180º és un projecte que va néixer entre
bastidors. Colze a colze en la complexa tasca de
portar diferents grups d’alfabetització de dones,
vam ser testimonis d’un gran buit d’ocupació
d’un sector de dones amb un baix nivell
formatiu.
Sumant l’experiència i la formació, ens vam
adonar que les dones vivien situacions

“ Som l'imma i l'ingrid,

d'exclusió social veien impossibilitada la seva
recuperació d’autonomia. Aquestes dues

un xic gamberres,

realitats i les ganes de trobar altres maneres de

apassionades,

treballar amb persones van esdevenir el tret de

inconformistes i tafaneres.
Ens agraden les terceres
oportunitats, el talent de
les persones i el lloc on vivim.
No ens agrada el no perquè no, ni
els frens.”

sortida del projecte.
D’altra banda, hi havia una inquietud de
transformar materials en productes nous per
ser més
sostenibles i, amb la suma de tot, va néixer
l’espurna que ha anat consolidant el projecte
d’empresa.

“180º és una empresa de nova creació amb tres
línies de treball en les que
elaborem productes a partir d'excedents i
material en desús. Els transformem,
els hi donem una nova identitat i funció
Financem el projecte a partir de la venda dels
nostres productes.”
Les tres línies de treball són:
-Transformació de mobiliari
-Joieria de coure
-La farmaciola ecològica
Els productes els elaborem amb l'ajuda de 10
dones duran una any formaran part d'un
itinerari formatiu. En aquest recorregut
exploraran les seves competències i inquietuds
amb
la intenció que els serveixi de trampolí en el
món labor

180º és un projecte ventall pensat per ser un
catalitzador d’interessos i diferents disciplines que
actuen des de prismes oposats.
El mercat de la transformació i del reciclatge és
emergent i no hi ha marques posicionades ni
consolidades; per tant, podem ser un referent en el
mercat actual.
Com a empresa perseguim diferents objectius:
• Objectius socials:
Facilitar la inserció laboral de dones.
Ser un pont d’accés al mercat laboral.

www.180graus.cat

• Objectius empresarials:
Ser una empresa econòmicament sostenible
Criteris de qualitat en la producció i la gestió.
• Objectius comunitaris:
Contribuir al desenvolupament econòmic i social
de Manlleu.
Crear ponts de col·laboració amb diversos sectors,
revitalitzar diferents oficis
Donar suport i potenciar el comerç de proximitat.

“Acció de moure’s d’un punt
a un altre amb l’objectiu de
transformar-se durant el
desplaçament.
A través de 180º de recorregut
alguna cosa es modifica,
s’altera, o canvia de forma,
mantenint la seva identitat.”

