
JO DE GRAN...

Memòria 
corporativa 
2015

Aquí parlem 
de persones



506 Persones 
en empreses ordinàries

257 Persones 
a la nostra empresa d’inserció

l’oportunitat de treballar
Un any més hem ajudat a que

moltes d’aquestes persones hagin tingut

La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, està acollida a la Llei 49/2002, del 

23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al macenatge (B.O.E. 24.12.2002).
Durant l’any 2015

persones de totes les edats, algunes d’aquí i altres d’allà, 
amb estudis o sense, que parlen la nostra llengua o no la parlen... 
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AMIGA
DE LA INCLUSIÓ

Des de Formació i Treball identifiquem la paraula 
amiga com un dels conceptes que millor defineix la 
nostra feina: el suport que fem a les persones per les 
quals treballem, actuant com aquell amic o amiga que, 
quan ho necessites, et dóna un cop de mà, està al teu 
costat... t’ajuda a superar aquells obstacles que trobes 
en el camí, i quan ja ho pots fer per tu mateix, es 
manté en segon terme, invisible, però sempre present. 

Aquest paper vol dir acompanyar i quan és oportú, 
deixar volar. I a més, ens permet fer viure i sentir el 
que significa la dignitat i el dret a treballar.

Una paraula amb la que, entre tots, construïm 
inclusió.

I com ens ajudeu? Visitant les botigues, dinant al 
restaurant, llogant una bici, donant roba... participant 
en algunes d’aquestes activitats amigues que 
neixen al servei de la societat i alhora ens ajuden a 
generar feina: per a elles, per a ells, per als nostres 
protagonistes.

Gràcies un any més per seguir al nostre costat, 
donant el vostre suport per ampliar la nostra capacitat 
de generar més dignitat, més feina, més oportunitats.

Més INCLUSIÓ.

Ángel Cánovas García
President

La missió de la Fundació és 
facilitar l’accés al mercat laboral a 
persones en risc d’exclusió social 
alhora que gestionar i dignificar 
l’entrega de productes de primera 
necessitat a famílies amb escassos 
recursos econòmics.

LA FUNDACIÓ
AMIGA

La nostra visió és aconseguir ser 
l’empresa d’inserció referent per 
a la creació de llocs de feina dirigits 
a persones en risc d’exclusió social.

Els nostres valors:
• Mantenir l’esperit de Càritas al 
servei de les persones
• Empatia Social
• Dignificació
• Transparència
• Sostenibilitat
• Proactivitat
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EL TERRITORI

Ramon Llull, 430-438
Sant Adrià de Besòs

BARCELONA
93 303 41 00

Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena.
Vilanova i la Geltrú

BARCELONA
93 816 58 78

Garraf, s/n
Cornellà de Llobregat

BARCELONA
93 376 75 28

Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires

BARCELONA
93 708 32 54

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

TARRAGONA
977 39 62 91

Formació i Treball, Fundació Privada. 
Fundació sense ànim de lucre, promoguda 
per Càritas Diocesana de Barcelona 
l’any 1992, amb la missió de desenvolupar 
programes de formació i inserció per a 
persones amb dificultats sociolaborals i 
crear activitats econòmiques que generen 
ocupació i servei a la societat.

Formació i Treball, Empresa d’Inserció. S.L.U
creada per la Fundació l’any 2005, en 
aplicació de la Llei 27/2002, amb ella es 
desenvolupen serveis que permeten 
assolir la inserció laboral de persones en 
risc d’exclusió. Entre les seves activitats 
destaquen els serveis de recollida de roba, 
de botigues, de neteja, de bugaderia, 
d’obres, deixalleries...

Roba Amiga Empresa d’Inserció. S.L
Empresa d’Inserció constituïda l’any 
2012 a partir de l’acord entre la Fundació 
Formació i Treball, la Coordinadora contra 
la Marginació de Cornellà i la Cooperativa 
Roba Amiga amb l’objectiu de potenciar 
la creació de llocs de treball a través de 
l’eficient tractament de recuperació de la 
roba usada.

Institut de Formació per a la Inserció 
Laboral S.L.U
Entitat fundada l’any 2011 destinada a 
desenvolupar programes de formació 
professional per a l’ocupació i oferir un 
catàleg de formació professional compatible 
amb les necessitats actuals del mercat 
laboral.

Recibaix Empresa d’Inserció. S.L
creada l’any 2000 per iniciativa de la 
Coordinadora Contra la Marginació de 
Cornellà, amb l’objectiu de promoure la 
inserció de persones en risc d’exclusió social 
al Baix Llobregat. Des de l’any 2015 forma 
part de Formació i Treball, la Fundació 
Amiga.

EL GRUP
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PATRONAT

President
Ángel Cánovas García

Vocals
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Enric Julià i Danès
Salvador Maneu Marcos
Jaume Marfà Badaroux
Andreu Morillas Antolín
Francisco Pérez Medina
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

Secretari no patró
Xavier Puig Vidal

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSELL ASSESSOR / BARCELOnA

President
Fortunato Frías González

Vocals
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Jesús Canga Castaño
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Eugènia Carreres Vivas
Enric Corominas Vila
Antón Costas Comesaña
Esperança Esteve Ortega
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Joan Molins Amat
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Joan Ros Petit
Gerardo Salvador Coderch
Albert Salvador i Sotillos

Secretari
Xavier Puig Vidal

CONSELL ASSESSOR / TARRAGOnA

Membres
Montserrat Boronat Piqué
Joan Enric Carreres i Blanch
Josep Graset Foraste
Joan Milà Ciurana
Josep Maria Martí i Martí
Josep Poblet i Tous
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny
Lucía Teruel Carrillo 
Maties Vives i March

Secretària
Marina Arnau Olivé

Dades actualitzades a 15 de juliol de 2016

EL NOSTRE EQUIP 357 persones que destaquen per la seva heterogeneïtat, dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries 
professionals molt diferents que conformen un equip implicat i identificat amb la missió de la Fundació.

EQUIP TèCNIC:
132 persones
52% dones + 48% homes
El 84% entre 25 i 45 anys
3.223 hores de formació

TREBALLADORS D’INSERCIÓ: 
131 places (per on han passat 257 persones)
55% homes + 45% dones
El 75% entre 25 i 45 anys
6.415 hores de formació

VOLUNTARIAT:
94 persones
57% homes + 43% dones
El 61% són majors de 65 anys
16.210 hores de dedicació

L’equip de formació i inserció, 32 professionals dedicats a desenvolupar l’acció social que porta a terme la Fundació
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EL 57% són catalanes i de la resta de l’Estat

EL 71% no reben cap tipus de prestació

EL 44% acredita un nivell formatiu baix

EL 48% tenen càrregues familiars

2.512
PERSOnES ATESES

49% 51%

ELLES, ELLS
ELS nOSTRES

PROTAGOnISTES
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i JUNTS
definim el camí

Cal ampliar coneixements?
Acreditar experiència?

Persones derivades de Càritas, Serveis Socials Municipals o 
altres Entitats Socials que arriben a la Fundació

Preparat per incorporar-se 
al mercat laboral?
Àmbit d’inserció

Contracte estable a l’empresa d’inserció 
amb mínim de 6 mesos, recuperació o 

adquisició d’hàbits laborals, sou 
normalitzat, alta en S.S.

Àmbit de formació
Obtenció d’un 
reconeixement

(17 especialitats)

QUIN ÉS EL PROCÉS?

Acollida de la persona
La persona mostra la seva 

realitat, la seva situació actual 
i ens explica...

L’equip de pedagogs, psicòlegs, 
sociòlegs, educadors i treballadors 

socials escolten, analitzen...

No diposa d’un habitatge o
nucli familiar estable?

2 Tallers Prelaborals
Adquisició de responsabilitats

Tallers de manualitats
Programes socials

Visites culturals

2.105 hores de dedicació
5 empreses col·laboradores

7.717 hores de formació
63 empreses col·laboradores

257 persones contractades
a la nostra empresa d’inserció

1.288 hores de tutorització

què Són ELS 
contractes d’inserció?

El 66% de les persones 
que passen per aquest 
contracte accedeix a feina 
al mercat laboral ordinari 
un cop finalitza el seu 
itinerari amb nosaltres

La feina és la millor alternativa per aconseguir la inclusió 
social de les persones i per aquest motiu desenvolupem 
programes de formació i suport a la recerca de feina, adaptats 
a les necessitats, capacitats i ritmes de cada persona. 

Som especialistes en aquest viatge i per fer aquest trajecte 
comptem amb un valor diferencial: la nostra Empresa 
d’Inserció. La més gran, a nivell estatal, en número de 
treballadors que provenen de col·lectius vulnerables. 

Aquesta empresa social ens permet generar contractes 
directes i estables que, a més de feina, proporcionen formació 
i adquisició d’experiència professional a les persones que 
tenen més difícil l’accés al món laboral. 

L’objectiu és clar: especialitzar-se en un ofici per accedir a 
un lloc de feina. Així, un cop la persona dóna el salt al mercat 
ordinari, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona  en 
risc d’exclusió que inicia el seu itinerari laboral. 
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I DESPRÉS QUè?

La recerca L’entrevista
Tenir confiança, establir una bona 
conversa, destacar actituds, etc.

Canals de recerca de feina, seguiment 
d’ofertes, etc. 

El currículum
Destacar aptituds, format, 

imatge personal, etc.

Durant tot aquest procés es fa un acompanyament per part dels tècnics des 
de l’àmbit de la inserció i de la intermediació

Qui sóc
Treballar l’autoestima, saber detectar 

les virtuds, recuperar la confiança

Està preparat per incorporar-se al mercat laboral?

Preparat per accedir al món 
laboral

Manca d’experiència laboral

Estada de pràctiques 
laborals en empreses 

del sector

Presentar candidatura 
a diferents processos 

de selecció

ES CONSOLIDA
la contractació en 
empresa

506 persones contractades mitjançant 
649 contractes de feina
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Des de la Fundació es donen eines perquè les persones 
puguin aconseguir la contractació per elles mateixes 
(mitjançant la millora del currículum, sessions de treball 
en grup, acompanyament d’un tècnic...) però no sempre 
s’aconsegueix l’objectiu. 

Per aquest motiu disposem del programa SUMANT TALENT, 
un programa que mitjançant la col·laboració de diferents 
entitats i empreses facilita l’accés a la feina d’aquelles persones 
que no ho han aconseguit per elles mateixes.

Destacant l’especial col·laboració de

COM ACCEDEIXEn
a la feina?

Informa’t del programa “Sumant Talent”: 
empreses@formacioitreball.org 62% 38%

MITJAnÇAnT EL 
PROGRAMA 

SUMANT TALENT

PER ELLES 
MATEIXES

DuRAnT EL PROCÉS
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COM ÉS 
AQUESTA FEINA?

37% Menys d’un mes

47% Més d’un mes

7% Més de tres mesos

5% Més de sis mesos

4% Indefinit 

52% A temps complet

48% A temps parcial 

239 Cuiners/es i cambrers/es

90 netejadors/es

78 Cambrers/es de pisos

73 Operaris/àries

61 Mossos/es de magatzem

38 Dependents/es

17 Auxiliars a domicili

13 Bugaders/es

40 Altres: controladors/es d’accessos, 
administratius..

COnTRACTES
DE DIFERENT DURADA
COnTRACTES

AMB DIFERENTS JORNADES
COnTRACTES

PER A 506 PERSONES

EMPRESES AMIGuES 
QUE HO FAN POSSIBLE

317 empreses han apostat 
per la contractació dels 
nostres protagonistes

Destacant l’especial implicació de
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quIn ÉS
L’IMPACTE?

Des dels seus origens, la Fundació ha tingut com a 
un dels objectius principals la creació de llocs de 
treball adequats als col·lectius de persones amb els 
que treballem. 

I com ho fem? a través d’un model d’economia 
circular, sostenible en el temps, que dóna vida a un 
ampli ventall d’activitats al servei de la societat.

Demana més informació a serveis@formacioitreball.org

LLOCS DE FEINA 
PER A PERSONES 

EN RISC 
D’EXCLUSIÓ

Servei de Bugaderia Recollida 
de Mobles i Cartró

Servei de Càtering

Servei de Neteja Obres i Manteniment Gestió de Punt Verd

14
Llocs 

de feina

algunes de les nos tres activitats...

Aquest és el nostre PRIMER IMPACTE. 53
Llocs 

temporals
de feina

26
Llocs 

de feina

9
Llocs 

de feina

19
Llocs 

de feina

31
Llocs 

de feina
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5.738
famílies

828 van rebre aliments i
4.910 roba, mobles i 

joguines.

DONACIÓ DE
PRODUCTES

VOLEM 
MÉS IMPACTE

ENTREGA SOCIAL

Aquest Programa proveeix d’articles imprescindibles 
per a la vida diària d’una manera digna a famílies amb 
escassos recursos econòmics. Famílies que, prèviament, 
sempre són ateses per Càritas Diocesana de Barcelona, 
pels Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat, 
i per altres entitats col·laboradores sense ànim de 
lucre que participen al Programa d’Entrega Social per a 
Entitats.

LLOCS DE FEINA
QUE GENERA

15
que neixen de la recollida de 

donacions (aliments, roba, 
mobles) i del tractament i 

l’entrega del producte.

Entregues valorades en 639.000€

Des de fa uns anys hem prioritzat la creació d’aquests 
llocs de treball en camps on, a més de generar feina, 
ajudem a resoldre una altra necessitat social i/o 
mediambiental no coberta o insuficientment coberta, 
són els projectes que denominem de 

DOBLE IMPACTE.

Aquest és el nostre SEGON IMPACTE.

RESPOSTA A 
NECESSITAT
SOCIAL I/O 

MEDIAMBIENTAL

alguns 
d’aques ts 

projec tes...
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PLANTA ROBA AMIGA

4.250 tones 
Reaprofitament i 

reciclatge que té com a 
objectiu minimitzar el 

rebuig.

REAPROFITAMENT
I RECICLATGE TÈXTIL

Recuperació i reutilització de roba, sabates i teixit de la llar.

6.000 m2 dedicats al tractament tèxtil de la roba 
recollida per la Fundació, així com per altres Cáritas 
de la resta de l’Estat. un cop seleccionada i classificada, 
es realitza la seva posterior distribució a la xarxa de 
botigues amigues, a programes d’entrega social o 
bé a processos de reutilització i reciclatge.

BOTIGA AMIGA

264.464
D’aquesta forma es redueix 

el residu que genera la 
roba, mobles o objectes de 

la llar.

REAPROFITAMENT
DE PECES

BARCELONA:
Garcilaso, 187 (El Congrés i els Indians)
93 408 17 88 
Hospital, 89 (El Raval)
93 310 73 55 
Lledó, 6 - local, 5 (El Gòtic)
93 310 56 35
Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants)
Botiga gestionada per Projecte Home
93 422 53 67
Ramon Llull, 430-438 (St. Adrià de Besòs)
93 303 41 00 
Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat)
93 376 39 93
Sant Pere, 46 (Vilafranca del Penedès)
Botiga gestionada per Entrem-hi | Nou Set
93 890 47 32
Sibelius, 9 (El Clot) 
93 245 26 88

TARRAGONA:
Apodaca, 12 
977 21 46 45

Establiments de venda al detall de roba, calçat i objectes 
de la llar. 

La teva compra en aquestes botigues significa un SÍ 
a la consciència social i mediambiental, que es 
tradueix en un sí a les segones oportunitats per a les 
persones i per a la roba, sabates i roba de la llar en bon 
estat que ja no es fan servir. 

LLOCS DE FEINA
QUE GENERA

52
que neixen del 

tractament de selecció 
i classificació de la 

roba.

LLOCS DE FEINA
QUE GENERA

58
que neixen de 

l’atenció al públic a les 
botigues i la gestió dels 
productes reaprofitats.



2928

EMPRESES AMIGuES 
QUE HO FAN POSSIBLE

695 empreses han apostat per ajudar 
a dignificar la vida de 8.608 famílies

Destacant l’especial implicació de

Venir a dinar als nostres restaurants o contractar un 
càtering representa una aposta clara per la formació 
pràctica dels nostres alumnes amb l’objectiu de 
capacitar-los professionalment com a empleats/des 
en establiments d’hostaleria i restauració. 

D’INS
Neix com una escola d’hostaleria l’any 2013. En l’actualitat 
l’evolució de les seves activitats ha permès la consolidació 
dels serveis de restauració, càtering i suport a menjadors 
socials.

LLOCS DE FEINA
QUE GENERA

11
que neixen dels 

cuiners i cambrers del 
restaurant i del servei 

de càtering

157 alumnes formats 
en hostaleria han trobat 
el seu lloc de feina al 
mercat laboral ordinari 

Vine a conèixer els nostres 
restaurants!
D’ins Restaurant
Passeig Lola Anglada, s/n 
08930 St. Adrià de Besòs
dinsescola@formacioitreball.org
www.dinsescola.org / 933562870

PRÒXIMAMENT: D’ins Campus - UPC
Av. Eduard Maristany, 6-12 
(accés per c. Sant Ramon de Penyafort) 
08930 St. Adrià de Besòs

28.510
MENÚS SERVITS 

en els menjadors socials
i

18.351
BOSSES D’ALIMENTS 
entregades a famílies
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PROGRAMA
EMPRESA AMIGA

VOLS 
FER MÉS?

Ofereix classes magistrals sobre el teu sector 

Organitza una recollida de donatius entre els 
treballadors

Organitza una campanya solidària amb els teus clients

Fes una recollida de roba i de joguines entre els teus 
treballadors

Participa en una dinàmica de speed dating

Entrega aliments pel Menjador Social

Organitza un taller de cuina a l’Escola d’Hostaleria

Participa en una passejada en bici per la ciutat

Contracta persones i serveis
La teva empresa necessita personal de neteja o de 
cuina? un servei de bugaderia o càtering? Obres i 
manteniment d’edificis? Selecciona directament a la 
persona o contracta’ns com un servei externalitzat! 

Acull alumnes en pràctiques
una de les millors experiències per a les persones 
formades, amb ganes de treballar, és fer pràctiques 
en el món real. una forma fàcil d’oferir una primera 
oportunitat i alhora conèixer a un futur treballador/a.

Finança una beca de formació
Moltes persones necessiten formació general i/o 
específica per trobar feina. La teva aportació farà 
que puguem proporcionar aquesta formació a més 
persones.

Implica al teu equip en activitats 
dirigides a persones que estan 
aprenent un ofici. 

LA tEVA
cOL·LABORAció
iMPuLSA EL SEu
AccÉS A uNA 
FEiNA

T ’hi apuntes?
Informa’t a: empreses@formacioitreball.org
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Total Ingressos   
Ingressos de l’explotació  

Subvencions afectes de l’activitat 

Lloguers i consums

Donatius i altres   

Altres 

Subvenció de capital  

Total Despeses   
Personal    

Transports    

Material i aprovisionaments  

Despeses locals   

Serveis exteriors

Amortitzacions

Despeses diverses  

 
Resultats abans d’impostos  
Impost de Societats   

Resultats després d’impostos  

ELS COMPTES
CLARS

Les dades econòmiques es presenten consolidades

entre Fundació Formació i treball, Formació i treball 

Empresa d’inserció, institut de Formació per a la inserció 

Laboral i Roba Amiga Empresa d’inserció.

Les dades econòmiques de Recibaix no estan integrades 

perquè es va adherir al Grup durant el darrer trimestre del 

2015. El seu resultat econòmic és de -87.207 euros.

Totes les societats han estat auditades i els seus darrers 
informes d’auditoria de comptes anuals, realitzats per 
Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213, estan 
disponibles a la web www.formacioitreball.org

8.671.800 €
6.094.029 €

1.479.759 €

554.147 €

232.383 €

132.317 €

179.165 €

8.501.704 €
5.357.402 €

260.088 €

659.824 €

861.538 €

291.948 €

499.114 €

571.789 €

170.097 €
5.307 €

164.789 €

Valor Social Generat per la Fundació l’any 2015: 17.357.940€

quIn ÉS EL
VALOR SOCIAL GENERAT?
Càlcul qualitatiu dels impactes, mecanismes i extensió de beneficis que es generen en favor dels diferents grups 
d’interès sobre els quals actua la Fundació. Així mateix, quantifica el valor percebut a través d’indicadors i proxies 
(aproximacions financeres) amb l’objectiu de monetitzar el valor generat sobre els grups d’interès esmentats. 

SROI
(Rati de retorn sobre 
finançament públic)

Valor Generat

Resultat Econòmic

Retorn Econòmic a les Administracions

Impacte Social de l’Activitat Econòmica

Valor Social Específic

VALOR SOCIAL INTEGRAT BRUT

11,80
17.357.940 €
5,86
8.616.122 € 

5,94
8.741.818 €

3,42
5.026.529 €

170.097 €

*Basat en el model de càlcul desenvolupat per l’equip de la universitat de Deusto, dirigit pel Dr. Retolaza.
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CERTIFICACIOnS 
I AUTORITZACIONS

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ CERTIFICAT
Sistema de Gestió de Qualitat certificat per SGS segons norma UNE-EN-ISO 
9001:2008. Sistema de Gestió Mediambiental certificat per SGS segons norma 
UNE-EN-ISO 14001:2004.

INFORME DE TRANSPARèNCIA I BONES PRàCTIQUES
OnG acreditada per la Fundación Lealtad, en base als 9 Principis de Transparència 
i Bones Pràctiques de la Fundación Lealtad. Distintiu únic a Espanya que ajuda als 
donants a reconèixer OnGs que acompleixen totes les exigències de transparència 
i eficàcia en la gestió. 
http://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacio-formacio-i-treball-fit/

AUTORITZACIONS

Autorització com a gestors i com transportistes de residus (perillosos i no 
perillosos). 

Classificació Empresarial per a la realització de serveis de recollida de residus, 
bugaderia, construcció i neteja.

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (sector de construcció).

Inscripció en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya.

Formació i Treball, Empresa d’Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 21 d’inscripció.

Recibaix, Empresa d’ Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 13 d’inscripció.

Roba Amiga, Empresa d’ Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 66 d’inscripció.

Homologació com a gestor privat per a la recollida de residus municipals.

Agència de Col·locació autoritzada amb el número 0900000098.
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Garraf, s/n
Cornellà de Llobregat

Barcelona
T. (+34) 93 376 75 28

recibaix@recibaix.com

Vilanoveta, 15A. 
Pol. Ind. Santa Magdalena

Vilanova i La Geltrú
Barcelona

T. (+34) 93 816 58 78
garraf@formacioitreball.org

www.formacioitreball.org

Ramon Llull, 430-438 
08930 Sant Adrià de Besòs 

Barcelona
T. (+34) 93 303 41 00 

fit@formacioitreball.org 

Cooperativa, 1 
Pol. Ind. Anoia

St. Esteve Sesrovires
Barcelona

T. (+34) 93 708 32 54
info@robaamigaei.org

Mas de l’Abat, 140 
Pol. Ind. Alba

Vila-seca
Tarragona

T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org 


