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L’Ajuntament i la Fundació Sant Vicenç aposten per la
formació i la inserció laboral de persones amb
discapacitat
Aquest matí, l’Ajuntament i la Fundació Sant Vicenç han signat un
conveni de col·laboració que dona suport financer al projecte Dones
d’Aigua, el projecte d’inserció laboral de persones amb discapacitat que
es desenvolupa al CET Taller Alborada i CO del Bosc.
El conveni ha estat signat per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs i el Sr. Joan
Monforte i Serra en representació de la Fundació Sant Vicenç. També han estat
presents a la signatura la regidora de Serveis Socials, Ana Mª Diaz i la gerent
del IMSD, Montse Tarrés.
La Fundació Sant Vicenç està formada per empreses de la comarca i té com a
objectiu promoure la formació i la inserció laboral de persones amb
discapacitat. En aquest sentit, tal i com ha explicat Joan Monforte i Serra, el
projecte Dones d’Aigua “respon a la perfecció al tipus de projecte que
volem promoure des de la Fundació per tal de fer un retorn a la societat
dels beneficis empresarials”. Amb aquest conveni, la Fundació Sant Vicenç
patrocinarà el projecte Dones d’Aigua amb un total de 6.000 €.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, a més d’agrair la voluntat de col·laboració
de totes les empreses que formen part de la Fundació, ha volgut destacar que
el Dones d’Aigua “forma part de la nostra convicció per les persones i pels
serveis als discapacitats, ja que la voluntat d’aquest govern municipal
sempre ha estat i serà prioritzar el balanç social davant l’econòmic”.
Projecte Dones d’Aigua
El projecte Dones d’Aigua dona ocupació terapèutica i treball laboral a més de
130 persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d’un projecte innovador
consistent en l’elaboració artesanal personalitzada de la figura dona d’aigua i la
seva posterior distribució i comercialització. Aquest projecte es desenvolupa al
CET Taller Alborada i el CO del Bosc, adscrits a l’Institut Municipal de Serveis
als Discapacitats de l’Ajuntament de Mollet
(adjuntem fotografia)
Mollet del Vallès, 21 de desembre de 2015

Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

