
 

 

 

Barcelona, 17 d'octubre de 2013

les 19:30h, la sisena trobada del cicle 

l'Associació d'Amics de la Rambla i que gira en torn de la RSC.

 

 
 

Contacte premsa:    Rosor Foret | 
 

En aquesta ocasió coneixerem

GINGERSISTERS, i Ariana Paz, de la

Bosses que combinen  arts i 

un dia varen decidir unir talents per crear bosses artesanals, recuperant els processos de 

producció tradicionals.  

La FUNDACIÓ ARED possibilita, des de fa 19 anys, la integració so

que es troben en risc d'exclusió, principalment dones provinents de centres penitenciaris i de 

serveis socials. 

 
Contacte premsa:    Rosor Foret | 
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VI Trobada Empreses que sumen +

Dijous 24 d'octubre de 2013

Fundació Setba |

19:30h  

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA

Tel. 934813696 ·

 

# empresesquesumen   

Barcelona, 17 d'octubre de 2013 - La Fundació Setba acull, el proper dijous 24 d'octubre a 

les 19:30h, la sisena trobada del cicle Empreses que sumen +, organitzat conjuntament amb 

l'Associació d'Amics de la Rambla i que gira en torn de la RSC.  

Rosor Foret | rosorforet@art-barcelona.cat | 671860561 

eixerem l'experiència de col·laboració de Gina Ventós, de 

GINGERSISTERS, i Ariana Paz, de la FUNDACIÓ ARED. 

Bosses que combinen  arts i disseny. GINGERSISTERS és l'empresa de dues germanes que 

un dia varen decidir unir talents per crear bosses artesanals, recuperant els processos de 

possibilita, des de fa 19 anys, la integració social i laboral de persones 

que es troben en risc d'exclusió, principalment dones provinents de centres penitenciaris i de 

Rosor Foret | rosorforet@art-barcelona.cat | 671860561 

VI Trobada Empreses que sumen + 

Dijous 24 d'octubre de 2013 

Fundació Setba |  Plaça Reial 10, 1 - 2 · 08002 Barcelona 

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

Tel. 934813696 · info@fundaciosetba.org 

empresesquesumen    

acull, el proper dijous 24 d'octubre a 

organitzat conjuntament amb 

 

Gina Ventós, de 

l'empresa de dues germanes que 

un dia varen decidir unir talents per crear bosses artesanals, recuperant els processos de 

cial i laboral de persones 

que es troben en risc d'exclusió, principalment dones provinents de centres penitenciaris i de 

 

 


