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Aquesta memòria anual intenta copsar l’impacte social que tenen 
les nostres activitats. Procurem que sigui una eina més 
per explicar de manera transparent, a tota la societat, 

el resultat de les nostres actuacions.

Aquesta informació la trobareu desenvolupada a
 www.formacioitreball.org, 

plataforma que podeu fer servir per demanar més informació.

A més, també podeu seguir totes les nostres activitats i novetats 
a través de:
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L’any 2011 ha estat el primer any d’una “nova 
etapa” de la nostra Fundació. Potser la més im-
portant des del 1992, quan vàrem néixer pro-
moguts per Càritas Diocesana de Barcelona 
amb l’objectiu d’ajudar a les persones a trobar 
feina. 

Malgrat que aquest any ha tornat a ser molt 
negatiu, en la dada que més ens preocupa: 
el creixement de les xifres de l’atur,  hem 
continuat, en la mida de les nostres possibilitats, 

fent créixer les nostres eines i al mateix temps fent-les més eficients per poder 
lluitar contra aquest drama que posa en perill un ja inestable equilibri social.

El 17 de març vàrem inaugurar la nostra nova seu i amb aquest motiu vàrem 
organitzar una jornada de reflexió amb entitats socials, en especial entitats 
d’inserció, per debatre sobre la problemàtica del sector. A la primera trobada, va 
participar el catedràtic Antón Costas, i, el filòsof i periodista, Josep Ramoneda. A la 
segona taula vam comptar amb la participació de: Jordi Roglà, Director de Càritas 
Diocesana de Barcelona; Esther Planas, Sotsdirectora de la Fundació La Caixa; 
Josep Santacreu, Empresari; Silverio Agea, Director de la Asociación Española de 
Fundaciones; i Xavier López, Director General d’Economia Social i Cooperativa de 
la Generalitat.

A continuació d’aquesta Jornada, es va procedir a la inauguració oficial del nou 
centre amb l’assistència del Molt Hble. President de la Generalitat, Artur Mas, el 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Emm. i Rvdm., Lluis Martínez Sistach, i l’Alcalde 
de Sant Adria de Besòs, Jesús Maria Canga. 

Aquesta nova etapa a la que feia referència, comença amb un nou director, l’Albert 
Alberich, que fins al desembre de 2010 actuava com a Vicepresident del Patronat i 
que a partir de l’1 de gener de 2011 substitueix com a Director a Timoteu Ramírez, 
qui va desenvolupar aquesta tasca de manera exemplar i desinteressada des de 
l’any 2000. Actualment seguim comptant amb la seva col·laboració com a nou 
membre del Patronat.

CARTA DEL PRESIDENT
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En relació a les dades del 2011, trobareu àmplia informació en aquesta Memòria 
Anual, però sobretot volem destacar la inserció de 144 persones dins d’Empreses 
Ordinàries.
 
Aquest ha de ser el nostre gra de sorra per lluitar contra els drames personals 
que moltes vegades amaguen les fredes xifres de l’atur. Aquest 2012 anuncia 
nous reptes: posar en marxa la nostra Delegació a Tarragona; seguir molt atents 
als sectors per potenciar noves línies formatives; augmentar els serveis de FIT i 
per tant els llocs de treball d’inserció; potenciar les activitats de Díns Garraf; obrir 
la nostra Escola d’Hostaleria Bàsica, amb la col·laboració del Grup Áreas; entre 
d’altres.

Per acabar volem fer arribar el nostre agraïment a tot el personal d’estructura i, en 
especial, al nostre equip de voluntaris que no para de créixer, ja són més de 65 els 
voluntaris que amb la seva experiència, coneixements i implicació contribueixen 
al creixement de FIT i, sobre tot, a la seva labor social.

Sr. Manuel Ribas Montobbio



QUI SOM01
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La Fundació Formació i Treball (FiT), promoguda per Càritas Diocesana de 
Barcelona, és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser fundada l´any 1992 
i que actualment té la seu central al municipi barceloní de Sant Adrià del Besòs.

La Formació i Inserció Laboral de 
persones amb especials dificultats 
tant personals com sociolaborals per 
incorporar-se al mercat de treball. Al 
servei d’aquest objectiu s’emmarca tant 
l’oferta de formació ocupacional com 
la realització d’activitats econòmiques 
per afavorir la inserció laboral. 

El Programa d’Entrega Social  (PES)
que gestiona el proveïment de roba, 
mobles i equipament de la llar a 
famílies amb pocs recursos derivades 
per diferents Serveis Socials (Càritas, 
Ajuntaments i altres entitats).

La Fundació FORMACIÓ I TREBALL, 
després de 20 anys, segueix tenint 
com a principals reptes:

1 Afavorir la Inserció Laboral de les 
persones ateses.

2 Potenciar els serveis oferts per 

l´Empresa d’Inserció com a millor eina 
d´inclusió social.

3 Crear noves línies generals 
d’ocupació.

4 Promoure el Programa d’Entrega 
Social (PES).

La Fundació FORMACIÓ i TREBALL, 
després de 20 anys, destaca per 
mantenir aquests principals valors:

1 Transparència
2 Voluntariat
3 Treball en Xarxa
4 Alt grau d’autofinançament

MISSIÓ

OBJECTIUS

VALORS
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02 EL NOSTRE EQUIP

President:

Manuel Ribas Montobbio

Secretari:

Martí Pagonabarraga Garro 

Vocals:

Jordi Alberich i Llaveria

Xavier Borrell Vilaseca

Àngel Canovas García

Gregori Cascante Pérez

Enric Coromina Vila

Fortunato Frias González

Enric Julià i Danès

Mario Pagonabarraga Garro

Francisco Pérez Medina

Timoteo Ramírez Cuesta

Jordi Roglà de Leuw

Director:

Albert Alberich i Llaveria

President:

Enric Corominas Vila 

Secretari:

Xavier Puig Vidal 

Vocals:

Silvia Avila Rivero

Antonio Borrell Mas                     

Carles Campuzano i Canadés

Jesús Canga Castaño

Ignasi Carreras Fisas 

Eugènia Carreres Vivas

Xavier Carbonell Duran

Antón Costas Comesaña

Esperança Esteve Ortega

Àngel Font Vidal

Pedro Fontana García

Eva Granados Galiano

Joan Molins Amat

Manuel Ribas Montobbio     

Joan Ros Petit                         

Albert Salvador i Sotillos

Gerardo Salvador Coderch

Àngels Valls i Valls

PATRONAT CONSELL ASSESSOR

* 113 persones han estat contractades durant l’any 2011 en aquests 73 llocs de treball

Botigues 10 9 10 29

Neteja i Manteniment 5 11 4 20

Serveis 8 8 0 16

Taller Mobles 2 6 2 10

Taller Roba 10 19 11 40

Díns Garraf 11 19 3 33

Formació – Inserció 13 0 13 26

Administració 10 1 22 33

Total 69 73* 65 207

Personal
Estructura

Personal 
Inserció Voluntaris TotalPERSONAL
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Actualment, les activitats que es desenvolupen tenen incidència territorial a 
Catalunya, especialment a les províncies de Barcelona i Tarragona. 
Des de finals del 2011 s´ha posat en marxa la nova seu a Tarragona, a fi de donar 
continuïtat i expansió a la tasca de la Fundació.

ÀMBIT TERRITORIAL I 
ENTITATS DE LA FUNDACIÓ

C. Llull, 430-438 
Sant Adrià del Besòs

C. Vilanoveta, 15 A,Pol. Ind. Sta. 

Magdalena / Vilanova i la Geltrú

C. Mas de l’Abat, 140, 
Pol. Alba / Vila-seca

03



AMB EL SUPORT DE:                                             ENTITAT VINCULADA:
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BALANÇ
GLOBAL

2011
1.837
famílies 
ateses

PROGRAMA 
D´ENTREGA SOCIAL 

113
persones 

contractades al 
llarg de l’any

EMPRESA 
            D´INSERCIÓ 

2.632.000
quilos de roba 

recollida

ACTIVITAT 
             PRODUCTIVA 

144
persones inserides 

a l’Empresa 
Ordinària

INSERCIÓ            
LABORAL

1.658
persones 

ateses

BALANÇ GLOBAL04

FORMACIÓ

327
alumnes 

capacitats  
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INICIATIVES DESTACADES 

 L´any 2011 marca l´inici d´una “nova etapa” de la Fundació, on cal destacar:

FORMACIÓ I TREBALL

• La inauguració de la nova seu de la Fundació, al carrer Llull 430, de Sant Adrià 

del Besòs.

• Nomenament del nou director, el Sr. Albert Alberich, en substitució del  

Sr. Timoteu Ramírez,  qui ha portat la direcció de l’entitat des fa 10 anys i ara 

s’incorpora com a membre del Patronat.

• Creació d’IFIL, Institut de Formació per a la Inserció Laboral, per potenciar la 

formació i l’ocupabilitat persones amb especials dificultats d’integració en el 

món laboral.

• Ampliació de l’oferta formativa i implantació de noves especialitats.

• Posada en marxa de nous serveis com les neteges de xoc o el transport de 

residus especials 

• L’ampliació de l’Aula de Recerca de feina. 

• Tancar el disseny del que serà la nova Escola d’Hostaleria Bàsica, que començarà 

les activitats a finals de 2012. Aquest projecte compta des del primer moment 

amb el suport d’ÁREAS.

• La Cooperativa ROBA AMIGA, en la que participa Formació i Treball, ha estat 

seleccionada en la convocatòria MOMENTUM PROJECT, iniciativa del BBVA 

i ESADE. El projecte permetrà la posada en marxa a finals del 2012 d’una nova 

planta de gestió i reciclatge de residu tèxtil familiar i restes d’estocs industrials.

• Augment dels contactes amb Empreses, com a eina més eficient per a la inserció 

laboral mitjançant la realització de pràctiques i metodologia RSE.

DINS GARRAF

• El servei de bugaderia (neteja, planxat i manteniment de la roba dels pacients i 

treballadors) de la nova Residència de la Tercera Edat a Vilanova i la Geltrú, amb 

150 residents ha estat encarregat a Dins Garraf.

• Dins Garraf ha guanyat en UTE amb una Empresa Privada el servei de bugaderia 

de l’Hospital de Vilafranca del Penedès.

• Inauguració de la primera botiga a Les Roquetes, de 65 m2, per a la venda de 

roba i entrega social. 

de 
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ITINERARIS DE FORMACIÓ SOCIOLABORALS

Accions de prospecció i d´apropament a les 
empreses locals per oferir els nostres serveis en 
funció de les seves necessitats de personal: borsa de 
treball, assessorament legal i seguiment laboral del 
personal incorporat. 

INTERMEDIACIÓ LABORAL

Formació orientada a la capacitació de diferents 
professions, tenint en compte les demandes 
del mercat laboral actual: coneixements teòrics 
i pràctics i habilitats bàsiques per a la inserció 
laboral: Aquest any hem format 327 alumnes dels 
quals 181 han realitzat pràctiques a empreses.

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Acompanyament i tutorització de l´usuari en les 
diferents etapes: acollida i/o entrevista inicial, 
orientació laboral, professionalitzadora,  prelaboral 
i d´inserció.

ITINERARIS SOCIOLABORALS

FITEI fa contractes temporals a persones com a 
pas previ a la seva inserció al mercat laboral. A 31 
de desembre hi havia 73 places disponibles per 
les que han passat 113 persones.

CONTRACTES D´INSERCIÓ

144 persones han aconseguit la seva contractació 
a l’Empresa Ordinària. 

INSERCIÓ A L’EMPRESA ORDINÀRIA

BALANÇ SOCIAL, LA NOSTRA RAÓ DE SER05
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Durant l´any 2011, 1.658 persones han estat ateses per FIT derivades pels Serveis 
Socials municipals, Càritas, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o altres entitats 
del territori. 

El seu perfil es caracteritza per trobar-se en edat de treballar, però tenir especials 
dificultats per incorporar-se al mercat laboral, fruit d’haver estat exclosos social i 
professionalment. 

BALANÇ SOCIAL, LA NOSTRA RAÓ DE SER
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Cada itinerari és una activitat que té per objectiu final aconseguir que els nostres usuaris millorin 
la seva actual situació laboral i puguin trobar una feina d’acord amb la seva especialització.

ITINERARIS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

PROGRAMA INCORPORA 
133 empreses visitades  
Subvencionat per l’Obra Social “la Caixa”, 
implica al teixit empresarial en la inserció 
laboral de col·lectius amb especials 
dificultats. Coordinació en xarxa de 
les empreses col·laboradores per tal 
d’intercanviar ofertes de feina i borsa de 
treballadors.

PROJECTE PLA D’OCUPACIÓ 
5 persones contractades
Subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i del Departament de Treball 
per a la creació de llocs de treball per 
aturats de llarga durada a Sant Adrià del 
Besòs.

PROGRAMA DE SUPORT I ORIENTACIÓ 
A COL·LECTIUS VULNERABLES (POIN) 
86 participants
Subvencionat pel SOC, programa 
d’Orientació i Suport a la Inserció 
de col·lectius en situació de major 
vulnerabilitat. Adreçat a persones en 
situació d’atur i amb greus dificultats 
d’inserció laboral. 

UN PAS ENDAVANT (UPE) 
12 participants
Projecte subvencionat per l’Obra Social 
de “la Caixa”. Com a projecte pioner a 
Espanya, consisteix en la coordinació 
de persones i empreses, emfatitzant 
sobretot l’aspecte formatiu dins del 
procés d’inserció.

PROGRAMA REINCORPORA 
30 participants
Promogut per l’Obra Social “la Caixa”, 
programa dedicat a persones derivades 
pel CIRE. Inclou formació tècnic-
professional, pràctiques en empreses i 
seguiment individualitzat de les persones.

AULA DE RECERCA DE FEINA 
312 usuaris i 433 currículum vitae
Suport en la recerca activa de feina. Servei 
afegit per tots els programes de formació 
i d´inserció que es duen a terme.

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
I TRANSVERSALS 
209 alumnes
Formació grupal adreçada als nostres 
usuaris i treballadors de l’empresa 
d’inserció, oferint  mòduls de: català, 
castellà, alfabetització informàtica, etc.

ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
(RMI) 119 participants
Adreçats a perceptors de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) i plantejat 
com un acompanyament al procés 
d’inserció a partir de l’anàlisi i millora de 
l’ocupabilitat. 

ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPIS) 
293 participants
Orientació professional per a l’ocupació 
i assistència per a l’autoocupació, amb 
itineraris a mida dels usuaris. Programa 
emmarcat dins del servei d’orientació 
del Projecte Impuls desenvolupat pel 
Departament de Treball.

LA INSERCIÓ, UN ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT

OBRE’T PORTES 
30 participants
Projecte d’inserció laboral promogut 
per l’Obra Social “la Caixa” dins la 
convocatòria 2010 de “Lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social”. Itineraris 
individualitzats adreçats a persones 
derivades de Serveis Penitenciaris i 
Mesures Penals Alternatives.

PROGRAMA OPERATIVO (PO) 
“Lucha contra la discriminación” 2007-2013 
83 participants
Programa cofinançat pel Fons Social 
Europeu i en col·laboració amb Càritas. 
Durant el 2011 hem realitzat 75 itineraris, 
que han inclòs seguiment, formació 
tècnic-professional en neteja industrial i en 
competències transversals i 8 contractacions 
laborals a l’Empresa d’Inserció.
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La formació és una activitat docent orientada a la millora de la qualificació i les competències 
professionals d’aquelles persones que es troben en situació d’atur i en recerca activa de 
feina, amb especial incidència cap als col·lectius més vulnerables, afavorint, d’aquesta 
manera, les seves possibilitats d’inserció.

LA FORMACIÓ, UN VALOR FONAMENTAL

CURS ALUMNES PRÀCTIQUES

Soldar per arc elèctric - MAG MIG (2 cursos) 32 18
Electricitat:  instal·lacions singulars d’edificis 17 11
Auxiliar d’infermeria en geriatria (3 cursos) 17 45
Cosir i sargir. Bugaderia i Planxa 17 11

TOTAL 83 85

FORMACIÓ OCUPACIONAL EN ÀREES PRIORITÀRIES · FOAP

CURS ALUMNES PRÀCTIQUES

Rehabilitació d’edificis 17 - 
Auxiliar d’ajuda a domicili 14 - 
Pintor/a 15 - 
Electricitat  17 - 
Soldadura 14 - 
Construcció i instal·lació técnica d’un habitatge 15 - 
Bugaderia i planxa 12 -

TOTAL 104 - 

PROGRAMA CÀRITAS

CURS ALUMNES PRÀCTIQUES

Gestió de residus 15 9
Neteja industrial 15 12

TOTAL 30 21

PROGRAMA REINCORPORA

CURSOS PER ALTRES PROGRAMES DEL DEPARTAMENT

CURS ALUMNES PRÀCTIQUES

Especialista de neteja (“Obre’t Portes”) 10 5
Empleat/da grans superfícies (UpE) 12 11
Curs de dependenta - 3
Bugaderia i Planxa (RMI) 11 8
Bugaderia i Planxa (RMI) 11 8
Neteja d’edificis i locals (POIN) 11 7
Especialista de neteja (POIN) 9 9
Neteja de vidres (PO) 9 9
Tastet Gestió Residus (Pre-laboral Bétula) 12 - 
Cambrera de pisos (RMI) 9 6
Bugaderia (RMI) 8 7
Jardineria (Caixa Terrassa) 8 2

TOTAL 110 75
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OBJECTIU: 

Donar un bon servei als usuaris a través de l’atenció personalitzada que reben a la 
botiga i la capacitat de provisió dels recursos sol·licitats. 
Cobrir les necessitats de les families ateses en el menor temps posible és el nostre 
ideal i millorar aquest aspecte, és el nostre repte. 

Tot i la situació de crisi actual i les dificultats pressupostàries de les Administracions, 
la Fundació ha pogut continuar atenent i proveint de roba i mobles a les famílies 
amb menys recursos. 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL 2011:

•	 Lleu disminució de les aportacions de les entitats derivants.
•	 Davallada en el volum d’usuaris derivats dels serveis socials, però augment del 
volum de l’entrega per usuari. 
•	Major afluència de famílies ateses d´origen nacional.
•	 Canvi en la tipologia de mobiliari sol·licitat: major demanda de mobles concrets 
(entrega de 240 matalassos i més de 250 armaris) per viure en pis compartit en 
detriment d´una demanda més global per a moblar pisos sencers. 

 211.721 € 11.675 € 26.217 € 6.067 €

Ajuntament 
de Barcelona

Ajuntament 
de Sant Adrià 

de Besòs
Càrites

Ajuntament 
de l’Hospitalet 
de Llobregat

VALOR DE LES APORTACIONS 

DE LES ENTITATS DERIVANTS

20112010200920082007

Entregues realitzades 2.441 2.666 3.332 3.619 3.127

Famílies ateses 1.883 1.661 2.093 2.237 1.837

Valor entregues en €  194.476 211.242 272.619 269.965 255.680

EVOLUCIÓ DEL PES
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Recollida i valorització del residu 

tèxtil familiar.

•	Expansió de la xarxa de contenidors per 

a recollir roba a 40 municipis més respecte 

el 2010. En total, l´entitat gestiona la 

recollida a 130 municipis, amb més de 400 

contenidors. 

•	 La Cooperativa Roba Amiga ha estat 

seleccionada per participar en la iniciativa 

Momentum Project, impulsat per ESADE i 

el BBVA.

•	 Signatura d’important conveni entre 

Cooperativa Roba Amiga i INDITEX per 

la millora de la tria de roba i reducció del 

rebuig final. 

Recollida i Valorització de voluminosos

•	FIT manté el servei de recollida a domicili 

de voluminosos per l’Ajuntament de 

Barcelona i la realització de serveis de 

transport per aquells clients que desitgen 

donar mobiliari. 

•	 Augment de la col·laboració amb el 

Sector Hoteler per fer més eficients les 

seves renovacions de mobiliari.

•	 L’objectiu continua sent aprofitar al 

màxim tot allò que arriba al taller de 

recuperació amb la introducció de 

tècniques de restauració i reciclatge a la 

cadena de muntatge i desmuntatge.
 

•	El repte pel futur: contribuir a la prevenció 

de residus, fomentant el reciclatge i 

l´aprofitament dels materials. 

Serveis de Neteja 

•	L’últim trimestre del 2011 FIT ha resultat 

adjudicatària del servei de neteges de xoc 

a la ciutat de Barcelona, licitat per l´Institut 

Municipal de Serveis Socials. L’execució 

d’aquest ha suposat la coordinació 

de diferents equips per la retirada de 

voluminosos i neteges a fons d’habitatges.

•	 L´Entitat continua donant serveis de 

manteniment i neteja als seus clients 

habituals i enguany torna a renovar el seu 

contracte amb l´Ajuntament de Barcelona 

per a la neteja especial de l´Arxiu de 

Pre-Arxivatge de la ciutat.

07
ACTIVITAT PRODUCTIVA07
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Xarxa de Botigues

•	 Creixement de l’activitat comercial amb 

unes vendes que han augmentat un 15% 

respecte anys anteriors, fruit de l´esforç en 

la cadena de tria de la roba i la millora de la 

imatge dels nostres establiments. 

•	Ampliació de la xarxa de botigues amb un nou 

establiment a la comarca del Garraf (Les Roquetes) 

i ĺ obertura properament de dues botigues més a 

Vilafranca i al Camp de Tarragona.

Gestió de Deixalleries

•	A finals d’any, l’Ajuntament de Barcelona 

ens va contractar per a realitzar la gestió 

dels Punts Verds de la ciutat de Barcelona, 

atorgant-nos els serveis d’atenció al públic 

i manteniment d’aquests Punts a Sant 

Andreu i Collserola. 

•	Díns Garraf segueix gestionant la deixalleria 

de Sitges, fent les tasques de control 

d´entrada de vehicles i residus, neteja i ordre, 

i l´organització amb els diferents gestors per 

a la retirada dels diferents residus. 

Servei de residus especials i altres elements

•	Transport i muntatge de l´Exposició Orgànica 

i Dóna la Volta al Residu per a l´Agència de 

Residus de Catalunya (ARC).

•	Transport de residus especials de laboratori 

a gestors autoritzats.

Bugaderia Industrial

•	 La bugaderia industrial de Díns Garraf va 

seguir creixent durant l´any 2011 tant en kg 

rentats com en treballadors, durant aquest 

any s´han rentat 185.986 kg que representa 

un 28% més respecte l´any 2010, aquest 

Bugaderia Residencial

•	Inauguració de la Plataforma de serveis socials 

de Vilanova i la Geltrú, la part més important és 

una “Residència de la 3a edat”, que acull a 150 

residents. 

Al soterrani de la Residència, Díns Garraf ha 

posat en marxa el servei de bugaderia amb 

el que es dóna feina a 3 persones de forma 

estable durant tot l´any.

augment ha estat possible gràcies als nous 

clients i al manteniment dels ja existents. 

•	 A partir d’aquest creixement hem pogut 

augmentar el personal que treballa de forma 

estable a la bugaderia, passant de 5 a 8 

persones, (doblant-se en la temporada d´estiu).

UTE – Bugaderia

• A partir de concurs públic, creació d’una UTE amb la Bugaderia Industrial Garraf per fer el servei 

de bugaderia de l´Hospital de Vilafranca. 

Servei de Recollida de Cartró
• Durant el 2011 s´ha seguit realitzant la recollida de cartró comercial a les poblacions de Vilanova 

i de Sant Pere de Ribes, ambdós serveis permeten el manteniment de 5 llocs de treball.

Servei de Recollida de Mobles
• Al Garraf, s´ha continuat gestionant la recollida de mobles als municipis de Sant Pere de 

Ribes i Canyelles, de forma esporàdica també es fan recollides a particulars. 
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Paral·lelament al ventall de serveis desenvolupats, la Fundació compta amb una 
xarxa de botigues on es dóna sortida a la roba valoritzada, als mobles i a altres 
objectes de consum domèstic. 

Botiga de Clot

Carrer Sibelius nº 9 I 08026 Barcelona
T 932 452 688
Dilluns a Dissabte de 10 a 14.30h / 16.30 a 20.30h

Botiga de Congrès

Carrer Francesc Tàrrega nº 48 I 08027 Barcelona
T 934 081 788
Dilluns a Divendres 10h a 14h / 16 a 20h I Dissabte 10h a 14h

Botiga de Gòtic

Carrer Lledó nº 6, local 5 I 08003 Barcelona
T 933 105 635
Dilluns a Divendres 10h a 14h / 16 a 20h I Dissabte 10h a 14h

Botiga de Raval

Carrer Hospital nº 89 I 08001 Barcelona
T 933 107 355
Dilluns a Divendres 10h a 14h / 16 a 20h I Dissabte 10h a 14h

Botiga de Sant Adrià de Besòs

Carrer Llull 430 I 08930 Sant Adria de Besòs
T 933 034 100
Dilluns a Divendres 10h a 18.30h I Dissabtes 10h a 14h

Botiga de Les Roquetes

Carrer de Sant Jordi, 19 I 08812 Sant Pere de Ribes
T 938 140 954
Dilluns a Dissabte de 9.30 a 13.30h / 16.30 a 20h

Botiga de Vilafranca del Penedès

Carrer Sant Pere, 46 I 08720 Vilafranca del Penedès
T 938 904 732
Dilluns a Divendres 10h a 14h / 16 a 20h I Dissabte 10h a 14h

XARXA DE BOTIGUES08
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NETEJA 

Manteniment de tot tipus d’espais, 
amb més de 10 anys d’experiència FITEI  
continua incorporant dia a dia noves 
tecnologies i nous sistemes de neteja:
•	 Domèstica, d’edificis i oficines.
•	 Neteges de xoc per a Serveis Socials i 
particulars.
•	 Locals d’hostaleria i comerç.
•	 Especials, final d’obra, espais públics i 
locals socials.
•	 Provisió de productes.

RECOLLIDA, TRANSPORT I 
VALORITZACIÓ DE RESIDUS TÈXTILS 

Serveis de recollida, transport i valorització 
de roba a més de cent municipis arreu de 
Catalunya. 
El servei integral inclou les següents 
activitats:
•	 Implantació i manteniment de 
contenidors a la via pública 
•	 Recollida i transport del residu tèxtil 
•	 Selecció mecanitzada de roba segons 
gènere, qualitat i categoria
•	 Recuperació de peces de vestir i de la llar 
en bon estat. 
•	 Comercialització a botigues i mercats 
•	 Entrega social
•	 Reciclatge

RECOLLIDA, TRANSPORT I VALORITZACIÓ 
DE MOBLES I VOLUMINOSOS 

Servei de recollida a domicili de mobles i 
voluminosos a la ciutat de Barcelona i àrea 
metropolitana. 
El servei integral inclou les següents 
activitats:
•	 Recollida selectiva a domicilis, comerços 
i oficines.
•	 Desmuntatge, desballestament i 
transport.
•	 Restauració i recuperació dels objectes 
aprofitables.
•	 Comercialització i entrega social.
•	 Reciclatge.

GESTIÓ DE PUNTS VERDS 

Serveis integrals de gestió de Deixalleries 
Municipals.
•	 Informar els ciutadans sobre la correcta 
gestió dels residus i en recursos per a la 
prevenció de residus .
•	 Sensibilitzar sobre la importància de la 
separació per fraccions .
•	 Recuperar residus aprofitables per a la 
venda i l’entrega social .
•	 Desballestar voluminosos, matalassos i  
electrodomèstics. 
•	 Disminuir la fracció resta excloent fusta, 
cartró, ferralla, metalls, piles, teixits i plàstics. 
•	 Contribuir a la conservació del medi 
ambient FITEI gestiona els Punts Verds 
de Zona de Sant Andreu i Collserola 
de la ciutat de Barcelona i la deixalleria 
municipal de Sitges.

MANTENIMENT I CONSTRUCCIÓ

Edificació
•	 Parets, alicatats, falsos sostres, solats, 
treballs amb pladur, pintura decorativa, 
instal·lació de tot tipus de paviments 
prefabricats i sintètics, serralleria i 
instal·lacions en general.

Via Pública
•	 Manteniment de vials (Pavimentació 
de calçades i voreres, mobiliari urbà, 
senyalització).
•	 Construcció i manteniment de zones verdes.

Rehabilitació integral de locals i habitatges

BUGADERIA 

•	 Servei de bugaderia especialitzat en 
restaurants .
•	 Bugaderia industrial per a hotels .
•	 Servei de Bugaderia a centres sanitaris i 
residències.
•	 Rentat de roba per a clubs i gimnasos.

RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL 

•	 Recuperació i reciclatge del cartró.
•	 Sensibilització envers el compromís amb 
el Medi Ambient.
•	 Camió compactador i personal especialitzat.
•	 Reducció de la fracció rebuig.
•	 Classificació Empresarial per al transport.

CATÀLEG DE SERVEIS09
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L’activitat de la Fundació Formació i Treball està regulada en l’article 16 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (B.O.E. 24.12.2002).

Compleix en la seva totalitat els principis de transparència i bones 
pràctiques marcats per la Fundación Lealtad. 

Certificada en UNE-ENISO- 14001:2004 mediambiental i en 
UNE-EN- ISO 9001:2008 referent a la qualitat de la seva gestió.

Autorització de l’Agència de Residus de Catalunya com a 
transportista de residus.
Classificació Empresarial per a la realització de serveis  de 
recollida  de residus, jardineria i neteja.

L’Últim informe d’auditoria de comptes anuals, realitzat per Uniaudit JRP, 
disponible en web www.formacioitreball.org

	  

	   	  

	  

AUDITORIES, CERTIFICATS I
AUTORITZACIONS DE QUALITAT10
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COMPTE D’EXPLOTACIÓ CONSOLIDAT 2011

Aquest any 2011 ha estat marcat per la incertesa en l’atorgament de subvencions. 
Això ha provocat un esforç suplementari en totes les activitats que depenen de 
nosaltres mateixos i no d’uns pressupostos de les administracions cada cop més 
minsos. Malgrat això, en el mes de desembre es va desbloquejar la subvenció 
d’ajuts a la contractació i gràcies a això es va tancar l’any amb excedent.

  
TOTAL INGRESSOS 5.161.697
   
INGRESSOS DE L´EXPLOTACIÓ 3.473.486
SUBVENCIONS AFECTES A L´ACTIVITAT 506.713
ALTRES SUBVENCIONS 398.533
LLOGUERS 510.323
DONATIUS  116.612
ALTRES 156.030
   
TOTAL DESPESES 4.636.074
   
PERSONAL 3.191.504
TRANSPORTS 165.466
MATERIAL I APROVISIONAMENT 207.245
DESPESES LOCALS 423.302
DESPESES FINANCERES 326.232
DESPESES DIVERSES 322.326
   
RESULTAT DE L´EXPLOTACIÓ 525.623
   
AMORTITZACIONS -373.432
INGRESSOS FINANCERS 13.198
VARIACIÓ D´EXISTÈNCIES PRODUCTE ACABAT 48.259
   
RESULTAT ABANS D´IMPOSTOS 213.647
   
IMPOST DE SOCIETAT 15.215
   
RESULTAT 198.432

CONCEPTE

BALANÇ ECONÒMIC1 1
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AGRAÏMENTS

Des de que es va crear l’Entitat la feina dels personal voluntari i dels treballadors 
de la Fundació ha estat imprescindible pel bon desenvolupament dels projectes. 

Destaquem i agraïm el paper dels NOSTRES VOLUNTARIS. Essent conscients de la 
importància de la seva tasca en el sí de l’organització, els voluntaris representen 
un testimoni de compromís personal, un punt d’excel·lència de tota organització 
social sense els quals FiT no hagués aconseguit estar on es troba avui dia.

La valoració de les hores de feina aportades pels nostres voluntaris ha estat 
valorada en 250.935 euros.

Els resultats i la feina que hem fet aquest any 2011 ha estat possible gràcies a 
aquelles institucions, administracions públiques i empreses que a través de 
convenis de col·laboració, donacions de materials diversos, contractació de 
serveis, acolliment d’alumnes en pràctiques, contractes d’inserció o finançament 
directe, ens han donat el seu suport de manera destacable.

A la nostra web www.formacioitreball.org hi trobareu el llistat complert de tots 
els que participem en aquest gran projecte.

Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
Asociación Española de Fundaciones
Cooperativa de Roba Amiga
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT)
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI)
Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”
Programa d’Acció contra la Pobresa de L’Ajuntament de Barcelona
Servei Català del Voluntariat
Xarxa d’Inserció Sociolaboral (Ajuntament de Barcelona)

VOLUNTARIS I TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ

COL·LABORACIONS AMB ADMINISTRACIONS, 
EMPRESES I PARTICULARS

PARTICIPACIÓ EN XARXES 



FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
Ramón Llull, 430-438
08930 Sant Adrià del Besòs

T +34 933 034 100
fit@formacioitreball.org  

DÍNS GARRAF
Vilanoveta, 15A
Polígon Industrial Santa Magdalena
Vilanova i la Geltrú

T +34 938 165 878
administracio@dinsgarraf.org  

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
Mas de l’Abat, 140
Polígon Industrial Alba
Vila - Seca

T +34 933 034 100
fit@formacioitreball.org  

www.formacioitreball.org
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