ordenada, i dins d’aquell
caos de roba per triar era estrictament necessària.

La Maribel era tot el contrari, era molt introvertida. Li costava integrar-se, però mica en mica
va anar mostrant la seva personalitat. Era elegant
i tenia estil. Sempre proposava idees que eren
molt encertades.

La Pilar, que també es trobava en una situació
personal difícil, era important per al grup perquè havia fet un curs de decoració d’aparadors i
s’encarregava de decorar i col·locar la roba que
triàvem per les botigues amb molt criteri.
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Per últim, hi era jo, la Conxi, que feia una mica
de tot, agafava la furgoneta, portava el control
de la roba, anava a la botiga de Granollers, a més
de triar la roba; tot això ho compartia més amb
la Pilar.
Si no ho recordo malament, cada dimarts fèiem
reunió, i revisàvem com havia anat la setmana, les
vendes i fèiem propostes per tal de millorar els
resultats de les vendes de roba en les botigues i,
SHUTXªQRGLUKRDSURˉW¢YHPSHUSDUODUGHFRP
ens anava la vida a cadascuna de nosaltres.
Recordo que un dia el Pine em va demanar
que l’acompanyés a comprar coses per fer una
cistella de Nadal per a tots els que treballàvem a
l’Associació Dimas. Això em va fer especial il·lusió,
perquè dies abans ho havíem parlat amb el grup
de dones i sabia que a totes els faria molta gràcia, tot i sabent que això era un esforç econòmic
important per Dimas. Vam fer el dinar de Nadal
amb tots els treballadors que hi havia a Dimas en
aquell moment i vam repartir les cistelles. Recordo
que va ser un dia bonic.
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Vam començar l’any nou igual que vam acabar
l’altre, amb la preocupació perquè els números
no sortien. No es venia prou roba per pagar el
salari de les 6 dones. Tot i que no sortien els
comptes, vam renovar el contracte de treball 6
mesos més. Les notícies, que eren bones i no tan
bones, es compartien en les reunions de treball.
Vam continuar treballant, amb les emocions
una mica tocades, però amb l’esperança que el
projecte tingués continuïtat, amb la complicitat
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de les persones que en aquell moment estaven
darrere del projecte, que eren en Pine, el Pepe
Castillo, que en aquell moment era el president
de DIMAS, la Susana, la Lucia... que ens venien a
visitar molt sovint. Tots en general treballàvem i
ens esforçàvem perquè funcionés, però la veritat
es què molts dies havíem de tornar la roba a la
botiga de Sant Julià perquè no s’havia venut. En
general les vendes eren baixes, això no eren bones
notícies. Van passar les setmanes i les vendes no
van millorar, o almenys per pensar que les botiges
podien tenir continuïtat. Va arribar el dia que el
Pine em va dir que les botigues es tancarien. Això,
LODGLˉFXOWDWGHFRQFLOLDUHOVKRUDULVIDPLOLDUVL
laborals, em va fer decidir deixar aquest projecte
el mes de Juny de 2004, tot i que el projecte va
continuar uns mesos més.
Em va costar molt i vaig plorar molt més.
Primer, perquè tots i els nostres esforços no van
aconseguir tirar endavant les botigues; segon,
perquè havia d’acomiadar-me de les meves companyes que havien format part de la meva vida
durant el meu pas per Dimas; i tercer, perquè
l’experiència que havíem tingut la Ying, l’Angelina,
la Isabel, la Pilar i jo mateixa, ja no serviria per a
altres dones amb situacions personals semblants
a les nostres. Avui, fent aquest article, encara em
pregunto què hauria passat si el projecte hagués
tingut continuïtat. Em quedo amb les vivències
positives que vam tenir cada una de nosaltres i
tot el que vam aprendre, que de ben segur hem
posat en pràctica en les nostres vides.

Si hi ha alguna cosa que caracteritza Dimas
«V OD VHYD FDSDFLWDW GȠDGDSWDFLµ ˊH[LELOLWDW L OD
gran diversitat de feines que ha realitzat durant
els seus 20 anys d’història.

9HUVDWLOLWDWDOWUHVIHLQHV

Aquesta, juntament amb la tenacitat i capacitat
d’arriscar-se del seu gerent, han estat les claus
SHUTXª 'LPDV KDJL DUULEDW ˉQV DTX¯ VXSHUDQW
diferents moments de crisis internes i del propi
mercat de treball.
Tot i tenir una àrea més consolidada com és el
muntatge d’infraestructures, acompanyada ara de
la construcció, Dimas ha anat acceptant tot tipus
de feina, algunes d’elles que no volia fer ningú
altre, donant resposta a les necessitats, i sovint
urgències, dels seus clients.
(O YHQWDOO «V WDQ GLYHUV TXH ˉQV L WRW DOJXQ
FRS KHP RIHUW IHLQHV HQ IXQFLµ L DSURˉWDQW OHV
habilitats i capacitats dels propis treballadors,
com va estar el cas de la tapisseria.
Perquè no oblidem que el treball no ha estat
PDLXQˉVLQµXQDH[FXVDSHUDUULEDUDODSHUVRQD
i poder oferir llocs de treball a les persones en risc
d’exclusió i per això hem fet tant neteges d’impacte com serveis de recepció, tapisseria, restauració,
control d’accessos o repartir publicitat, traslladar
instruments musicals, treballar la serralleria, o
netejar solars, recollir deixalles o mobles vells,
reparar mobiliari urbà o fer vigilància, sonoritzar
un esdeveniment o organitzar un càtering, arxivar
documentació, traslladar despatxos sencers...
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Ja sigui perquè la gent no ha sabut què pot
oferir a Dimas i com pot ajudar o perquè no hem
sabut transmetre la necessitat de tenir un grup de
persones implicades en el desenvolupament dels
diferents projectes, sempre ens ha estat difícil fer
créixer la nostra massa social.
Malgrat això, hem estat valents i hem volgut
continuar donant resposta a les diverses necessitats de les persones excloses gestant diferents
iniciatives que, ara sí, podem dir que han tingut
continuïtat gràcies a la dedicació i el compromís
de l’equip de voluntàries i voluntaris de Dimas:
Aquests voluntaris amb les seves capacitats i
implicació participen en el procés d’acompanyament a les persones i en el desenvolupament de
la mateixa associació des dels diferents projectes:
OȠ($$0OȠKRUWFRPXQLWDULHOV7UHEDOOVHQ%HQHˉFL
de la Comunitat, l’actualització i manteniment
de les pàgines web, el pis d’acollida, els diferents
acompanyaments psicològics, la formació de
joves, l’orientació i recerca de feina o la redacció
d’aquest mateix llibre).

(OPRWRUGHOȠ$VVRFLDFLµ
(OYROXQWDULDWLDOWUHVSURMHFWHV

Amb el doble objectiu de voler estar dins d’un
marc legal que doni cobertura a aquest equip i de
poder realitzar un treball en xarxa formant part
d’un col·lectiu molt més ampli, el gener de 2012
GHˉQLPHOQRVWUH3ODGH9ROXQWDULDWLHQVLQVFULYLP
al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb
el número de cens 0016-000.
Cal ressaltar i agrair la iniciativa de l’ajuntament de Granollers per la creació, el gener de
2014, del Punt de Voluntariat de Granollers que

s’ha convertit en un recurs important per a les
entitats del municipi que hi estem inscrites i que
ha suposat un impuls important des del qual les
nostres crides al voluntariat van rebent resposta.
S’incorporen al nostre equip cada cop a més persones que hi participen, dedicant temps i esforços
i fent possible que els projectes de l’associació,
que a continuació detallarem, siguin una realitat
en favor dels mes desfavorits socialment.
“De la gran trajectòria de Dimas, jo només he
gaudit l’últim any. Però espero poder seguir, durant molt temps, formant part de la seva història
i deixant que aquesta associació formi part de
la meva. Gratuïtat i entrega, vocació i voluntat.
Proximitat.
Granollers és la meva ciutat d’acollida i hi estaYDGHVYLQFXODGDˉQVTXHYDLJDUULEDUD'LPDV
treballant colze a colze amb persones meravelloses perquè tothom pugui trobar el seu lloc.
La integració social és horitzontal, juga a banda
i banda, i ha estat el gra de sorra que he pogut
posar per ajudar alguns joves que el que m’ha
permès també a mi crear arrels a la ciutat. Per
molts més anys de dolça lluita!”. (Mariona M.
voluntària de Dimas en la formació de joves).
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(VSDLGȠDFRPSDQ\DPHQW
LDMXGDP¼WXD ($$0

A partir del treball que es fa des de l’empresa
d’inserció i altres serveis d’acompanyament, es
detecta que hi ha una altra necessitat, paral·lela
a la de tenir una feina, que és la de fugir de la
solitud, de la incomprensió, de la falta de comunicació. Els treballadors, i d’altres persones amb
què contactem, necessiten compartir les seves
angoixes i dubtes; ser escoltats, compresos; necessiten orientació. Amb l’objectiu de donar resposta
a aquestes necessitats es comença, l’octubre de
2010, l’Espai d’Acompanyament i Ajuda Mútua
que s’ofereix a persones de diverses entitats i collectius: treballadors de Dimas, Centre d’Atenció a
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les Drogodependències de Granollers, Centre de
Salut Mental Benito Menni, Serveis Socials, ex
interns del Centre Penitenciari de Quatre Camins…
Al començament el grup coordinador el
formem quatre voluntàries més la responsable
pedagògica. En l’actualitat som dues les que hi
continuem, la Felisa i jo mateixa.
Ens reunim periòdicament amb la responsable pedagògica i el president de l’associació per
coordinar i revisar la marxa del projecte.
Ens reunim un cop a la setmana durant una
hora i mitja. Intentem que sigui un espai càlid,
en el que tots/tes ens sentim acollits, respectats,
escoltats, acompanyats… ho fem tot berenant.
Volem que tothom hi participi i se sentí integrant
del grup. Decidim entre tots i totes què volem
fer i com; acollint i valorant els seus interessos i
DˉFLRQVDPLVWDWQDWXUDP¼VLFDSRHVLDFLQHPDȨ
Però, sobretot, la necessitat que detectem amb
més força és sentir-se acompanyats.
El 2014 s’arriba a un acord Dimas–Parròquia
de St. Francesc d’Assís perquè el projecte EAAM
sigui compartit entre les dues entitats, ja que ens
reunim als seus locals i alguns del grup participen
de moltes activitats de la parròquia.
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(QWRWDOKDQSDVVDWSHUOȠ($$0
SHUVRQHVGRQHVLKRPHV
Les activitats realitzades es decideixen entre
tots i totes, valorant els seus interessos: converses

(sobre substàncies tòxiques i medicaments, la
soledat, l’autoestima, com viure el dol, etc); cinefòrums, tallers (dances, risoteràpia, estampació de
samarretes, reiki, …); excursions, etc.
A la petita revista “SIN PRISAS” hem anat preVHQWDQWFDGDˉQDOGHFXUVOHVQRVWUHVDFWLYLWDWV
i ha estat una eina per a escriure i expressar les
nostres idees i emocions a través de poemes, fotos,
dibuixos, acudits…
Ha estat un espai obert, perquè hem estat
acollint persones contínuament, sense fer distincions i també perquè ha ajudat a participar d’altres
serveis o activitats que s’organitzen fora, posant
les persones, sovint massa desocupades, en actiu.
- Dues persones van participar fent voluntariat
a Càrites, això els va ajudar a sentir-se útils i
a pujar l’autoestima.
- Una altra persona, amb formació artística, va
fer el disseny per a les samarretes. També va
iniciar un taller de dibuix. Va fer alguna exposició de les seves obres i el grup la vam anar
a veure. Això la va ajudar a sentir-se valorada.
- Dues persones van començar a participar en
el treball als horts.
- Una altra va començar a anar a la coral Harmonia de la parròquia de Sant Francesc.
- Alguns han participat dels “dinars de pellícula”, també a la mateixa parròquia.
Les voluntàries els hem acompanyat, sempre
que ho han necessitat i han volgut: al metge, al
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CAS, a Serveis Socials, a Càritas, al Xiprer… Entre
ells també s’han acompanyat i s’han ajudat. Sempre
tenint en compte les seves capacitats i autonomia.
S’ha pogut utilitzar, en algun cas, el servei
d’una psicòloga voluntària.

'LˉFXOWDWV
+HPWUREDWGLˉFXOWDWVLQKHUHQWVDTXDOVHYRO
JUXSKXP¢SHU´HQHOQRVWUHFDVP«VHVSHF¯ˉFV
'LˉFXOWDWSHUH[SUHVVDUVHPDOVHQWHVRVGHVFRPpensació per no prendre la medicació correctaPHQWSRFDFRQVW¢QFLDGLˉFXOWDWSHUGXUDWHUPH
DOO´TXHSUªYLDPHQWKDY¯HPDFRUGDWGLˉFXOWDWHQ
acceptar propostes per sortir-se de la marginació…
De tot això n’hem parlat i en diversos casos s’ha
pogut superar, en d’altres, no.
Ens hem trobat amb persones sense papers,
sense feina, sense habitatge… Molt deteriorats
per les drogodependències… Quatre han mort per
diferents motius derivats de la pròpia situació de
vulnerabilitat. Això és el més dur i dolorós… Perquè s’arriben a crear veritables vincles d’amistat
i d’estimació.
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0DOJUDW WRWHV OHV GLˉFXOWDWV YDORUHP PROW
positivament l’existència d’aquest espai. Creiem
que s’ha anat assolint l’objectiu primordial que
és acollir la persona en tot el seu ésser, acompaQ\DUODˉQVDOO¢RQYRORSRWDQDUUHVSHFWDQWOD
i intentant que sigui ella la protagonista de la
seva vida.
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Com a cloenda, un petit homenatge al Paco,
mort l’estiu de 2016.
6DEHVPLQRPEUH
Sabes mi nombre,
mas no mi historia.
Has oído lo que he hecho,
mas no por lo que he pasado.
Sabes dónde estoy,
mas no de donde vengo.
Me ves riendo,
mas no sabes lo que yo he sufrido.

“Yo estoy muy bien en el grupo. Estoy contenta
porque he salido de casa. Me ha ayudado tener
una actividad. El grupo es útil para comunicarse y
expresarse. En todo momento me he sentido libre de
participar. Estoy contenta con todo lo que he recibido
aquí. Por mi parte he dado todo lo que he podido.
Estoy encantada y agradecida”.

PROTAGONISTES

&RPSUHQVLµLFRPSDQ\LD

'RORUV
“Me alegro de haber conocido este grupo. Soy
muy feliz de estar en él. Gracias a vosotros he podido
ir y conocer Montserrat. Estoy muy contenta con la
gente del grupo en general. El grupo está muy bien
porque se habla de la vida misma, de nuestra vida”.
$QD5

Deja de juzgarme.
Saber mi nombre no implica conocerme
Paco

“Este es un grupo con una actitud muy positiva,
participativo. Cuando cada uno expresa su opinión se
demuestra un interés, respeto y libertad de expresión.
No te ves obligado a sentirte excluido”.
Mari
“Me siento agradecida con todas las personas
que estáis en este grupo. He aprendido muchas cosas
sobretodo el respeto. Sobretodo me sale el agradecimiento. Estoy muy contenta. Al venir gente nueva nos
hemos abierto a más personas, opiniones, podemos
hacer una acogida a más gente para el próximo curso”.
)HOLVD
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“En aquests temps que vivim, i en tots els temps
en general, a vegades és difícil sobreviure o manWHQLUVHVREUHXQDO¯QLDGHˊRWDFLµ+LKDSHUVRQHV
que es queden sense feina, tenen una malaltia o
els falta el recolzament d’una família. I aquestes
circumstàncies les porten, quasi inevitablement,
a caure en la desesperació, l’angoixa… fent difícil
l’ascensió a la superfície. És aquí on una comprensió,
el sentir-se acompanyat, relacionar-se, ajudar-se, és

primordial i necessari, en una societat que vulgui ser
més equitativa, justa i humana. En aquest context,
hi ha una iniciativa esplèndida, fabulosa, vital en la
qual tinc la sort de participar, l’EAAM, on s’ajuda a les
persones a poder pal·liar o superar els efectes d’una
VRFLHWDWGHYRUDGRUDQRVHQVHGLˉFXOWDWVȣ
;DYL5
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Amb l’experiència de tants anys treballant amb
persones en risc d’exclusió o socialment excloses,
de veure tant patiment, tantes històries trencades,
tantes injustícies i força perversió del sistema, vam
decidir engegar una nova iniciativa adreçada exFOXVLYDPHQWDOVMRYHVSHUTXªFRQˉHPSOHQDPHQW
en el poder de l’educació i de la prevenció.

)RUPDFLµGHMRYHV

El 2013 es dissenya i es redacta el projecte
i s’ofereix a l’ajuntament com a una eina per recuperar i acompanyar joves d’entre 16 i 21 anys,
que han quedat fora del sistema escolar, formatiu
i laboral; alguns d’ells es troben en una situació
real al límit de l’exclusió social. L’ajuntament de
Granollers, a través de l’àrea d’Educació, creu en el
projecte i el subvenciona a través del Pla de Xoc.
Amb molta il·lusió i empenta, iniciem el curs
que anomenem Sonorització d’actes en directe,
però aquesta és només l’excusa per treballar altres
continguts que els han de proporcionar hàbits i
habilitats socials, orientar-los cap a futures decisions professionals i acompanyar-los en un moment
de creixement i incorporació a la vida adulta.
L’objectiu és poder motivar i activar els joves el
VXˉFLHQWFRPSHUDTXªWRUQLQDOVLVWHPDHGXFDWLX
ja sigui realitzant una formació professionalitzadora, anant a l’escola d’adults o preparar-se per
al graduat d’ESO.

60

Es un curs dinàmic, que ha estat en contínua
evolució des del principi incorporant, a partir
d’una constant observació, revisió i avaluació, nous
recursos, professionals, activitats i continguts que
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l’han anat conformant com una acció formativa de
qualitat i amb resultats molt positius.
Dels 60 joves aproximadament que han participat del curs en els diferents anys uns 10 s’han
incorporat al mercat de treball de manera més
o menys regular, uns 28 han continuat estudiant
en diferents nivells del sistema reglat (Escola
d’Adults, Plans de Transició al Treball, formació
ocupacional…), uns 8 realitzen recerca activa de
feina, i un altre grup que inicialment no s’havia
incorporat a cap acció formativa ni laboral, passat
un temps han tornat a intentar-ho. Com en tot a la
vida, també hi ha hagut casos que no s’han pogut
recuperar perquè la desestructuració de les seves
vides ha estat tan important que no han trobat el
camí cap a la maduresa i la responsabilitat.
Posar-te al costat dels joves, escoltar-los, compartir amb ells les seves angoixes, preocupacions
i també les seves il·lusions; acompanyar-los en
el camí, de vegades difícil i incert, de la presa
de decisions; recordar-los que el més important
de tot són ells; intentant que aprenguin, que es
facin més autònoms; fer-los conscients que els
protagonistes del seu futur són ells... Tot plegat
és una experiència del tot enriquidora, que ens
motiva, ens emociona i ens fa créixer a tots els
que estimem aquests joves i els diem “Creiem en
vosaltres; quan ens necessiteu, aquí estem”.
62

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

Se llama Mohamed, pero todos le conocen
como Moha. Nació en Marruecos, en Ashila, hace
28 años. Lleva ocho años viviendo en Catalunya
y cuatro trabajando en Dimas.

Ȟ([SO¯FDQRVFµPRFRQRFLVWHDHVDTXHWXOOD
PDVWXVHJXQGDIDPLOLDHVGHFLUD'LPDV
—En 2012, desde El Xiprer, me orientaron
para hacer el Curso de Sonido donde Esteban y
Susana eran profesores. A partir de aquí empezó
mi relación con Dimas. Desde entonces he hecho
muchas cosas y unos cuantos trabajos bien distintos. He hecho montaje de equipos de sonido e
iluminación, montaje de escenarios y de carpas, y
transportes diversos. He sido también responsable
de taller, cuidando de ordenar el material de los
trabajadores para que cuando vinieran tuvieran
el material preparado y a punto. Me gusta todo
lo que sea estar ocupando el tiempo y después
ver el resultado. Luego me siento como volando.
Pero lo que más me gusta hacer y cuando me lo he
pasado mejor, ha sido en todo lo relacionado con
sonido. Me gusta mucho porque creo que me he
sabido preparar y poner en práctica mis estudios.
He aprendido muchas cosas, pero sobretodo he
aprendido a ser paciente. También creo que ahora
soy más disciplinado y trabajador y también he
aprendido a ayudar a los demás. También quiero
destacar lo mucho que he aprendido de las experiencias de mis compañeros. Muchos de ellos han
tenido problemas que los han llevado a la cárcel

PROTAGONISTES

0RKDPHG%Ȣ0RKDȣ
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por delincuencia, drogas, etc. y me han aconsejado
muchas veces para que no cometa los errores en
los que ellos han caído.
Ȟ<DKRUD0RKDFµPRWHYDODYLGD"&µPR
HVWXUHODFLµQFRQWXIDPLOLD"
—Pienso que me va muy bien, de momento.
Siento mucho agradecimiento. Yo vivía en la calle,
lo pasé muy mal, quería estudiar y no podía. Desde
que comencé el curso de sonido me empezaron
a cambiar las cosas. No soy el mismo! Me han
ayudado, me han dado vivienda, me he hecho
legal, tengo los papeles… Y he podido hacer mi
primer viaje a Marruecos después de ocho años.
Cuando mi familia me ha visto se han puesto
todos muy contentos. Después de explicarles y
ver cómo me ha ido todo, mi historia, el viaje y
todo lo relacionado con Dimas. Me han dicho
que ahora he encontrado también otra familia
aquí en Catalunya.Y es que realmente Dimas es
para mí eso: como una familia con la que sé que
puedo contar.
Ȟ<VREUHWXIXWXURTX«SLHQVDV"
—No sé nada cierto pero sí que seguiré estudiando: quiero hacerlo. También me veo trabajando, si puede ser en trabajos relacionados con
sonido, que me gusta mucho. Veremos qué pasa
en el futuro, pero sí veo que mi futuro está aquí.
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Hi ha objectius, projectes que, tot i considerar-los un element
importantíssim i imprescindible per a poder començar a parlar
d’inserció i de recuperació de la persona, no es poden posar en
marxa per manca de recursos.
L’associació Dimas des dels seus inicis ha tingut clar que es
vol donar una atenció i un acompanyament integral a la persona,
des de tots els àmbits. Tothom té clar que, a més de ser un dret,
tots necessitem tenir les nostres necessitats bàsiques cobertes
per poder parlar de dignitat i per començar a treballar altres
aspectes que conformen la nostra vida laboral i social.

3URMHFWH
SLVGȠDFROOLGD

Què pot fer la persona si no té ni un lloc per a viure? Si
surten de la presó i no tenen família ni un lloc a on anar? Si a
conseqüència de la pèrdua de feina ha perdut també l’habitatge?
Després de quasi vint anys mantenint el desig de poder donar
resposta a aquesta necessitat, el 2015 l’Associació Dimas aconsegueix posar en marxa el petit projecte de Pis d’Acollida amb
suport educatiu que té l’objectiu de proporcionar un habitatge
temporalment a persones que estan en fase de recerca de feina
i necessiten un impuls per poder fer real la inserció a la societat
vivint de manera autònoma.
Iniciem el projecte amb molta il·lusió, però a la vegada amb
ODLQFHUWHVDGHQRVDEHUˉQVTXDQHOSRGUHPFRQWLQXDUSHUTXª
QHFHVVLWDGȠXQDIRQWGHˉQDQ©DPHQWFRQVWDQWSHUSRGHUIHUIURQW
a les despeses que es deriven del manteniment d’un habitatge.
Fins el moment, són dues les persones que han estat al pis.
Les dues han trobat feina i han pogut normalitzar les seves vides.
65
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7%&7UHEDOOVHQ%HQHˉFL
GHOD&RPXQLWDW

Afortunadament, el Departament de Justícia
i molts dels jutges del nostre territori han evolucionat en aquests vint anys cap a un model
més educatiu, i no només punitiu i de control, de
l’acompliment de les sentències. Això ha estat així
sobretot en delictes menors, orientant les penes
a una inserció social real donant l’oportunitat a
les persones penades a complir la seva condemna
amb mesures alternatives a la presó com poden
ser la realització de programes formatius o teraSªXWLFVLHOV7UHEDOOVHQ%HQHˉFLGHOD&RPXQLWDW
L’Associació Dimas acull, des de l’any 2003,
persones que han de complir aquests Treballs i
ho fan realitzant tasques de suport als diferents
projectes que té l’entitat: a l’empresa d’inserció, al
curs de formació de joves, a l’hort comunitari... I
s’ha portat a terme amb tot tipus de tasques que
es desenvolupen des de cada projecte: suport al
muntatge d’infraestructures, recollida de residu
tèxtil, serralleria, manteniment de l’hort, acompanyament al taller de bicicletes, etc.
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Els tècnics de Dimas (amb coordinació amb
els delegats judicials) fan un seguiment educatiu i un acompanyament de les persones que
realitzen una TBC, no només perquè compleixin
adequadament amb la sentència sinó també per
oferir l’oportunitat d’incorporar millores al seu
funcionament habitual, consolidant els hàbits
de treballs, compartint vivències, aprenent altres
habilitats tecnicoprofessisonals...
Dimas participa del programa des de l’any
LGHVGHOODYRUVˉQVHOKHPDFROOLWL

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

acompanyat a més de 145 persones que han vingut a realitzar la TBC a la nostra entitat, tots ells
amb diferent evolució i resultats diversos.
Hi ha persones que simplement són conscients que han de complir en la mesura del
millor possible i oblidar-se’n perquè ha estat un
delicte puntual, d’altres agraeixen poder complir
la mesura perquè així tenen una activitat que
s’assembla molt a tenir una feina, o si més no
un compromís i una responsabilitat. Alguns han
establert veritables lligams amb els tècnics i els
altres companys perquè s’hi han sentit acompanyants i reconeguts en la seva tasca, en alguns
FDVRV ˉQV L WRW KD HVWDW WDQ SRVLWLYD OD VHYD
evolució que se’ls ha pogut contractar durant
un temps a l’empresa d’inserció.
En d’altres casos, ha estat realment difícil degut al deteriorament que pateix la persona. Del
treball d’acompanyament i de millora de determinats comportaments, però en general en fem una
valoració molt positiva. D’aquesta col·laboració
amb el Departament de Justícia en destaquem
des d’aquestes línies el treball de tots i totes els
delegats judicials que de veritat creuen que les
persones mereixen una altra oportunitat.
$SURˉWHP SHU D IHOLFLWDU HO 'HSDUWDPHQW GH
Justícia, i a tots nosaltres, perquè enguany s’han
celebrat els 20 anys de funcionament de les
Mesures Penals Alternatives a través de més de
1.600 institucions públiques i entitats sense ànim
de lucre que hi donem suport.

“Fer la TBC a Dimas va ser molt constructiu. Vaig
conèixer persones amb molts valors. Vaig aprendre
molt d’ells i va ser una teràpia moral molt bona que
em va aportar moltíssim. Si no fos per les circumstàncies en què es va produir, tornaria a Dimas!”.
'DQL7
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Feia uns anys que Dimas buscava un solar per
poder iniciar un projecte d’horticultura adreçat
a persones que, per diferents motius, no poden
accedir a una feina.
Després d’un temps de recerca, aquest somni es
fa realitat amb la cessió per part d’una familia particular de Granollers d’un espai dins de Granollers
(situat a davant de l’Esglèsia de Fàtima) amb moltes
possibilitats per a fer aquest i altres projectes.
Degut a les grans dimensions del solar, oferim la possibilitat de disposar d’una parcel·la
a diferents agents de la ciutat per treballar els
seus propis projectes, dins d’aquest espai comú
que pretén potenciar el treball cooperatiu entre
col·lectius ben diferents: alumnes (de totes les
franges d’edat) persones subjectes a treballs en
EHQHˉFL GH OD FRPXQLWDW GRQHV HQ VLWXDFLµ GH
vulnerabilitat, etc.
Aquests són els altres participants:
- Institut Antoni Cumella.
- Institut Marta Estrada.
- Escola Bressol Municipal Giravoltes.
- Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) Parc
Estudi.
- Centre Obert Municipal.
- Escola Municipal del Treball.
- Projecte: Petits i Grans.
- Grup de Dones Serveis Socials de Canovelles.

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

Els objectius principals del projecte són:
- Recuperar un espai en desús i utilitzar-lo per
a activitats educatives.
- Fer-nos present a la ciutat treballant de manera comunitària amb altres agents del municipi
amb els que es comparteixin objectius.

Beca Maria Gaja en la seva 14a. Edició amb l’objectiu de reforçar la implementació del projecte.
N’estem molt contents. GRÀCIES i FELICITATS
A TOTHOM!!!!

- Ser un espai d’acollida, formació i orientació
per a tots els que puguin participar-hi.
- Potenciar l’adquisició d’hàbits i habilitats
(autonomia, responsabilitat, capacitat d’organització, paciència, ordre, higiene, treball
en equip, puntualitat, compromís, ...) per a un
millor desenvolupament personal i laboral que
pugui ajudar a una posterior incorporació al
mercat de treball ordinari.
- Potenciar el treball comunitari, de cooperació i
d’intercanvi d’experiències i de coneixements.
Després d’un any de posada en marxa, la valoració és molt positiva perquè s’està construint
xarxa entre entitats que tenen a veure amb adults,
infants i joves on el vincle en comú és l’horticultura i el gaudir de l’espai natural, però a on són
igualment importants l’acollida, la formació, la
sociabilització i la cooperació entre les diferents
entitats que en formem part. Cada entitat es gestiona el seu propi terreny i alhora es fan treballs
comuns que enriqueixen el projecte.
Destaquem que el passat 30 de novembre
de 2017 l’Ajuntament de Granollers i el Consell
Escolar Municipal va guardonar el projecte amb la
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Me llamo Jamal A. Nací en Nador, Marruecos,
donde vive toda mi familia menos un hermano
que reside en Francia.

cambio de una pequeña cantidad y desde entonces, hará unos cuatro meses, estoy trabajando por
las mañanas de nueve y media a 12.

cita con los servicios sociales para solicitar una
entrevista con la familia de acogida y poder ir
conociéndola.

Mi familia está formada por campesinos. Mis
padres, aún jóvenes, tienen gallinas, perros, ovejas... Da la casualidad que mi padre vino a trabajar
a España hacia el año 1987 donde estuvo unos
tres meses, pero se volvió a Marruecos porque no
le gustó esto. Yo vine el año 2002. He trabajado
GHPXFKRVRˉFLRV3ULPHUR HQ0DUUXHFRVHQHO
campo. Aquí he trabajado en la construcción, en un
matadero, de carpintero... Llegué a tener papeles
y pude tener contratos de trabajo, pero luego con
la crisis y el ir de un sitio a otro buscando trabajo,
los contratos se terminaron y no me volvieron a
renovar los permisos.

Como tengo conocimientos de albañil y de
campesino, hago un poco de todo: he levantado
una vallas de obra que estaban cayendo, estoy
haciendo un lavabo y unos sanitarios. Pero también hago trabajos de agricultura. Remuevo la
tierra, quito hierbas, planto hortalizas… Por cierto,
hay un animal que se nos come las hojas y no
sabemos cuál es.

Le estoy muy agradecido a Dimas porque me
KDQRIUHFLGRXQDSRVLELOLGDGGHVDOLUDˊRWH\SRGHUYLYLUGLJQDPHQWH$JUDGH]FRODFRQˉDQ]DTXH
me han tenido. Ojalá que cuando tenga permiso
de trabajo me pudieran ofrecer un contrato.

A partir de ese momento todo me fue muy mal.
No tenía casa, vivía en una barraca, no tenía luz, ni
agua, no tenía nada. Lo he pasado muy mal. A pesar
de todo tuve una hija hace ya tres años y como
no tenía ni donde vivir la dieron a una familia de
acogida. No conozco a mi hija.
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Como estábamos tan mal, mi mujer fue a ver a
la asistente social del Ayuntamiento de Granollers.
Nos dejaron estar en un piso del Ayuntamiento
durante seis meses y luego me buscaron un piso
barato de alquiler, aunque para mí era muy caro
porque no tengo dinero.
La asistente social me presentó al educador
social y estuvimos hablando. Él me trajo a Dimas
donde me ofrecieron trabajar en este huerto a

Ahora, como vengo cada día, me han dado
P£V FRQˉDQ]D \ UHSDUWR ODV WDUHDV TXH KDQ GH
hacer otras personas que vienen aquí a hacer los
WUDEDMRVHQEHQHˉFLRGHODFRPXQLGDGFRQWUROROD
asistencia, etc. Estoy contento porque con el Pirmi
que le consiguieron a mi mujer, vamos tirando.
Muy justo, pero vamos tirando, ya que podemos
pagar el piso, la luz y el agua.
Me he casado recientemente. Ya vivíamos juntos con mi mujer –ella es española y muy buena
persona–, pero hasta ahora no nos habíamos casado, aunque las dos niñas, la que está en acogida
y otra de nueve meses, son nuestras.
Ahora estoy preparando los papeles para pedir la residencia por arraigo y así poder tener un
permiso de trabajo.
Lo que yo quisiera es conseguir un contrato
de trabajo para poder tener a mis hijas y salir
adelante. Por lo menos conocer a la mayor y ver
si ha de seguir en acogida o con nosotros. Tengo

Tornar a l’Ìndex
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Afegim aquest apartat no perquè aquestes
persones s’hagin de destacar especialment, sinó
perquè representen una mostra i un exemple de
tants treballadors, treballadores i col·laboradors
de Dimas que amb la seva qualitat professional
i personal han compartit una petita part de la
seva vida i han aportat el que la seva experiència
i situació personal els ha permès.
Són persones ben diferents, que han vist Dimas
des de diferents òptiques: les àrees de treball,
OȠ¢UHDGHFRPSWDELOLWDWLˉQVLWRWHOEDUFRPDOORF
de trobada després de les jornades laborals. I és

per això, que aquests testimonis (com d’altres que
han aparegut al llarg del llibre i d’altres que no
estan escrits però sí a la història i la memòria de
Dimas) resulten tan representatiu de tots. Cada
una de les persones que ha compartit aquest
projecte amb el seu propi esforç, amb il·lusió i
amb ganes que aquest petit gra de sorra enmig,
de vegades, del desert, pugui continuar avançant i
sent un lloc d’acollida per a tothom que s’hi vulgui
acostar, és important.
$WRWVYRVDOWUHVLQˉQLWHVJU¢FLHVYRVDOWUHVVRX
els veritables protagonistes d’aquesta història que
ja conta 20 anys!
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En la cárcel se cruzaba con rostros avejentados.
“No puedo acabar así”, se decía Karim, con miedo
y arrepentimiento, deseando recuperar su vida. Y
no es que la vida le fuera mal. Dejó de estudiar
para trabajar en la empresa de construcción de su
hermano. Pero quiso que le fuera mejor y empezó
a buscar dinero fácil. Le condenaron a tres años y
tocó fondo. Tenía que salir de allí. Hizo cursos de
catalán y reciclaje, hasta que le dijeron que sólo
WHQ¯DTXHYHQLUDˉUPDU$KRUDOOHYDGRVPHVHV
en Dimas, la empresa de inserción de Granollers
FRQHOQRPEUHGHOEXHQODGUµQFUXFLˉFDGRȢ(VWR
HV XQD RSRUWXQLGDG SDUD DSUHQGHU XQ RˉFLR \
conseguir un trabajo. Ahora mis padres están
UHFXSHUDQGRODFRQˉDQ]DHQP¯1RVKHPRVLGRD
vivir a Les Franqueses. Es más fácil evitar viejas
compañías. Ahora tengo amigos con los que juego al fútbol los sábados”. Según Esteban Pineda,
director de Dimas, la verdadera reinserción viene
de la mano de una nueva vida por la que luchar.
“Eso es lo más difícil. Pocas historias acaban bien,
no abundan las segundas oportunidades”.
(R. Montilla. La Vanguardia, lunes 7 de febrero
de 2011).
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“Fa un any que estic en llibertat i he tingut
molta sort de trobar-me amb Dimas a la meva
vida, i amb altra gent que també m’ha ajudat
moltíssim, que he conegut a través de l’empresa
d’inserció. Cada experiència és evidentment personal, cada u és una individualitat i el que a mi
em passa no té perquè passar-li al que ve darrere.

PROTAGONISTES

Jordi Carreño

He tingut molta por de sortir al carrer en sortir
de la presó, terror de saber què em passaria, què
m’esperava a l’exterior. En un tercer grau tens càpsules de llibertat i vas veient i calibrant què tens
darrere, davant, que has perdut i què pots guanyar.
La veritat és que les coses perdudes són moltes.
Jo he tingut moltes pèrdues, però per sort no he
perdut la il·lusió de seguir lluitant. Tant de bo hi
haguessin mil Dimas, Ared, Canaan o empreses
d’inserció, però la reinserció se la fa un mateix.
Posar-te al carrer de nou et permet posar-te de
nou en contacte amb la gent. I la meva condemna
ha estat realment curta, però suposa una pèrdua
de contacte amb la família, els amics, la professió,
i et planteges si val la pena continuar. Per sort,
l’Esteve de Dimas m’ha fet sentir útil i m’ha fet
veure que val la pena i que cal recuperar els
projectes que hi havia. Jo de gran vull ser com ell,
que m’ha fet sentir important per la feina. És una
feina dura, però justa, que ensenya i prepara per a
la vida en llibertat. Però ha estat una escala de la
meva vida que em calia, i important. He tingut un
camí, m’he sentit de la família de Dimas,. Ara estic
en un altre camí, tinc altres projectes, i ell se sent
orgullós que jo tingui aquests nous projectes. De

pell endins un ha de voler reinserir-se perquè
la vida no és un somni, sinó una realitat i s’ha
de voler tornar a ella”.
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(Revista Parrac. Núm. 28-desembre 2007)
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Molta gent coneix a Granollers el Dragón Rojo.
Aquest bar, situat al carrer Prat de la Riba que el
Ciscu va heretar del seu pare, i que amb la seva
dona, Carmen, dia rere dia fan rutllar. Durant una
colla d’anys aquest bar s’ha convertit en una mena
de ‘local social alternatiu’ per a molts treballadors
de Dimas. El tenien ben a prop durant tot aquell
temps en què la brigada sortia de Roca Umbert i
allà es reunien a l´hora d´esmorzar i també molts
d’ells per dinar. Allí de manera relaxada, xerraven,
discutien, s´explicaven acudits i es feien bromes
mentre anaven comentant com els anava aquella
o l´altra feina que en aquell moment estaven fent.
Després, quan Dimas es va traslladar a les naus de
l´Avinguda Sant Julià, la cosa va anar canviant. Ara,
al llarg d´aquest anys, s´han anat obrint altres bars
i locals que cauen més a prop als treballadors; ja
no els ve de passada i també les feines els porten
lluny del Dragón Rojo. Però encara alguns quan
els va bé, es deixen caure per aquest racó que els
és tan conegut i familiar.
La Carmen i en Ciscu recorden bé les moltes
cares, noms, costums i maneres d´aquest treballadors però en aquest record a tots dos els pren
UHOOHXGHPDQHUDQRVW¢OJLFDLHQWHQGULGDODˉJXUD
GHO -RVH L OD VHYD KXPLO L PDJQ¯ˉFD KXPDQLWDW
Somriu la Carme recordant les truites amb patata
ceba i xoriço que feien les delícies del Jose, i com
sempre li demanava amb cara de nen llaminer
el seu el seu pastís de whisky; recorda les seves
vistoses corbates que els seus companys i amics li
triaven; i el que més de tot recorden és l’afabilitat

i placidesa d’aquell que se sap estimat i acollit per
aquells que ell, que no en té de pròpia, considera
la seva família.
Parlant del personatges de Dimas, algú comenta en veu baixeta -ara que el Ciscu està servint
taules- com n’ha estat de generós el Ciscu amb els
treballadors de Dimas. Pel bar hi ha passat gent
TXHVHQȠDSURˉWDWGHOVHXWUDFWHDPDEOHLDPLFGH
bon coneixedor d´aquesta empresa tan especial i
del seus treballadors a qui intentava ajudar anant
ˉDQWGHXWHVȢQRSRUWRFDOHUVȨȣȢMDWvKRSDJDU«ȣȨ
,DL[¯HUHQGHYHJDGHVTXDUDQWDVHWDQWDLˉQVGRV
cents euros que es quedava sense cobrar perquè
OȠDSURˉWDWGHWRUQGHL[DYDGȠDSDUªL[HUSHO'UDJµQ
Rojo. Però passat el temps, quan els deutors tornaven al bar la reacció del Ciscu era rebre’ls rialler i
amable sense fer menció de res. El Ciscu tornava
a escoltar i acollir aquests personatges, “oblidant
deutes” i potser explicant-se a ell mateix, que
admira i respecta l’empresa Dimas per la feina
social que fa amb les persones que hi treballen, i
que aquesta era la seva manera d´ajudar.
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“Empecé a trabajar en Dimas en septiembre
de 2002. Necesitaban una persona para cubrir una
plaza en la recepción de las tardes en la Masia Tres
Torres, lo que por aquel entonces era Promoció
Econòmica de Granollers, y aproveché la oportunidad que me ofrecieron, ya que en aquel momento
me encontraba en el paro. Así fue como lo que en
un principio creí iba a ser un trabajo temporal se
convirtió en mi medio de vida desde hace ya más
de 14 años. Pasé de los libros de Shakespeare (soy
ˉOµORJDGHIRUPDFLµQ DORVOLEURVGHFRQWDELOLGDG
En un principio combinaba las tareas de recepción
en “la Masia” con las de facturación de Dimas, para
pasar posteriormente a trabajar exclusivamente
para Dimas y gestionar toda la contabilidad, después de formarme para ello.

mí un sentido y un valor añadido que le da una
motivación especial a mi trabajo diario. Dimas es
peculiar, con sus defectos y sus muchas virtudes.
Todo hace que tenga un carácter especial; para lo
bueno y para lo malo “Dimas es Dimas”.

A lo largo de estos años he visto como Dimas
ha ido creciendo a pasos de gigante; se ha ido consolidando, ampliando su actividad y demostrando
con el esfuerzo y el trabajo diario que puede ofrecer un resultado de calidad, capaz de competir en
el mercado laboral actual dando oportunidades
a través de una contratación a personas en una
situación vulnerable o de riesgo de exclusión.

Lo más importante no es su actividad económica, los trabajos que realiza. Lo más importante de
Dimas son las personas. A lo largo de estos años he
visto pasar a muchos trabajadores, cada uno con su
mochila a cuestas. Algunos, han sabido aprovechar
la oportunidad que se les ha ofrecido y su contrato
en Dimas ha sido el empujón que necesitaban para
arrancar de nuevo. Otros, después de su paso por
la empresa, han vuelto a su situación de inicio por
diferentes motivos. Muchas veces, la impotencia
de ver que el resultado del proceso personal de
algunos trabajadores no es el esperado, resulta
dolorosa. Para mí esta es la parte más difícil de trabajar aquí; decir adiós a muchas personas que han
formado parte de esta familia. De todas maneras,
yo soy de pensar que nunca el tiempo es perdido,
y que todas las experiencias vividas cuentan, así
que estoy convencida de que el paso por Dimas no
te deja indiferente, siempre queda algo.

Dimas para mí no es simplemente un trabajo.
El hecho de decir “me voy a Dimas” en vez de
ȢPHYR\ D WUDEDMDUȣ\D HV EDVWDQWH VLJQLˉFDWLYR
Aquí he aprendido, he crecido, he vivido tantas
experiencias que resulta difícil resumirlo todo
en este pequeño escrito. No me veo haciendo de
contable en una empresa ordinaria cualquiera.
Trabajar en una empresa de inserción tiene para

7UDEDMDUHQODRˉFLQDGH'LPDVPHKDGDGR
la oportunidad de conocer a los trabajadores de
cerca, de ver otras realidades. Me ha ayudado a
GHVPLWLˉFDUHQWUHRWUDVODUHDOLGDGGHODSULVLµQ
He aprendido a valorar más las pequeñas cosas,
a relativizar otras y a agudizar la sensibilidad
por las personas que están en una situación de
vulnerabilidad.

7UDEDMDU HQ 'LPDV PH KD KHFKR UHGHˉQLU \
dotar de sentido el concepto de inserción. Todos
somos personas, todos vivimos según unas circunstancias dentro de la sociedad, todos podemos
equivocarnos y todos deberíamos tener la oportunidad de poder rehabilitarnos. Ni la inserción ni
la concienciación de la misma es sencilla. Queda
mucho camino por hacer, pero el camino se hace
andando. De eso se trata, de seguir caminando
muchos años más”.
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Vint anys en els quals, a més del treball del
dia a dia, hem fet un munt de coses: xerrades, reportatges, cinefòrums, taules rodones, entrevistes,
columnes d’opinió radiofòniques... totes elles amb
l’objectiu de parlar sobre la realitat i la problemàtica de l’exclusió social (des de diferents àmbits i
sectors de la població) al nostre municipi i arreu.
Dimas, i altres entitats que treballen amb els
col·lectius en risc o en exclusió social i laboral,
no tenim l’exclusiva. Estem convençuts que és
responsabilitat de tots i només, si tots ens hi

posem, podrem avançar i fer una societat més
justa i igualitària.
A continuació, us resumin aquests actes que
hem organitzat, ressaltant idees, aportacions de
les persones que hi han participat que ens han
semblat molt encertades i d’interès per a tots.
Hi ha, també, un petit apartat de premis i
reconeixements que hem rebut que, tot i no ser
OȠREMHFWLXˉQDOVHPSUHGRQHQXQSOXVGHFRQˉDQ©D
d’autoestima i de reconeixement de la feina diària.
Gràcies per tenir-nos en compte!

El compromís de l’associació Dimas amb el treball contra
l’exclusió, juntament amb el convenciment que els problemes
d’injustícia social no són només dels que han decidit implicar-s’hi de prop, ens ha portat durant aquests anys a organitzar
actes de sensibilització diversos adreçats al conjunt de la
societat, des de l’àmbit local bàsicament, amb l’objectiu de fer
present la magnitud de les diferents problemàtiques que porten
a situacions de risc i d’exclusió social i transmetre que la recuperació de les persones i la seva inserció és una responsabilitat
de tots. Tothom pot aportar alguna cosa, també per a evitar que
es produeixin aquestes situacions.
80

$UDTXHWHQLPDQ\V

Recordem aquí alguns d’aquests actes, ressaltant algunes de
OHVLQWHUHVVDQWVUHˊH[LRQVGHOVQRPEURVRVSRQHQWVTXHKLKDQ
participat i compartit amb nosaltres les seves experiències de
treball en el món social.

$FWHVGH
VHQVLELOLW]DFLµ
LGLIXVLµ
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”Si les entitats i serveis que treballem contra l’exclusió social a Granollers ho fem en xarxa i de manera coordinada podrem, arribar més lluny,
podrem donar una resposta més completa i el nostre treball tindrà resultats
de més qualitat”.
“El que pot ajudar a refer-se a una persona és el vincle personal, el tu a
tu, estar amb ell. Sempre hi ha un risc dels que estem en aquest mundillo
de creure’ns els bons de la pel·lícula, creure’ns els millors” (Pare Manel.
Xerrada 17/09/2011).
“Convocamos a todos los partidos políticos en el ayuntamiento de Vigo,
les dijimos quiénes éramos, qué ocurría, la necesidad de una red asistencial,
de investigar fortunas importantísimas y denunciar comadreos de la policia
FRQGHWHUPLQDGRVWUDˉFDQWHV\SUR[HQHWDV+DEODPRVGHHVWDEOHFLPLHQWRV
donde se vendía droga descaradamente: dijimos nombres, apellidos, direcciones.” (Carmen Avendaño, “Persones contra l’exclusió social”. 22/11/2011).
“El diner es pot posar a treballar pel canvi social, posar-lo al servei de
la creació de llocs de treball o a lluitar contra qualsevol forma d’exclusió
social” (David Fernández. Membre de Coop. 57.”Eines per afrontar la situació
d’exclusió”. 14/04/2012).
“La societat ha de fer un esforç per ser menys excloent”. (Lluís Grande,
subdirector general d’Anàlisis i Programació de l’ Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials. “Eines per afrontar la situació d’exclusió”. 14/4/2012).
“L’eina més important d’inclusió de les empreses d’inserció és el treball,
però sempre ha d’anar de la mà de l’acompanyament”(Josep M. Fisa. Membre
de Justícia i Pau. “Eines per afrontar la situació d’exclusió”. 14/4/2012).
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“Inserció no és tornar allà mateix d’on hem sortit o que ens ha portat a
una situació de pobresa, sinó començar un camí nou”(Romà Fortuny. Fundador d’Engrunes i membre actiu d’Emaús. Xerrada 22/9/2012).
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Necessitem mirades noves. Hem de viure i consumir d’una altra manera.
Hem de ser conscients que tenim una intel·ligència col·lectiva; podem més
junts que separats”. (Maravillas Rojo. Directora del Programa d’emprenedoria Social de la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball
autònom de la Generalitat de Catalunya. “Jornada d’emprenedoria social:
l’economia dels valors”. 16/11/2012).

“Cal millorar els objectius de la reinserció més enllà de l’acompliment
de les penes”. (Rafael Ribó. Síndic de Greuges de Catalunya. “I si parlem de
presons?”. 20/04/2013).
“Els interns són els grans oblidats de la societat”. (Xavier Martorell. Director General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. “I si parlem de presons?” 20/04/2013).
“La clau està en com veiem els interns, què els ha portat a cometre aquells
delictes i per tant, com podem ajudar-los perquè no tornin a delinquir”. (M.
Lluïsa Domingo, representant de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció
i Denúncia de la tortura. “I si parlem de presons?”. 20/04/2013).
“El tracte amb els interns és una font increïble de comunicació amb les
persones”. (Josep Mª Fabró. Capellà de la presó de Brians. “I si parlem de
presons?”. 20/04/2013).

“La película narra el encierro de varias personas, reclusos y visitantes, en
un módulo de la prisión debido a una alerta. En este espacio estarán obligados a convivir durante unas horas y estallan las tensiones. Los visitantes, una
vez controlada la anomalía, salen del recinto mientras los reclusos quedan
atrás, condenados a su día a día monótono”. (Josep García. Crónica sobre la
película Frontera. 20/02/2014).
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— “Dimas vol ser un pont entre la marginació i
la integració”. Entrevista a Esteve Pineda. El 9
Nou. 22/9/1997. Esteve Pineda: “La única manera d’aconseguir que una persona que surt de la
presó es reinsereixi a la societat és que gaudeixi
de suport i autonomia”. “No només s’ha de donar
feina als exclosos, sinó que se’ls ha d’alliberar”.
— “La reinserció de presos és possible”. El 9 Nou.
09/2/1998. Esterve Pineda “La reinserció de
presos és possible”. “No tothom respon igual”.
— La Fundació la Caixa reconeix la tasca de
Dimas. El 9 Nou. 1999.
Ȟ Ȣ$ELHUWRVDODLQQRYDFLµQȣ0RQRJU¢ˉF'LPDV
i altres empreses d’inserció. El Parrac. 8 i
9/12/2001. “En Dimas hacemos de todo”.
— Cessió per part de l’Ajuntament de Granollers de les naus a Dimas. Revista L’Actualitat.
25/4/2002.
— “Viviendo entre escombros”. Revista del Vallès.
26/4/2002. E. Pineda: “Aprovechamos cualquier
oportunidad para crear un puesto de trabajo”.
— “La competencia de Humana”. Revista del Vallès. 9/5/2002.
— Reportatge “Dimas, trabajando la dignidad a
través de la independencia”. Revista del Vallès.
20/6/2004.
— “Històries laborals”. El Parrac. Novembre de
2004.
— Aparició al número 17 (2004) a “l’Observatori

del Vallès Oriental” d’una ressenya sobre Dimas EIS, sl.
— “Els premis a la millor iniciativa distingeixen
l’economia social guardonant a l’empresa Dimas”. El 9 Nou. 26/2/2007.
— Reportatge sobre Dimas. El Parrac. 28/12/2007.
“Som de les poques empreses que no vivim de
subvencions, sinó de la nostra feina. Aquest és un
repte que volem seguir treballant per no perdre”.
— “A Dimas constatem que l’exclusió social és una
realitat”. Revista del Vallès. 28/12/2008. Esteve
Pineda: Ȣ(O SHUˉO GHOV WUHEDOODGRUV KDQ YDULDW
en els últims anys (...) detectem una frustració
general a nivell social, ja que moltes persones
han de començar gairebé des de zero”.
— “Premi Dimas a la Innovació Empresarial i
Comercial 2007”. El 9 Nou i Revista del Vallès.
14/3/2008. “Amb seu a Granollers és la única
empresa de la comarca que treballa amb persones que han estat a la presó”.
— “Dimas un bon antídot contra la exclusió social”. Revista del Vallès. 23/10/2009. “L’objectiu
SULPRUGLDO «V ˉQDOLW]DU DPE ª[LW HO SURF«V GH
recuperació i d’inserció laboral i social de perVRQHVDPEULVFGȠH[FOXVLµVRFLDORDPEGLˉFXOWDWV
d’accés al mercat de treball ordinari”.
— “Una empenta per la inserció social”. El 9 Nou.
1999.

en dejarte la piel acompañando a la gente. En
decirles: ¿Te ves capaz de darte una oportunidad?,
pues yo te acompaño. Esto es Dimas. Cuando das
trabajo la gente entiende que para vivir hay que
trabajar”. (...) “Hay un esquema que se suele repetir. Al principio, cuando están en el tercer grado,
vendrían sin cobrar. Los primeros seis meses son
de boom. Pero llega el momento crítico en el que
el jefe ya no es el tipo que te comprende, sino el
que te exige, y se ven en la encrucijada: seguir
siendo como el vecino y cobrar poco más de 1.000
euros al mes o ganar un pastón en cinco minutos
como antes”.
— Història de Vida Karim Achahi. “Ahora juego al
fútbol los sábados”. La Vanguardia. 7/2/2011.
— “La xacra de la droga a les famílies” Sobre
la Xerrada organitzada per Dimas (Carmen
Avendaño). El 9 Nou, 25/2/2011
— Entrevista a Esteve Pineda. Revista del Vallès.
(Pel premi Bufí i Planes, 4/11/2011).
— Donació de la Caixa. Revista del Vallès.
14/11/2011.
— “La vida después de la prisión”. Revista del
Vallès.18/11/2011.
— “Dimas i la seva tasca social”. Revista del Vallès.
27/1/2012.
— “Dimas i la seva tasca social”. Revista del Vallès.
11/2/2013.
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— Gent Corrent: Esteve Pineda/Dimas. El Periòdico de Catalunya. 26/9/2010. “La clave está
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— “El mundo al revés o el crim de llençar aliments” (Josep Manel, 22/1/2013).
— “Cal canviar valors” (Josep Manel, 25/11/2012).
— “Tú mejor que nadie, quién sinó?” (Pine,
11/12/2012).
Ȟ Ȣ<D\RˊDXWDVȣ 3LQH 
— “ Ya no pinto nada aquí” (Josep Manel,
21/2/2012).

— Presentació botiga “El Penjador” a l’av. Sant
Julià (2000 i 2002)
— Presentació “Programa Roba Amiga” a la Porxada. (2003)
— Inauguració nova botiga de roba de 2ª. mà “El
Penjador” a la pça de les Hortes. (2003)
— Presentació Projecte SERMID: “Treballem per
a la inserció”.(2004)
— Visita del conseller de Justícia de la Generalitat
a Dimas. (2005)

— “Escuela de tareas” (Josep Manel, 5/2/2012).

— Informacions sobre l’incendi del mòdul magatzem de Dimas. (2007)

— “Els centres d’Internament per a estrangers,
CIE” (Josep Manel, 12/1/2012).

— Entrevista Programa 1000 Cares a Esteve Pineda (2008).

9¯GHRV
— Edició del vídeo sobre Dimas, la recollida de
roba i la Botiga. “El Penjador”. 12/1/2004.
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— Lliurament accèssit a Dimas dels Premis Innovació Empresarial i Comercial. (2008)
— Entrevistes a Esteve Pineda. (2009 / 2014)
— Treballs a l’itinerari adaptat al Parc del Montseny. (2011)

7HOHYLVLµ

— Premi Bufí i Planas a Esteve Pineda per la seva
trajectòria professional. (2011)

— Participació al programa “Valor Afegit” de TV3
(15/4/2009).

— Jornades sobre Emprenedoria Social. ( Novembre 2012)

— Participació al programa de TV3 “Banda Ampla”- Segona oportunitat?. 17/2/2011.

— Taula Rodona: Eines per afrontar la situació
d’exclusió”. (Abril 2012)

GTV – VOTV

— Subvencions de Gran Centre a Dimas. (2016).

— Signatura Conveni de col·laboració amb la
Fundació la Caixa. (2000 / 2009 / 2011)

— Entrevista a Josep Manel Sebastià. Programa
Entitats. (Desembre 2017).

• 9,,(GLFLµ3UHPLVDOHV0LOORUV,QLFLDWLYHV(P
SUHVDULDOV. 1r. Premi a Dimas Empresa
d’Inserció Social, sl. Atorgat pel Pacte Territorial
per l’Ocupació del Vallès Oriental.

3UHPLVLUHFRQHL[HPHQWV

• ;; (GLFLµ 3UHPLV ,QQRYDFLµ (PSUHVDULDO L
&RPHUFLDODO9DOOªV2ULHQWDO. Accésit a
la Responsabilitat Social a Dimas Empresa
d’Inserció, sl. Atorgat per l’Ajuntament de Granollers.
• 3UHPLV )XQGDFLµ %XI¯ L 3ODQHV (GLFLµ .
Premi a Esteve Pineda, gerent de Dimas.
“... Atorgant-li el premi Joan Bufí d’aquesta edició
2011, en reconeixement a la seva extraordinària
labor empresarial y de constant col·laboració
entre el capital i el treball, manifestada amb
la creació de llocs de feina i facilitant als més
desfavorits un lloc laboral digne que els permetin
refer la seva vida”.
• %HFD0DULD*DMDHQODVHYDHGLFLµDO3URMHFWH
&RPXQLWDULȢ(VSDL&RQJRVWȣ1RYHPEUH
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Sembla una frase recurrent, però el mestre
Joan Manuel Serrat va expressar en poques paraules la unió entre el passat i el present que dona
impuls cap el futur.
Vint anys ja comencen a semblar uns quants.
Hi ha temps per plantejar,organitzar, gestionar,
executar, somiar, inventar, compartir, acompanyar,
riure, patir, iniciar, acabar... però en aquest cas,
continuar.
I per això fem aquest llibre, que no pretén ser
una altra cosa que un recull de la nostra història,
que com tot, té aspectes positius i negatius.
El testimoni de l’Esteve Pineda com a gerent
de l’espai laboral des dels seus inicis ens presenta la seva experiència personal durant aquests
anys amb tot el que ha suposat per a ell aquesta
aventura de Dimas, a la vegada que ens fa una
valoració molt sincera del projecte.

&RQFOXVLRQV$UDTXHWHQLPDQ\VȨ

Amb l’apartat de llums i ombres volem dedicar
unes línies a fer autoanàlisi. Si no som capaços
de fer autocrítica no podrem seguir avançant. Ara,
talment com fem aquest exercici de reconèixer
les nostres pròpies limitacions, també apuntem
alguns elements externs que no ens han estat
favorables o que podrien haver estat millors, no
per alimentar l’ego de la nostra entitat, sinó per
aconseguir que el treball contra l’exclusió social
a la nostra ciutat, sigui una realitat i una prioritat
per a tots els que puguin, o puguem, tenir alguna
cosa a fer al respecte.
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“Jo vaig començar a tenir contacte amb el món
de les presons i l’exclusió social cap allà l’any 9394. Un amic em va comentar que a la parròquia es
feien unes xerrades sobre presons i va ser aquí on
vaig establir contacte amb el capellà de la presó
de Quatre Camins, l’Andreu Oliveras, que em va
convidar a anar-hi un diumenge.
A la presó hi anava sense un objectiu clar,
simplement estar-hi. Arribava al pati i estava
allà. Coneixia gent perquè jo anava amb l’interès
de veure què passava allà. El meu objectiu era
aprendre. Per tant, com a voluntari, jo no anava a
la presó tant a ajudar com a aprendre.
Amb tot això l’Andreu començava a formar un
grup de voluntaris, que seria l’embrió de Dimas
i em va interessar el tema, perquè jo, en aquell
moment, tenia una petita empresa d’alumini, que
no m’anava pas malament, però no em satisfeia
del tot, perquè no he treballat mai només per
diners, sempre he cercat que la cosa que feia
tingués un interès. I quan he trobat el què m’he
implicat a fons.
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Recordo una frase que em va dir el capellà de
la JOC: “Tu has d’anar amb molt de compte perquè
el teu problema pot ser que esdevinguis un pres
entre presos i un lladre entre lladres.” Ves amb
compte que no siguis el capità de... perquè com tot
m’ho agafo com si fos una aventura... Vaig deixar
l’alumini i quan vaig tenir l’oportunitat em vaig
llençar i vaig entrar a Dimas. Tot això pot semblar
molt dràstic però no ho és tant.

Primer: pensava: “Et sentiries feliç fent alguna
cosa per algú, més que guanyant diners a l’alumini? Sí, doncs ves per aquí”. Perquè a més, en aquell
moment, no existien les empreses d’inserció, però
no tenia clar què fer, el que sí que tenia clar era
què no volia fer’.
En segon lloc, jo sempre he volgut ser molt
lliure. Veig una cosa, m’informo i si m’agrada m’hi
ˉFR7DPE««VFHUWTXHQRHPSHUPHWRTXDOVHYRO
cosa. Bàsicament sempre és una recerca del que
jo necessito per ser feliç.
I en tercer lloc, la meva parella ho entenia i
m’animava. Havíem fet l’opció de viure austeraPHQWSHUWDQWDPEHOVRXGȠHOODSRG¯HPYLXUHˉQV
que jo m’anés estabilitzant. A més s’adonava que
amb la feina anterior arribava molt tard a casa i
sense una satisfacció personal.
La qüestió és que quan fas una cosa que no
t’agrada, veus una altra oportunitat i tires endavant... posant tots els teus esforços i imaginació...
No calia res més: una oportunitat, un esforç
d’imaginació i... un paracaigudes que no existia.
$L[¯YDVHUFRPDSURˉWDQWXQSODGȠRFXSDFLµGH
l’ajuntament de Granollers orientat a donar feina
a persones amenaçades d’exclusió o provinents de
presó, al que ja n’havia precedit un i en van seguir
uns altres, em van contractar com a encarregat
responsable.
Vam començar de la manera més humil, fent
treballs de neteja de Roca Umbert, venent ferregots i materials de desballestament de les esco-

les... Amb els diners que vam recollir, els tres que
vam quedar, vam comprar un camió vell que ens
va servir per moure’ns a les nits a recollir cartrons,
mobles vells... a Granollers, a Mollet, a Barcelona,
on fos. Per cert, una nit vam fer un descobriment.
Passàvem pel carrer Mallorca i un va dir: “Ostres
tu, heu vist? Què és això?”. Era la Sagrada Família.
I dins d’aquell camió, amb les ganes de seguir per poder tenir una feina i guanyar-nos la
vida durant el dia a dia, vuit hores (amb alguns
FDSVGHVHWPDQDLQFORVRV GȠHVIRU©LDSURˉW¢YHP
qualsevol conversa per compartir el nostre estat
d’ànim, en buscar aquella paraula d’ànim davant
les adversitats, de la solitud, de la sida, de la mala
sort, de la vida mateixa. No sé si d’això se’n pot dir
acompanyament, inserció, acollida... però és el que
fèiem. I aquesta manera de fer va seguir durant
un temps. Qualsevol treballador nou podia trobar
en nosaltres un consol, un recurs, una exigència.
Poca cosa s’hagués pogut fer només amb els
acords de les reunions, si darrera no hagués hagut
tot aquest esforç, aquesta voluntat de tirar endavant. També es cert que tot té un límit, si des de
l’ajuntament no ens haguessin dit que hi haurien
recursos, no haguéssim pogut seguir.
Certament hi havia pocs recursos, però sí que
existia, sobre tot, un conjunt de gent que ens va
donar suport i ens va ajudar. Persones i institucions, en aquest cas l’Ajuntament de Granollers, que
si bé no van actuar directament, van deixar fer i
que persones de l’ajuntament hi col·laboressin. I
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així, es van aconseguir la nau del carrer Tetuán, la
de Telefònica o l’actual de l’Avinguda Sant Julià.
Igual que l’ajuntament, el Consell Comarcal
va donar suport en la creació del projecte “Dimas
dona” o la botiga “El Penjador”, centrats en la
recollida, triatge i venda de roba de segona mà,
o posteriorment el “Sermid” (Servei de manteniments i reparacions integrals de Dimas).
Si algú em preguntés: “I vosaltres què feu a
Dimas per dir que sou una empresa d’inserció?”
no sabria què dir; el camí que hem fet ens ha anat
ensenyant. Una de les coses que he après és que
els treballadors que venen a Dimas no són menys
que ningú, ni són “tontos” (en molts casos saben
més que tu!). Quan una persona arriba a Dimas,
ni saps què has de fer ni, per descomptat, com ho
has de fer, ni saps si l’encertaràs.
Aquí rau la nostra tasca. Intentes fer el bé d’una
manera utòpica o fantasiosa, però la realitat és que
en determinats moments has d’adoptar decisions,
com per exemple, sancions o acomiadaments, que
HWFUHHQFXOSDELOLWDWVDPEHOWHPSVTXHUHˊH[Lones i et treus aquesta culpabilitat. La majoria de
les persones que passen per Dimas no canviaran i
seguiran sent igual què abans, l’única diferència és
que hauran viscut una altra manera de fer i de viure.
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Tot i això, quan se’n van et quedes amb el
sentiment de que has fracassat. I de vegades, quan
això passa, si no tens algú o alguna cosa que et
recolzi, sempre quedes amb el dubte del què fas
i com ho fas.

$TXHVWHV VµQ DOJXQHV GH OHV UHˊH[LRQV TXH
em faig, però també me’n faig d’altres. Per exemple: perquè fer la distinció entre si una persona
«VGȠLQVHUFLµRQRKR«V"VXQDPLFDDUWLˉFLDO
perquè hi ha gent que no és d’inserció que està
més “carenciada” que molts d’inserció.
En un moment com l’actual de crisi hi ha
molta gent que anomenem ‘normal’, però que té
una situació personal complicada i per tant ens
WUREHPDPESHUVRQDOGȠLQVHUFLµIRU©DTXDOLˉFDW
«VDGLUSUHSDUDGDDPERˉFLSHU´TXHODYLGDHOV
ha portat a l’exclusió.
I com que un està posat en aquest món
intenta crear coses noves que donin resposta a
necessitats diferents, i de veritat, moltes vegades
hem fet més inserció i més acompanyament en
gent que no ens ho pensàvem de principi. Per
exemple, crec que en molts casos hem gastat
més hores en gent que no treballava directament
i que feien un curs, unes pràctiques laborals o
WUHEDOOVHQEHQHˉFLGHODFRPXQLWDWTXHDPEOD
gent d’empresa.
L’Associació ha d’existir, és la mare. Però l’empresa sobresurt per sobre de l’associació i no sé si
hauria de ser al revés, en tot cas sí que caldria una
associació més forta que passés per davant de
l’empresa, però la única manera d’aconseguir-ho
és potenciant l’empresa, que és la generadora
de fons. Tant de bo arribi un moment que l’Associació digui: “L’empresa és un més dels meus
projectes i faig altres coses”. Jo ara, el que vaig

veient, és que el que fem a nivell d’associació és
positiu, és a dir, no ho fem malament.
No se si és l’empresa o és l’associació o han
estat totes dues, però que una entitat porti vint
anys treballant per exemple per l’ajuntament de
Granollers, alguna cosa deu fer bé perquè ens
continuïn demanant feines.
Tenint en compte que la nostra història és
igual que la d’unes seixanta entitats d’inserció a
tot Catalunya, em costa veure el futur. Em passa
el mateix que quan em preguntaven què voldria
ser de gran i jo no tenia ni idea. Ara mateix Dimas
KD PDUFDW XQD ˉWD GLHQW OD JHQW W« GUHW D XQD
vida amb dignitat... Com evolucionarà? No ho sé,
només sé que nosaltres haurem aportat la nostra
petita part. Penso que nosaltres no som els herois
d’aquestes històries, només som les peces que la
història ha posat per acompanyar-los.
El que em quedo és que la vida m’ha permès
gaudir del millor i del pitjor d’aquest projecte. El
millor, la relació d’amistat amb algunes persones
per sobre del que passi, a” muerte”. El pitjor és
que aquesta relació m’ha posat moltes vegades
en crisi. Perquè jo he fet de la meva feina la meva
vida i això m’ha fet perdre amistats. El que resta
cada dia quan passa, sempre és el mateix, les
persones i aquells petits elements on ancorar-nos
en el dia a dia”.
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Qualsevol persona, qualsevol institució al llarg
de la seva vida, i si aquesta és una mica dilatada
encara més, experimenta tot un conjunt d’alts i
baixos, de punts foscos i punts lluminosos que li
donen autenticitat; és a dir, que no són dissenyats,
TXHQRVµQDUWLˉFLDOV
Això és el que li ha passat o li està passant
D'LPDV6L«VSHUDTXªVHUYHL[LGHUHˊH[LµDOD
pròpia institució i a aquells que puguin llegir-ho
DPEOȠHVSHULWREHUWDODUHˊH[LµLDOFDQYLEHQvingut sigui.

/OXPVLRPEUHVGHODSU´SLDLQVWLWXFLµ
'LPDV«VIUXLWGHODFRQˊXªQFLDGHGLIHUHQWV
actors que es mouen per Granollers cap a l’any
1996, preocupats per la inserció social de persones que sortien de la presó. Uns provinents
d’entitats públiques, altres de privades i Ong’s i
d’altres a títol personal.
El que inicialment va ser el detonant i un actiu
pel seu naixement, ràpidament va anar diluint-se
com un terròs de sucre i va restar només un nucli
aïllat davant de la indiferència de la resta d’actors.
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Dimas neix com una associació i així va funcionant durant uns anys; després per diferents motius
(nombre de contractacions de personal, volum de
facturació...) es decideix crear l’empresa d’inserció.
Aquest fet fa que l’Associació quedi “somorta” durant un llarg temps i posteriorment evolucionin
totes dues, l’empresa i l’associació barrejant-se

una amb l’altra, fent difícil la diferenciació entre
l’una i l’altra.
És un deure pendent establir les línies que
OHVVHSDUHQGHˉQLUTXªSHUWRFDP«VDOPµQGHO
treball i què a l’acompanyament i al seguiment
de les persones; això ha portat que també des
de l’exterior es faci difícil distingir les funcions
d’una i de l’altra.
Després de vint anys des de la creació de
Dimas i haver intentat fer el recull de tot el que
s’ha fet, s’ha hagut de recórrer a la memòria de

les persones que formen part de Dimas ja que no
hi ha hagut la tradició de documentar les coses,
GȠHVFULXUHGHGHL[DULPDWJHVJU¢ˉTXHV,HQVKHP
adonat que la història és important documentar-la, perquè ens mostra els èxits i ens remarca
els errors.
Tanmateix, les ombres no han de tapar les
llums. Si Dimas avui és el que és i està on està és
per la seva capacitat de resistència i transformació. La versatilitat que ha mostrat Dimas al llarg de
tot el seu recorregut i la versatilitat que continua
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tenint actualment ha fet que hagi pogut resistir
en els moments més difícils, en els moments en
què la crisi econòmica ha colpejat més durament.
D’altra banda, això ha permès que en tot
PRPHQWVȠKDJLPDQWLQJXWˉGHODXQGHOVSULQFLpis: “tothom amb contracte”, fugint de les falses
caritats i oferint un treball digne. Reinserint per
mitjà del treball.
També és veritat que ha estat en una part
molt important gràcies al seu gerent. La creativitat, l’esperit emprenedor, el seu dinamisme, ha
fet que Dimas hagi superat els moments més
difícils, més crítics i en aquest moment sigui
una empresa sanejada que dona feina a unes
vint persones.

/OXPVLRPEUHVHQODUHODFLµ
DPEOȠH[WHULRU
Al llarg dels vint anys tenim la sensació que la
missió de Dimas no s’ha entès, potser perquè no
l’hem sabuda explicar bé. Això fa que des d’alguns
sectors es tinguin certes reticències respecte de
Dimas.
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&HUWDPHQWTXHKHPWLQJXWGLˉFXOWDWVGHFRO
laboració amb altres entitats de caire social. Es
XQD RSRUWXQLWDW ˉQV DO GLD GȠDYXL SHUGXGD 1R
desesperem que algun dia les diferents entitats
que treballen en aquest àmbit d’ajut a les persones amenaçades d’exclusió puguem treballar junts
i d’una manera coordinada.

DI M AS, M ÉS D E 20 A NYS CO NSTRUI NT OPORTU NITATS

Dimas no és una empresa caritativa, Dimas no
fa caritat, i ho diem amb tot el respecte i admiració
per aquelles entitats que tenen com a objectiu
fer caritat.

treball digne i retribuït. La única diferència amb
l’empresa ordinària és que no té afany de lucre
personal sinó que tots els guanys es reinverteixen
en poder créixer i contractar més treballadors.

Dimas és una empresa que s’introdueix i es
ˉFDDIRQVGLQVGHOPµQGHOȠHPSUHVDLGHOȠ¢PELW
laboral, perquè la seva missió és inserir a través
del treball.

Les empreses d’inserció,una de les quals Dimas, són entitats sense ànim de lucre, però també
sense ànim de pèrdues.

Dimas, per tant, presta uns serveis pels qual cobra uns diners que li permeten contractar i pagar
un sou digne a persones amenaçades d’exclusió
i alhora contractar treballadors que ajuden als
altres a progressar.

Malgrat tot, Dimas s’ha fet un lloc a la ciutat de
Granollers, on va néixer i a la comarca del Vallès
Oriental; avui des dels diferents ajuntaments de
la comarca, des del Consell comarcal... però tam-

bé des de Barcelona ciutat i altres comarques es
contracten els treballs de Dimas perquè ofereix
garantia d’un treball ben fet.
Malgrat totes les llums i ombres de Dimas
al llarg de 20 anys cal remarcar, i això és una de
les llums més importants, que Dimas és l’única
empresa d’inserció de l’entorn que treballa amb
persones amenaçades d’exclusió, ex reclusos,
immigrants, persones desarrelades. I que el mitjà
que ha fet servir per lluitar contra aquesta lacra
GHODQRVWUDVRFLHWDWKDHVWDWODGLJQLˉFDFLµGHOD
persona a través d’un treball de qualitat.

En moltes ocasions s’oblida que Dimas és una
empresa d’inserció, i per fer els diferents treballs
se la posa en un mateix nivell de competència
econòmica amb la resta d’empreses del mercat,
oblidant que Dimas fa inserció a través del treball.
No va a demanar subvencions als ajuntaments per
prestar els seus serveis, només demana treball.
Com a exemple direm que, després de 20 anys
d’existència, encara molts ajuntaments no tenen
aprovades unes clàusules socials que es contemplin a l’hora de la contractació de prestació
de serveis.
7RW DL[´ QR «V P«V TXH HO UHˊH[ GHO SHQVDU
d’una part de la societat. No s’acaba d’entendre
què és una empresa d’inserció. Molts cops es
demanen a l’empresa d’inserció treballs que, si no
han de ser gratuïts, han de ser molt més barats,
oblidant que la inserció es dona per l’exercici d’un
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Apèndix

Tot i que els resultats d’aquests vint anys no es podem resumir
HQXQHVTXDQWHV[LIUHVTXHSRGHQVHUP«VRPHQ\VVLJQLˉFDWLYHV
sí creiem que sovint les dades ajuden a formar-se una imatge
força representativa del que estem parlant. És per això, que hem
YROJXWPRVWUDUJU¢ˉFDPHQWDPRGHGHUHVXPDOJXQV¯WHPVDPE
els quals volem destacar algunes conclusions que ens semblen
interessants i dignes de mencionar.

$OJXQHVGDGHV

Algunes consideracions a tenir en compte quan llegim
aquestes dades:
- Només és una valoració interna de Dimas, no en comparació
amb d’altres empreses d’inserció ni altres col·lectius.
- Una de les crítiques que ens fem a nosaltres mateixos és
que Dimas, durant aquests anys, no ha tingut com a element
LPSRUWDQWODUHFROOLGDLDU[LXGHOHVGDGHV$L[´KDGLˉFXOWDW
molt poder fer una anàlisi exhaustiva i poder presentar unes
dades del tot complertes.
- Tenint això en compte, hem comptabilitzat 372 persones
contractades a Dimas durant aquests vint anys. Com a dada
curiosa, s’han realitzat 96.595 jornades laborals, que són
3.220 mesos i representarien 268 anys.
- Les dades sobre característiques dels treballadors s’han reFROOLWGHVGHOSULQFLSL DQ\ DPEODGLˉFXOWDWTXHDL[´
comporta perquè no hi ha un arxiu complet i detallat de tots
i cada un d’ells. Moltes dades no les hem pogut tenir, per tant
les hem d’agafar com una mostra representativa.
  5HVSHFWHDOHVGDGHVHFRQ´PLTXHVOHVJU¢ˉTXHVHVWDQIHWHVD
partir de l’any 2005 en què es crea l’empresa d’inserció, perquè
de l’etapa anterior tampoc hi ha un detall sistematitzat de les
dades, ja que l’organització interna de l’estructura no estava
sistematitzada i moltes s’han perdut. Tot i així, se’ns dubte,
podem tenir una idea clara i real de l’evolució de l’empresa.
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&RQFOXVLRQV(YROXFLµ[LIUDGHQHJRFL
Podem observar a la línia d’evolució, com
l’empresa ha estat en continu creixement des dels
seus inicis, exceptuant el període entre el 2010 i
mitjans del 2014 en què, com totes les empreses i
sectors de la població vam patir les conseqüències
de la crisi econòmica (tant en facturació com en
reducció de nombre de contractacions). Davallada

que Dimas va solventar amb l’aplicació d’un ERO
l’any 2012 i la reducció de les despeses. Com
podem observar, l’aplicació d’aquestes mesures
van donar els seus fruits i a mitjans del 2014
MDHUDVLJQLˉFDWLYDODUHFXSHUDFLµGHOD[LIUDGH
negoci, que torna a pujar, un cop més, durant el
2015, arribant al màxim de volum des dels inicis
de l’empresa.

,QJUHVVRVDQXDOVWRWDO

el 2015 que supera els 800.000 euros totals.

Amb el diagrama de barres volem ressaltar
que el percentatge d’ingressos per recursos propis
està entre un 90% i 85%, contra el 10% i el 15%
de mitjana que rebem per subvencions. La nostra
ˉORVRˉD«VSRGHUDUULEDUDOP¢[LPGHSRVVLELOLWDWV
GȠDXWRˉQDQ©DPHQWLFU«L[HUDSDUWLUGHOVLQJUHVVRV
produïts pel nostre propi treball.

Cal destacar que els guanys que queden cada
any es tornen a reinvertir a la pròpia empresa
d’inserció (per a la compra de materials, eines o
vehicles, lloguers, etc.) o a la mateixa associació
(per a la creació de nous projectes i accions de
sensibilització).

L’evolució del nivell d’ingressos ha estat més
LUUHJXODU 'HVSU«V GHOV DQ\V GH ERQDQ©D ˉQV HO
2009 en què pràcticament es va créixer el doble,
YDQ DQDU EDL[DQW HOV UHVXOWDWV ˉQV TXH HO 
WRUQDDUHYLIDUDPEXQDSXMDGDVLJQLˉFDWLYDGXUDQW

(YROXFLµ[LIUDGHQHJRFLV



És aquest un dels nostres elements diferenciadors, que malgrat tenir la nomenclatura d’empresa,
el fet de ser d’inserció, fa el projecte no lucratiu
invertint els guanys en el propi manteniment i
gestió de la mateixa.

,QJUHVVRVDQXDOVWRWDOV










6XEYHQFLRQV
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'HVSHVHVDQXDOV
Exceptuant l’any de creació de l’empresa, en
què el nombre de contractacions era poc més de
la meitat, posteriorment gairebé s’ha mantingut un
equilibri en quant a despeses salarials que pràcticament no ha baixat dels 400.000 euros durant tots
els anys, a excepció dels anys 2013 i 2014, dades
que coincideixen amb l’evolució més negativa de la
xifra de negoci a conseqüència del període de crisi
que va fer disminuir el nombre de contractacions.
Això és així perquè a menys ingressos menys possibilitats de contractar a persones en risc d’exclusió.
7RW L DL[¯ OD GLIHUªQFLD QR «V JDLUH VLJQLˉFDWLYD
tenint en compte que ens vam estar plantejant si
VHULDQHFHVVDULˉQDOPHQWWDQFDUOȠHPSUHVD

Podem observar a la comparativa que el percentatge de despeses destinat a les contractacions oscil·la entre un 60 i un 80% del total de les
despeses. És aquesta una prioritat de Dimas: poder
donar feina cada cop a més persones en situació
de vulnerabilitat.
La resta de despeses es reparteixen entre aprovisionaments o compres de materials per poder
desenvolupar l’activitat econòmica de l’empresa (un
50% aproximadament de les despeses que no són
salarials), amortitzacions de materials o reparació i
manteniment del mateix, serveis externs (assessoria
i prevenció de riscos) i impostos.

'HVSHVHVDQXDOVWRWDOV
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'HVSHVHVVDODULDOV



$OWUHVGHVSHVHV



'DGHVUHIHUHQWVGLUHFWDPHQWDOV
WUHEDOODGRUV
Més del 50% dels contractes que s’han fet al
llarg d’aquests 20 anys han tingut una durada
superior a 3 mesos, entre els quals més d’un
20% han estat d’una durada superior a un any. A
'LPDVVȠLQWHQWDGRQDUHOWHPSVVXˉFLHQWSHUTXª
el treballador d’inserció adquireixi els recursos
necessaris per poder-se incorporar a l’empresa
ordinària i guanyar en autonomia. És per això que
s’intenta que un procés d’inserció no sigui inferior
a 3 mesos i tampoc més llarg de tres anys.
Els contractes que s’han fet de menys de trenta
dies han estat perquè així ho han requerit les feines per les quals s’ha contractat o bé, perquè, en
l’afany de renovar-nos i crear contínuament noves
vies laborals, s’han desenvolupat altres tipus de
feines. Aquestes han estat més esporàdiques com
la restauració muntant restaurants itinerants i
molt puntuals en el temps que han requerit un
nombrós equip de persones que després no s’han
pogut assumir, econòmicament parlant, des de
l’estructura habitual de Dimas.
També cal apuntar que la mitjana de persones
que tenen contracte durant un any oscil·la entre
13 i 15, de les quals, el 3% representen els contractes més estables que, evidentment, corresponen
al del personal d’acompanyament o estructura.

'XUDGDGHFRQWUDFWHODERUDO

21 %
GLHV


PHVRV

34 %
PHVRV

22 %
DQ\V

3%
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(GDWSHUVRQHVFRQWUDFWDGHV

15 %
1DVFXWVDEDQVGH

33 %
1DVFXWVGHFDGDGHO

• D’entrada, apuntar que al llarg d’aquests
20 anys Dimas ha centrat més la seva activitat
ODERUDOHQIHLQHVbPDMRULW¢ULDPHQWPDVFXOLQHV/D
proporció entre homes i dones és de 85% d’homes
davant d’un 15% de dones. Aquest fet no ve donat
perquè hagi estat una decisió presa deliveradament, ni tant sols ha estat un criteri de selecció,
sinó perquè els tipus de feina que realitzem històricament han estat desenvolupades per homes.
Estaríem encantats de poder incorporar dones a
les nostres àrees de treball i és un objectiu per a
un futur, esperem no gaire llunyà, poder encetar
projectes que donin oportunitats a dones.

'HVWDTXHP DPE DTXHVWD JU¢ˉFD TXH 'LPDV
VȠKDPDQWLQJXWˉGHODOVHXREMHFWLXRULJLQDOTXH
és donar feina a persones que provenen de centres
penitenciaris. Malauradament, a conseqüència de
l’evolució econòmica tan negativa de la nostra
societat, hem ampliat els col·lectius d’actuació
incorporant a persones, majoritàriament aturats
de llarga durada, que fruit de la situació de crisi
han quedat fora del mercat laboral i molts cops
de la mateixa societat.

'HULYDFLµ&RPDUULEHQD',0$6

ȧ &RP D UHVXP GHO JU¢ˉF SRGHP GLU TXH OD
franja d’edat majoritària entre els nostres treballadors és de 25 a 45 anys.

51 %

&,5(-XVW¯FLD

31 %
1DVFXWVGHFDGDGHO

28 %

6HUYHLV6RFLDOV0XQLFLSDOV

18 %
1DVFXWVGHFDGDGHO
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3%



0HUFDWODERUDO

$OWUHV

2%
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• La procedència en quant a nacionalitat no
ha estat un element de selecció a l’hora de fer
contractacions a Dimas, sinó que simplement ha
vingut donat.
Majoritàriament hem atès a persones de

nacionalitat Espanyola (77%), en major nombre
originaris d’Andalusia, Extremadura i Catalunya,
seguit d’un gran nombre de treballadors procedents del Marroc (9%) i Sudamèrica (5%), quedant
un 9% repartit en d’altres nacionalitats.

3URFHGªQFLDQDFLRQDOLWDW

77 %

&DWDOXQ\D(VSDQ\D



Marroc

Sudamèrica
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5%

IULFD6XEVDKDULDQD

3%

$OWUHV

3%

1RFRQVWD

3%
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Aquest llistat d’agraïments pretén ser un petit homenatge i reconeixement a totes aquelles entitats, administracions, persones sòcies i voluntàries, treballadors i treballadores que han cregut en el
projecte de Dimas i que han considerat que la lluita contra l’exclusió social és un compromís col·lectiu,
i també individual, en favor de les persones que per diferents motius han quedat al marge, però que
mereixen, així ho creiem, una altra oportunitat.

*U¢FLHV
A l’Ajuntament de Granollers pel seu suport des del principi amb les cessions dels diferents espais per ubicar les diverses seus de Dimas. Per participar en la gestació del projecte atorgant Plans
d’Ocupació i Espais i Oportunitats que gestionaria Dimas i que sembrarien la primera llavor. Gràcies,
per haver estat durant molts anys el nostre principal client.
Al Consell Comarcal, que amb projectes com Dimas Dona i el SERMID, ens va permetre iniciar noves
vies d’ocupació, molt importants per a nosaltres, com la recuperació de roba de segona mà, que ens
va permetre contractar un grup de dones; i l’àrea de construcció.

$JUD±PHQWV

A la Diputació de Barcelona, a través dels seus tècnics de l’Àrea d’Espais Naturals (en Joan Rovira
LHO9LFHQ©6XUHGDHQWUHGȠDOWUHV TXHYDFRQˉDUTXHOHVHPSUHVHVGȠLQVHUFLµSRGHQWUHEDOODUFRO]HD
colze amb l’empresa ordinària en un projecte comú i de qualitat.
A la Generalitat de Catalunya des del Departament d’Empresa i Ocupació, pel seu suport a les empreses d’inserció a través de diferents subvencions que ens ajuden a poder realitzar el nostre treball
amb més qualitat i per l’ajuda dels tècnics que estan constant i atentament a la nostra disposició.
A molts Ajuntaments de la comarca: Parets, Canovelles, la Garriga, Caldes, Les Franqueses, Sta. Eulàlia
de Ronçana, la Roca, Sant Celoni, l’Ametlla, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, Sta. Ma. de Palautordera, Sant
Antoni de Vilamajor, Llinars, Tagamanent, Sta. Agnès de Malanyanes… que s’han anat incorporant a la
nostra cartera de clients, també des de la xarxa de recollida de Roba Amiga, possibilitant que Dimas
continuï treballant després de vint anys.
$OȠ2EUD6RFLDOGHOD&DL[DLHQHVSHFLDODOȠRˉFLQDGH*UDQROOHUVTXHDPEGLYHUVHVDSRUWDFLRQV
i subvencions (a través dels projectes “Créixer per a contractar” i “Infraestructures per a la inclusió”)
han ajudat a desenvolupar l’Àrea de muntatge d’infraestructures i serveis.
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Al Consorci de Residus del Vallès Oriental, que amb la seva aportació de bicicletes ens permet dinamitzar el Taller de Reparació de bicicletes del curs de joves i aprendre el valor dels objectes recuperats.
Als Mitjans de comunicació: Revista del Vallès, El 9 Nou, AraGranollers, VOTV, Ràdio Granollers, El
Periódico, TV3, que en molts moments s’han fet ressò i han donat el seu suport a la feina de Dimas.
Als nostres clients, als que ja hi són i als que vindran, perquè gràcies a les vostres sol·licituds de
IHLQD'LPDVKDSRJXWFU«L[HULFRQWLQXDURIHULQWWUHEDOODSHUVRQHVDPEJUHXVGLˉFXOWDWVSHULQFRUSRrar-se al mercat de treball.
Al grup de voluntaris i voluntàries que amb la seva dedicació altruista i solidària s’han sumat a aquest
projecte amb el compromís de treballar contra qualsevol situació d’exclusió social. Això és impagable.
Als socis i sòcies de l’Associació Dimas que, tot i ser un grup petit, és gran i molt important el seu
suport no només a l’ideari de l’entitat sinó a les persones que estan més al capdavant del projecte.
Al personal d’acompanyament ja sigui des de les àrees de treball com de l’administrativa o de
comptabilitat, que no són només treballadors que compleixen amb responsabilitat amb la seva feina,
sinó que s’impliquen i creuen que una societat més justa i equitativa passa per oferir oportunitats
reals a les persones que més ho necessiten.
Un recordatori i agraïment especial a algunes persones que han estat puntals i ens han acompanyat
en aquests anys i que ja no hi són físicament, però sí en el nostre record i els nostres cors: al José, al
Josep Palomino, a la Núria Badia...
També agrair especialment el seu suport, el seu reconeixement i la seva implicació a Bartomeu
Bennassar, Maria Fernández, Mercè Chacón, Sara Berbel, Guillermina Fernández (la Mina), Sebastià
/ORUHQV&LVFXGHO'UDJµQ5RMR)UDQFLVFR%HQ¯WH] HVSHFLDOPHQWSHOSU´OHJWDQPDJQ¯ˉFLHPRWLX 
Pere Báscones, Ignasi García Clavel, Toni Puig, Jordi Abad, i tants d’altres que haurien d’estar en aquest
llistat i que potser ens hem descuidat i pel que demanem disculpes.
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I als veritables protagonistes d’aquests vint anys d’història: als treballadors i treballadores de
Dimas, vosaltres que heu pujat al vaixell de Dimas i que, malgrat moments de menys o més temporal,
heu cregut en vosaltres mateixos, en la vostra dignitat com a persones i en la vostra capacitat per
superar situacions difícils.
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