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FEINA
la nos tra eina 
d’inclusió



La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita amb el número 670 al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat 
de Catalunya i acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (B.O.E. 24.12.2002).

Durant aquest 2017 

més de 1.100 persones  

han recuperat la il·lusió, 
les ganes i la confiança

25 anys al costat de les persones

Aquesta Fundació que hom vol constituir parteix de l’observació 
d’una realitat social consistent en la situació que es troben una 
part de la població en edat laboral, la qual per raons vitals i 
formacionals es troba que, havent arribat a aquest moment, 
no pot accedir als llocs de treball que se’ls ofereixen; àdhuc els 
menys qualificats.

La causa roman en la manca d’hàbits laborals, de capacitació o 
d’equilibri vital que els hi permeti transcórrer la seva vida amb un 
caràcter de “normalitat” suficientment alt com per desenvolupar 
l’activitat laboral.

Escriptura de Constitució (1992), “Memòria d’activitats”

811
persones contractades

en empresa ordinària

Hem inserit a 6.036 persones

332
persones contractades

a les nostres empreses 
d’inserció

Hem inserit a 4.462 persones
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PRIMER, LES PERSONES
elles són la nos tra raó de ser
En primer lloc volem donar-vos les gràcies per seguir al nostre 
costat. Aquesta memòria, a més de recollir l’impacte de les 
activitats desenvolupades al 2017,  pretén fer una mirada sobre 
els 25 anys de formació i de molt treball que ens precedeixen.  

La nostra llavor va néixer amb una visita a Càritas Roma, en 
aquell primer contacte vam entendre que amb la roba, amb la  
tradició de les nostres parròquies, podíem fer molt més: podíem 
generar feina. 

Així, al 1992, de la mà de la pròpia Càritas Diocesana de 
Barcelona, vàrem decidir engegar un projecte d’inserció laboral, 
al costat de l’Antoni Borrell, la Pilar Malla i la Mercè Llongueres. 
Aquesta vegada l’acció social donava pas a la formació i a la 
inserció laboral. Es tractava, i es tracta, d’ensenyar a pescar, no 
de donar el peix i aprendre a treballar, treballant des del primer 
dia. 

La roba va ser el motor que ens va permetre empoderar a les 
nostres persones (avui dia és una activitat que dóna feina a més 
de 130 persones). Aquest és el model que hem anat replicant 
i la millor manera de complir el repte que fa 25 anys vàrem 
acceptar: crear activitats sostenibles en el temps sense perdre 
mai de vista el que hem après a Càritas: Primer, les persones. 

Moltes gràcies,

Manuel Ribas Montobbio
President - Fundador

Són molts els aspectes que podríem valorar de la nostra 
trajectòria, però avui especialment volem destacar les aportacions 
de l’equip que ens ha precedit i refermar el nostre compromís per 
proporcionar oportunitats laborals a qui més les necessita. 

La nostra forma de treballar és donar eines a les persones perquè 
puguin fer el seu camí. De la mateixa manera procurem crear 
recursos propis per dur a terme aquesta labor social.

Des dels origen la Fundació treballa amb visió social i econòmica. 
La conjunció d’ambdues ens permeten tenir la capacitat de 
generar ocupació i demostrar que la nostra gent és capaç de 
treballar; tal i com es demostra any rere any. Nosaltres només les 
formem, les empoderem i elles són les que fan el salt.

El nostre gran repte, és mantenir-nos com l’empresa d’inserció 
més gran en número de treballadors d’inserció de l’estat espanyol.

Arribats a aquest punt, volem donar les gràcies a la xarxa 
d’institucions, entitats i món empresarial que, des de fa 25 anys, 
creieu i recolzeu la nostra feina. Avui una xarxa de més de 1.500 
organitzacions.

L’altre agraïment important és per a totes les persones que han 
fet i fem possible la Fundació Formació i Treball: un equip de 
dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries professionals 
diferents i molt  implicades amb la missió.

Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest viatge cap a 
una societat més inclusiva.

Ángel Cánovas García
President

Sr. Manuel Ribas i Sr. Antoni Borrell, ambdós fundadors i presidents de la Fundació.
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EL TERRITORI
de manera proactiva i innovadora

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, de deixalleries...

Roba Amiga, Empresa d’Inserció S.L
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 constituïda per la Fundació l’any 2011 i 
destinada a desenvolupar programes de formació 
professional per a l’ocupació, així com 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 també del Grup Formació i Treball.

EL GRUP
l’eficàcia i la responsabilitat

Amiga ETT Social
Empresa de treball temporal creada per la Fundació 
l’any 2016 per afavorir la inserció laboral dels 
col·lectius en risc d’exclusió que atenen les entitats 
del Tercer Sector. La finalitat és contractar, d’acord 
amb la Llei 14/1994, així com prestar serveis de 
selecció, formació i assistència tècnica en RRHH.

ett social

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

Fèlix Just Oliveras, 30
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

Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí
Constantí

TARRAGONA
977 39 62 91

Institut 
de Formació 
per a la 
Inserció Laboral
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PATRONAT

President
Ángel Cánovas García

Vicepresident
Andreu Morillas Antolín

Vocals
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa
Enric Julià i Danès
Salvador Maneu Marcos
Jaume Marfà Badaroux
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
Andreu Morillas Antolín

Membres
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Misericordia Borràs Cabaces
Carles Campuzano i Canadés
Joan Coscubiela Conesa
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Antón Costas Comesaña
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Fortunato Frías González
Jordi Hereu i Boher
Joan Molins Amat
Josep Moya Ollé
Concha Oliu Creus
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Josep Rubiralta Giralt
Albert Salvador i Sotillos
Tomás Testor Schnell

Secretari
Xavier Puig Vidal

CONSELL ASSESSOR / TARRAGONA

Membres
Montserrat Boronat Piqué
Joan Enric Carreres i Blanch
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 14 de juny de 2018

ÒRGANS DE GOVERN
patronat i consells assesors

L’EQUIP
l’entusiasme i la passió

Equip tècnic: Equip d’Inserció: Voluntariat:

332 persones contractades 
durant 2017

176 persones 99 persones 

Junts sumem 35 nacionalitats 
de tot el món.

El 55% dels comandaments 
intermedis són càrrecs 
desenvolupats per dones.

El 30% ens acompanya des de 
fa més 5 anys enriquint, amb la 
seva experiència, la Fundació.

112 persones han format part dels 
òrgans de govern de la Fundació 
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El Voluntariat de l’Experiència

El voluntariat és present des de  l’origen de la Fundació i 
té un camí consolidat en la nostra trajectòria: l’entenem 
com l’aportació clau per assolir l’excel·lència.  

El valor diferencial d’aquest voluntariat és la possibilitat d’oferir un suport als 
professionals i equips de treball per millorar la seva tasca. L’expertesa de les 
persones que comparteixen amb nosaltres el coneixement adquirit al llarg de la 
seva carrera professional genera un salt qualitatiu en les nostres activitats. 

Si bé l’acompanyament als usuaris és una línia d’acció directa, el coneixement 
tècnic compartit reverteix igualment en la millora de l’ocupabilitat de persones 
en risc d’exclusió. Aquest coneixement es demostra, per exemple, en processos 
d’assessoria en plans de carrera, suport sobre la gestió de personal, recolzament 
sobre el desenvolupament de sistemes, l’obertura de nous contactes, ajuda en la 
gestió de programes d’entrega social.... entre d’altres.

El seu coneixement i entrega ha enriquit a la Fundació al llarg de 25 anys.

Vols sumar-te al nostre voluntariat?
Escriu-nos a comunicacio@formacioitreball.org
Volem coneixe’t.

+500
persones han realitzat voluntariat 

al llarg d’aquests 25 anys
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4.367
persones ateses 
EN ITINERARIS FORMATIUS 

I D’INSERCIÓ LABORAL
hem atès 
a més de 26.000 persones

62
% % %

Són catalanes 
i de la resta de 

l’estat

No reben 
cap tipus de 

prestació

Acrediten un
nivell formatiu

baix

Tenen
càrregues
familiars

Primer,
les persones

[...] que per qualsevol raó es troben limitades en l’accés al 
mercat de treball o al món laboral, donada la mancança d’hàbits 
i coneixements, amb greu perill de raure en la marginalitat. 
Entre aquestes persones es troben aquelles que assisteixen 
als programes d’acció social de Càritas. [...] (Escriptura de 
Constitució (1992), Article 5)

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit de l’acció social (formació, inserció i intermediació): 

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

67 49
%

51
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A través de la formació donem resposta a persones que es 
troben en situació de risc d’exclusió social, en molts casos 
persones amb escassa formació, però amb capacitats, actituds 
i motivació per tenir una oportunitat.

Per a elles, desenvolupem programes de capacitació i de 
competències professionals que actuen sobre la part pràctica 
i quotidiana de l’ofici, posant en valor l’experiència adquirida i 
ajustant-la a la demanda real del mercat laboral.

LA FORMACIÓ
treballem pel seu futur

De les 909 persones 
formades al 2017, 
més del 40% s’ha incorporat 
al mercat laboral en 
menys de 12 mesos.

14

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit de la formació:

Més de 6.700 persones han cregut en aquest 
model d’intervenció. 

Avui dia som especialistes en:

Hostaleria 
i restauració

Comerç
i magatzem

Neteja
industrial i 
domèstica

€

Vols derivar usuaris/àries a les nostres formacions?
Escriu-nos a formacio@formacioitreball.org
o truca’ns al 93 303 41 00 / 630 533 871

Barcelona

Tarragona
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El contracte estable, mínim de sis mesos, a l’Empresa 
d’Inserció permet a la persona recuperar o adquirir 
hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a 
un lloc de feina al mercat ordinari.

Així, un cop la persona dóna el salt a aquest mercat, el seu 
lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de 
vulnerabilitat que inicia un nou itinerari d’inserció.

LES EMPRESES D’INSERCIÓ
la nos tra eina de contractació

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’inserció:

De les 176 persones que finalitzen 
contracte d’inserció, el 62% han estat 
contractades en empreses ordinàries

Durant el 2017 hem desenvolupat 20 regularitzacions 

administratives de persones sense permisos per residir 

o treballar; fet que els ha permès incorporar-se al mercat 

laboral amb un contracte d’inserció de durada mínima d’un any. 

Destacar la col·laboració: 

Caritas Diocesana de Barcelona

Via Laboral (DGAIA)

Filles de la Caritat

332
persones 

amb contracte
d’inserció durant 

2017

PROGRAMA OPERATIU D’INCLUSIÓ
 

SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL
POISES 2014-2020

Accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels 
col·lectius en risc o situació d’exclusió social

Línia 1, 2, 3 i 4+14%
respecte 
l’any anterior

Hem rebut una subvenció per al programa d’accions per a la milora de 
l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc d’exclusió social (Línies 1, 
2, 3 i 4), ORDRE TSF/235/2017. Amb el finaçament de:
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LES EMPRESES 
la inserció al món laboral

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’intermediació:

A través de 1.244 contractes 
de feina, dels quals 629 han estat 
superiors a dos mesos

811
persones 

s’han incorporat 
al mercat laboral 

ordinari

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

Cal descobrir el currículum ocult de la persona, definir el 
recorregut professional i empoderar-lo per assumir el salt al 
mercat laboral.

Primera ETT especialitzada en la contractació 
socialment responsable de persones en situació 
de vulnerabilitat. Aquesta iniciativa de la Fundació 
Formació i Treball complementa el servei d’intermediació 
amb la tramitació de la contractació.

Més informació
www.amigaett.org
info@amigaett.org

ett social

+17%
respecte 
l’any anterior

Agència de col·locació autoritzada amb el número 0900000098

Accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en 
col·laboració amb agències de col·locació, ORDRE TSF/310/2016, de 17 de novembre.
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La dignitat
de les persones
[...] Així doncs, es fa del tot necessari constituir una fundació 
privada catalana [...] per a donar suport i esma a les 
activitats econòmiques que són necessàries crear per tal de 
reeixir personalment a la població atesa, mitjançant la seva 
reincorporació al món laboral. [...] (Escriptura de Constitució 
(1992), Concrecció 1)

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’entrega social:

21

Aquests programes donen assistència 
a persones que prèviament han estat 
ateses pels Serveis Socials Municipals, 
per Càritas o bé per altres Entitats 
Socials. A més, l’aplicació d’aquests 
programes permet:

Generar ocupació per a persones 
en risc d’exclusió, ja que qui gestiona 
aquests programes són persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat; 
sota la coordinació del personal 
d’estructura i el suport del voluntariat.

Aportar dignitat a l’entrega, atès 
que les persones beneficiàries són 
tractades com a clients d’un establiment 
normalitzat, amb el dret a escollir el 
producte en funció de la necessitat i els 
gustos.

ELS PROGRAMES
d’entrega social

han rebut aliments a través 
de Taula Amiga i D’ins

61.094 
BOSSES DE PRODUCTE FRESC
elaborades i entregades a famílies per 
consumir en el seu domicili.

43.925
MENÚS SERVITS A TAULA 
i destinats al menjador social propi Taula 
Amiga, a altres menjadors socials i centres 
de refugiats.
 

10.986 
BEQUES MENJADOR 
per alumnat de D’ins Escola - Restaurant. 

han rebut roba i equipaments 
de la llar a través de Botiga Amiga

105
BRESSOLS

10
AJUTS TÈCNICS

4.821
JOGUINES

903
MOBLES

7.021 
ROBA

Entregues valorades en

736.000€

56.293 famílies ateses a 
programes d’entrega social
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Hi ha
alternatives
[...] Crear activitats econòmiques amb un fort component 
d’organització empresarial en el desplegament de les 
feines i en els ritmes dels processos productius, però sota 
la concepció més humanista de les relacions de personal 
a l’endins de l’empresa. (Escriptura de Constitució (1992), 
Proposta 3.3)

El treball i la formació són la clau per a la veritable transformació 
de les persones i de la societat en general. Una societat 
moderna és la formada per ciutadanes i ciutadans amb un bon 
nivell d’educació, i amb una feina estable i ben remunerada. 

Des de la Fundació treballem activament sota un model 
d’economia circular, sostenible en el temps, en el que, a 
més de prioritzar la creació de llocs de treball per a persones 
vulnerables, ajudem a resoldre una necessitat social i/o 
mediambental no coberta o insuficientment coberta. 

D’aquesta manera, amb el nostre model, aconseguim un 
triple impacte:

Social: facilitant l’accés del producte a les persones
Econòmic: creant llocs de feina per a persones vulnerables
Mediambiental: reduint el residu i allargant el seu cicle de vida

MODEL
generador de triple impacte

23

a
r

s

RESIDU

RECUPERACIÓ

REPARACIÓ
REUTILITZACIÓ

REDUCCIÓ
EMISSIONS CO2

CONSUM
SOSTENIBLE

Economia
Circular

En cada un dels processos 
es generen llocs de feina 

destinats a col·lectius 
vulnerables

Social Econòmic Mediambiental



24 25

130 persones
 contractades

8.833 Tmsxxx Tms

€

roba entregada recollides

25 persones
 contractades

633 tms116.005

€

bosses 
i menús

d’aliments
recuperats

Model de triple impacte a D’ins Escola, Restaurant i Càtering

Menús amb ànima
Brinda’t l’oportunitat de gaudir d’una experiència gastronòmica 
alhora que ajudes a la formació del nostre alumnat.

D’ins Escola Restaurant i Càtering
Passeig Lola Anglada, s/n, 
Sant Adrià de Besòs

D’ins Campus
Universitat Politècnica de Catalunya 
Campus Diagonal-Besòs, Edifici A, Planta 0
Carrer d’Eduard Maristany, 10-14, 
Sant Adrià de Besòs 

www.dinsescola.org

Enguany destaquem la col·laboració de:55.721 menús 
per a persones

vulnerables

633 tms
d’aliments                       
recuperats 

EVOLUCIÓ LÍNIA ALIMENTÀRIA
núm. de menús elaborats

26.261

17.917

2014 2015 2016 2017

20.373

40.094

47.850

26.670

44.124

55.721

Menús per a clients 
de restaurant i càtering

Menús per a persones en 
situació de vulnerabilitat

EVOLUCIÓ LÍNIA ALIMENTÀRIA 
núm. de menús elaborats

D’ins 
és un projecte               

educatiu i d’inserció 
laboral que, alhora, 

desenvolupa una 
activitat productiva 
dirigida a tots els 

públics.
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Recollida, selecció i tractament de roba: una cadena de 
reaprofitament tèxtil que genera ocupació per a persones 
vulnerables.

 

EVOLUCIÓ LÍNIA DEL TÈXTIL
núm. de tones recuperades

4.180

1.990

1.195
539

1995 2000 2005 2010 2015 2017

2.551

8.901

4.070 Tms recollides 
per la Fundació

4.763 Tms derivades 
per Càritas de tota 
Espanya

+215% 
respecte 2013

130 persones
 contractades

64% 
personal 
d’inserció8.833 Tms

MÉS DE 860 
CONTENIDORS 

A CATALUNYA

57.408 Tms de roba recollida durant aquests darrers 25 anys

RESPECTE 2016

130 persones
 contractades

8.833 Tmsxxx Tms

€

roba entregada recollides

25 persones
 contractades

xxx kg116.005

€

bosses 
i menús

d’aliments
recuperats

Model de triple impacte a Roba Amiga

Enguany destaquem la col·laboració de:
209 TmsC02 

67 M L d’aigua
estalviades

EVOLUCIÓ LÍNIA TÈXTIL
núm. de tones recuperades

1.764.582 peces 
lliurades a persones 

vulnerables

130 persones
contractades
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Més que una botiga de roba

Establiments amb consciència ètica, social i mediambiental 
que dónen una segona oportunitat a les persones en 
situació de vulnerabilitat a través de la reutilització de roba 
i calçat.

BUSCA LA TEVA BOTIGA MÉS PROPERA:

BARCELONA
Garcilaso, 187 (Congrés) • 93 408 17 88

Hospital, 89 (Raval) • 93 310 73 55

Lledó, 6 - local, 5 (Gòtic) • 93 310 56 35

Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants) • 93 422 53 67 Gestionada por Projecte Home

Ramon Llull, 430-438 (St. Adrià de Besòs) • 93 303 41 00

Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat) • 93 376 39 93

Sibelius, 9 (Clot) • 93 245 26 88

Sant Pere, 46 (Vilafranca del Penedès) • 93 890 47 32 Gestionada por Nou Set

TARRAGONA
Apodaca, 12 (Tarragona) • 977 21 46 45

Prat de la Riba, 22 (Reus) • 977 85 62 82

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Bugaderia Industrial del 
Garraf

www.bugaderiaamiga.org

Neteja per oficines, 
domèstica i per fi d’obres.

Transport, recollida i 
buidatge de mobiliari.

Manteniment i 
rehabilitació d’habitatges 
i locals.

ALTRES SERVEIS DE LA XARXA

Aposta pel serveis inclusius

A través de la contractació d’alguna d’aquestes activitats estàs generant feina per 
a persones que tenen més dificultats per accedir al món laboral. Les persones que 
desenvolupen el servei, alhora estan realitzant un itinerari laboral. 
Informa’t sense compromís: fit@formacioitreball.org

Aparcament de bicicletes 
vigilat

www.biciamiga.org
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Col·labora
deixa’t inspirar
[...] La realització d’activitats-pont suposa l’execució de feines 
i tasques pròpies d’un ofici concret, però amb una relativa 
cobertura del grup que els hi preserva del món laboral 
extern, més agressiu i més competitiu en l’organització 
de les tasques i en la concepció jeràrquica de l’estructura 
empresarial. [...] (Escriptura de Constitució (1992), Proposta 
3.3)

AMICS I AMIGUES DE LA INCLUSIÓ
les persones

Comparteix la teva experiència 

professional amb els nostres equips 

de treball. El teu coneixement i la 

teva manera de fer aporten un valor 

diferencial a tot el que fem des de la 

Fundació. Junts arribem més lluny.

 

www.formacioitreball.org/

collabora/voluntariat

Et proposem fer un consum 

responsable i amb un impacte social 

directe. Els nostres projectes comercials 

són d’economia social i solidària: 

comprar roba a Botiga Amiga o fer 

un àpat a la nostra escola d’hostaleria 

D’ins, en són un exemple.

www.formacioitreball.org/

collabora/compra

Dóna una segona vida a tot allò que tu ja 

no necessites. A l’origen de la Fundació 

hi ha les donacions que, amb el temps, 

han permès la creació de llocs de feina 

per a col·lectius vulnerables, la reducció 

de residus i l’entrega de productes de 

primera necessitat.

www.formacioitreball.org/

collabora/producte

Voluntariat
Participa!

Consum ètic
Fes servir la xarxa!

Dóna roba i mobles 
Allarga el seu cicle de vida!



32

AMICS I AMIGUES DE LA INCLUSIÓ
les empreses

La contractació
Servei sense cost d’intermediació laboral per 
borsa de treball o per gestió de pràctiques no 
laborals. A més, a través d’Amiga ETT Social, 
també gestionem tota la contractació.

La contractació de serveis l’oferim des de les 
nostres empreses d’inserció i té un ventall de 
possibilitats: recollida de roba i/o mobles, serveis 
de càtering, bugaderia industrial, reformes, 
neteges, etc.

Cada cop són més les relacions corporatives que contribueixen a fer possible la nostra 
missió: inserir persones en el mercat de treball ordinari. A més, són punt de partida per a 
iniciatives de Responsabilitat Social Compartida. 

Contractació de persones Contractació de serveis externs

Pràctiques no laborals

Intermediació laboral

Amiga ETT Social

Càtering

Bugaderia

Neteja

Buidatges i transports

Reformes

Pàrking de bicicletes

* Veure empreses col·laboradores a la pàg.18-19

 
Les donacions

Donatius en espècie (roba, mobles, joguines i aliments) en bon estat, permeten allargar el 
cicle de vida dels productes i destinar-los a programes socials, així com a punts de venda 
(els ingressos dels quals es dirigeixen a la missió). Campanyes solidàries de roba on les 
organitzacions impliquen els seus professionals i les persones del seu entorn proper. 

Recolzar la recollida selectiva de residus promovent la instal·lacio de contenidors de roba al 
municipi promou hàbits de consciència social i mediambiental sobre la població.

Aportacions econòmiques i cessió temporals d’espais que ajuden a viabilitat i la sostenibilitat 
de les activitats de la Fundació.

Donatiu
en espècie

Donatiu
econòmic

Campanya
solidària

Cessió
d’espais

Empreses col·laboradores
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El voluntariat corporatiu
El voluntariat corporatiu és el canal que permet a les 
organitzacions compartir coneixement i expertesa en 
àmbits molt diversos. Les diferents accions que es proposen 
reverteixen sobre les persones vulnerables i sobre els tècnics 
i equips de treball de la Fundació. 

És una via altruista d’implicació dels professionals d’altres 
organitzacions en projectes socials.

Càpsules
docents

Visita a
Empresa

Speed Dating
Laboral

Expertise
Formatiu

Empreses col·laboradores
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Màrqueting i Comunicació
Les col·laboracions de comunicació i màrqueting són des de 
propostes de difusió i promoció de les nostres activitats fins a 
accions de patrocini, prescripció o màrqueting social.

L’objectiu és la visibilització de l’activitat diària de la Fundació 
i els seus nous projectes.

Visites
a la Fundació

Màrqueting
social

Prescriptors Patrocinadors

Empreses col·laboradores



3736

Transparència,
els comptes clars

[...] Demostrar la viabilitat de l’objectiu de portar a terme 
les “activitats-pont” ja esmentades [...]  (Escriptura de 
Constitució (1992), Concrecció 2)

La Fundació centra els seus esforços 
en transmetre, d’una manera fiable, els 
indicadors d’impacte de la seva missió, 
així com els comptes de resultats 
auditats.

Formació i Treball és ONG Acreditada per 
la Fundación Lealtad, pel compliment 
dels 9 Principis de Transparència i 
Bones Pràctiques.

Consulta-ho a: bit.ly/FITacreditacio

DES DELS ORÍGENS MANTENIM UNA  
POLÍTICA ACTIVA DE TRANSPARÈNCIA  
SOBRE LES NOSTRES ACTIVITATS AMB  
L’OBJECTIU DE DONAR RESPOSTA A
LES EXIGÈNCIES D’INFORMACIÓ 

dels diferents grups d’interès 
que té l’organització



Total Ingressos   
Ingressos de l’explotació  

Subvencions afectes de l’activitat 

Lloguers i consums

Donatius i altres   

Subvenció de capital  

Total Despeses   
Personal    

Material i transports  

Despeses locals   

Serveis exteriors

Amortitzacions

Despeses diverses  

 
Resultats abans d’impostos  
Impost de Societats   

Resultats després d’impostos  

13.142.353 €
9.438.805 €

2.754.640 €

402.773 €

185.513 €

360.622 €

13.051.160 €
7.558.295 €

2.774.185 €

993.534 €

404.696 €

585.749 €

734.702 €

91.193 €
19.598 €

71.596 €

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, 

Roba Amiga Empresa d’Inserció, Recibaix Empresa d’Inserció 

i Amiga ETT Social.

Resultats pendents d’auditoria a data de Juny 2018.
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 al web 

www.formacioitreball.org.

ARA els comptes clars
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Dades pendents d’auditoria. 1 de juny de 2018

Valor Social Generat per la Fundació l’any 2017: 23.167.705 €

Càlcul qualitatiu dels impactes, mecanismes i extensió de beneficis que es generen a 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

108,13
23.167.705 €

43,59
9.339.249 €

64,54
13.828.456 €

30,95
6.631.140 €

71.596 €

Basat en el model de càlcul desenvolupat per l’equip de la Universitat de Deusto, dirigit pel Dr. Retolaza.

QUIN ÉS ELvalor social generat?

39
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Comunicació en xarxes i mitjans

Increment de seguidors a Facebook

+12,33%

Increment de seguidors a Twitter

+14,70%

Vam arribar a ser a Linkedin

+21,54%

Vàrem crear el compte d’Instagram!

Dades de desembre de 2017

117
Aparicions en mitjans

Contingut digital

Premsa escrita

Ràdio

Televisió

46

40

11

20

Reconeixements

Premi Josep M. Piñol 
20a edició a la trajectòria a 
favor de l’ocupació laboral 
- 
Acció Solidària contra l’Atur

Premi 2017 
Compromís Social
20a edició a la trajectòria a 
favor de l’ocupació laboral 
-  
Federació Empresarial del 

Gran Penedès (FEGP)

5a edició territoris
solidaris BBVA
- 
Fundació Antigues Caixes 

Catalanes

Reconeixements 
Societat Limitada
sobre Diversitat Funcional 
i Moviments Socials
- 
Societat Limitada
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Fèlix Just Oliveras, 30
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 

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/

CERTIFICACIONS
i autoritzacions

CERTIFICACIONS

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.

ETT autoritzada amb el número: 69/0036/16
ett social
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www.formacioitreball.org

Fèlix Just Oliveras, 30
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

Ramon Llull, 430-438 
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 

Alemanya 3-4
Pol. Ind. Constantí
Constantí
Tarragona
T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org 


