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Persones 
que han 
aconseguit 
l’oportunitat 
de treballar

379
persones 

contractades a les 
nostres empreses 

d’inserció

1.034 
persones 

contractades 
en empreses 

ordinàries

Durant aquest 2018

+ 1.400 persones 
han recuperat la il·lusió, les ganes i la confiança

LA FUNDACIÓ



Amb el 
suport de:

ANIVERSARI

Durant la celebració del nostre 25è aniversari hem realitzat actes institucionals i 
activitats que ens han permès fer una retrospectiva del treball realitzat i posar en 
valor la tasca de la Fundació durant aquest quart de segle. 

Aquestes han estat les principals iniciatives:
• Exposició retrospectiva
• Acte d’obertura al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
• Primer llibre solidari ‘Podries ser tu’ amb el suport de 

Cellnex i Bon Preu – Esclat
• Primer estudi d’impacte de la intervenció de 

de la nostra empresa d’inserció amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona

• Sopar solidari “la Nit per la 
Inclusió” a la Sala Oval del 
MNAC.

LA FUNDACIÓ | EL NOSTRE SECRET, LA FEINA

Els aniversaris serveixen per fer balanç, 
definir una línia entre un abans i un després que 
ja no tornarà a ser igual. La celebració del nostre 
25è aniversari ens ha deixat experiències pel 
record. Iniciatives que no oblidarem i d’altres han 
quedat gravades al nostre ADN i que continuarem 
implementant. Encara ens queda molt per fer.

Toca continuar treballant per millorar la situació 
d’aquelles persones que no han tingut oportunitats, 
que han patit adversitats i posar-nos en la seva pell 
ja que podríem haver estat qualsevol de nosaltres. 
Podem i volem oferir virtuts i capacitats per afrontar 
el món laboral però també la vida. L’experiència 
ens ha demostrat que quan generem oportunitats 
les persones amb les que treballem les aprofiten. 
Els col·lectius als què ens dirigim tenen ganes de 
treballar, d’aprendre i desenvolupar-se a nivells que 
van molt més enllà que la feina.

La nostra manera de treballar ens acosta a una 
societat més justa i sostenible, tant amb les persones 
com amb el nostre entorn. Arribarà un dia en el què 
tant de bò no farem falta. I aquest ha de ser el nostre 
principal objectiu, lluitar per un equilibri social, una 
societat on tothom se senti útil i pugui desenvolupar-se 
a nivell professional i personal. El nostre secret per 
fer-ho possible: la feina.

Des de la Fundació hem començat a treballar 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030. Es tracta d’un pla d’acció en favor de les 
persones i el planeta. Abordar mesures per posar fi a 
la pobresa, fomentar el treball digne i el creixement 
econòmic i enfortir les nostres aliances són els nostres 
principals objectius estratègics lligats a aquesta iniciativa. 
Ens queda un llarg camí per endavant i conjuntament 
amb empreses, entitats amigues i administració pública 
podrem seguir aportant el nostre granet de sorra.

Àngel Cànovas Garcia | President
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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 SLU
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 SL
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 SLU
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 SL
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.

LA FUNDACIÓ | EL GRUP
L’EFICÀCIA I LA RESPONSABILITAT

Amiga ETT Social
Empresa de treball temporal creada per la 
Fundació l’any 2016 per afavorir exclusivament 
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
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La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita amb el núm. 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).

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 nostra visió és aconseguir ser l’empresa d’inserció 
referent per a la creació de llocs de feina dirigits a 
persones en situació de vulnerabilitat. 

Els nostres valors
• Mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones 
• Dignitat 
• Empatia Social 
• Transparència 
• Sostenibilitat 
• Proactivitat 
• Treball en Xarxa

Abast territorial

BARCELONA 
1- Ramon Llull, 430-438 · Sant Adrià de Besòs 

2- Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · St. Esteve Sesrovires
3- Fèlix Just Oliveras, 30 · Cornellà de Llobregat

4- Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena · Vilanova i la Geltrú 

TARRAGONA 
5- Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba · Vila-seca 
6- Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí · Constantí

LA FUNDACIÓ | MISSIÓ, 
VISIÓ I VALORS 
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LA FUNDACIÓ | EQUIP
AL SERVEI DE LES PERSONES

Personal d’inserció

202 places 
per on han passat 379 persones
41% dones + 55% homes

6.344 hores de formació i tutories 
d’acompanyament

Personal tècnic

190 persones
51% dones + 49% homes

Un 69% dels comandaments intermedis 
són càrrecs desenvolupats per dones

Personal voluntariat

92 persones
46% dones + 54% homes

18.390 hores de dedicació

President
Àngel Cànovas García

Vocals
Andreu Morillas Antolín
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
Montserrat Boronat Piqué

Secretari no patró
Xavier Puig Vidal

Director
Albert Alberich i Llaveria

President
Andreu Morillas Antolín

Membres
Jordi Alberich i Llaveria 
Silvia Àvila Rivero 
Misericordia Borràs Cabaces

Carles Campuzano i Canadés 
Xavier Carbonell Duran 
Ignasi Carreras Fisas 
Joan Coscubiela Conesa 
Anton 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

Presidenta
Carmen San Miguel Ruibal

Membres
Joan Acosta
Isidre Also
Jordi Barset
Alfred Contreras

Juanjo Iraegui
Joan Anton Matas
Carme Noguera
Pau Perez de Acha 
Maria Núria Plana

Timoteu Ramírez 
Toni Sella
Emilio Villar 
Secretària 
Núria Mestres

Presidenta
Montserrat Boronat Piqué 

Membres
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 15 de maig de 2019

PATRONAT

CONSELLS ASSESSORS

BARCELONA

TARRAGONA

GARRAF

LA FUNDACIÓ | ÒRGANS DE GOVERN
PATRONAT I CONSELLS ASSESORS
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3.497 
persones 
ateses en diferents itineraris 
individualitzats de formació o inserció

56% 

són catalanes 
i de la resta 

de l’Estat

55% 

són dones

PROGRAMES 
D’ACCIÓ SOCIAL

EMPATIA
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Hem format a

215
persones 
i el 56%

s’ha incorporat 
al mercat 

laboral
Hem format a

284
persones
i el 45% 

s’ha incorporat 
al mercat 

laboral

Destaquem la 
col·laboració de:

Barcelona

Tarragona:

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.

De les  829 
persones 

formades al 2018

el  42% 
s’ha incorporat al mercat laboral

PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL | 
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
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Destaquem 
la col·laboració

de:

L’itinerari G5
ha tingut com a objectiu la millora 
en l’ocupabilitat a partir de l’atenció, 
acompanyament i regularització a persones 
en situació administrativa irregular. Gràcies a 
aquesta iniciativa 

s’ha regularitzat la situació de 
25 persones amb un contracte 
laboral d’un any mitjançant 
un Pla de Ocupació de 
Barcelona Activa.

Desenvolupem itineraris integrals i personalitzats adreçats a persones en 
risc d’exclusió social que ens deriven serveis i entitats socials. L’objectiu 
és la integració sòcio-laboral de les persones participants de 
la manera més equilibrada, eficaç i positiva possible. Fem 
servir com a referència el model per competències: 
identificació i desenvolupament de les competències 
necessàries en el context laboral, és a dir, 
recursos personals, capacitats, habilitats, 
destreses, coneixements, preferències, 
interessos que té cada persona i 
que aplicats al context laboral 
esdevenen competències 
professionals.

PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL | 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL

17
persones ha fet 

un itinerari al Taller 
prelaboral Sant Isidre, 

per a persones sense sostre

61
participants als itineraris del Programa 

REINCORPORA (Sant Adrià de Besòs i 
Tarragona), adreçats a persones sota mesura 

penal. Amb un 60,5% d’inserció
15



379 

persones
amb contracte 

d’inserció
(+14% respecte 2017)

168
finalitzen 
contracte

71%
s’incorpora al 

mercat laboral Destaquem la 
col·laboració de:

Convocatòria pel foment 
de l’ocupació amb persones 

en situació o risc d’exclusió social, 
dins del marc de la col·laboració 

entre Cáritas Española i SANTANDER
 —

Convocatòria pel foment de l’ocupació amb 
persones en situació o risc d’exclusió social, dins del 

marc de la col·laboració entre  
Cáritas Española i el Grup INDITEX 2017 – 2019.

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.

PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL | 
LES EMPRESES D’INSERCIÓ

Durant el 2018 hem desenvolupat  

30 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. 
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Impulsa’t

Projecte d’acompanyament intensiu 
personalitzat i de millora de la ocupabilitat 
de les persones dels projectes de 
la Fundació i d’altres entitats 
amigues, que els permet fer 
el pas al món laboral 
accedint en condicions 
d’igualtat al treball 
ordinari.

Destaquem  
la col·laboració  

en contractació de:

Destaquem la col·laboració en pràctiques de:

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.

Dels quals un 38% 
han estat de + de 6 mesos

A través de 1.250
contractes de feina

+27,5%
respecte any anterior

PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL | 
INTERMEDIACIÓ LABORAL

persones s’han 
incorporat al mercat 

laboral ordinari

1.034
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Destaquem la implicació d’Amiga 
ETT Social en l’assistència als 
joves migrants sense referents 
familiars per a la seva integració 
social mitjançant un lloc de 
treball que els pugui ajudar a 
regularitzar la seva situació un 
cop esdevinguin majors 
d’edat, i permeti la seva 
integració social

Col·laboradors 
destacats:

a través de

 166
contractes 
(+87% respecte 2017)
La previsió de 2019 és 
assolir un increment 

superior al 100% respecte 
l’activitat de 2018.

61 
persones

posades  
a disposició 

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 
Número de registre 
d’autorització  
69/0036/16

PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL |  
AMIGA ETT SOCIAL

ett social
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ENTREGUES ALIMENTÀRIES

51.234
menús lliurats 

al menjador propi 
com d’altres entitats

12.915
beques

menjador 
per alumnat

56.473
bosses  

lliurades  
de producte fresc

ENTREGUES NO ALIMENTÀRIES

9.577
entregues de roba, mobles,

joguines i puericultura

Aquests 
lliuraments 

estan valorats
en

+ 935.000€
Un 27% +  
respecte 
al 2017

PROGRAMES 
D’ENTREGA SOCIAL

DIGNITAT



Destaquem la 
col·laboració de:

Programa Entrega Social 
a Entitats (PES Entitats) 
Gestionem i dignifiquem 
entregues socials d’aliments 
i roba a través de més de 50 
entitats socials del territori 
distribuïdes entre Barcelona 
i Tarragona. La possibilitat 
de treballar en xarxa ens 
ha donat la capacitat 
d’atendre 4.535 
famílies.

Aquests programes donen 
assistència a persones que 
prèviament han estat ateses 
pels Serveis Socials 
Municipals, per 
Càritas o bé per 
altres Entitats 
Socials.

DOBLE VESSANT:

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.

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. 

PROGRAMES D’ENTREGA 
SOCIAL
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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

PROGRAMES 
I SERVEIS DE 

TRIPLE IMPACTE
SOSTENIBILITAT



TRIPLE IMPACTE

MEDIAMBIENTAL

SOCIAL

ECONÒMIC

Facilitant l’accés  
del producte a les 
persones

Creant llocs de 
feina sostenibles 
per a persones 
vulnerables

Reduint el residu  
i allargant el seu 
cicle de vida

D’aquesta 
manera, 

amb el nostre 
model, aconseguim 

un triple impacte:

PROGRAMES I SERVEIS DE TRIPLE 
IMPACTE | SOSTENIBILITAT

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. 

Social
Econòmic

Mediambiental
29



Destaquem la 
col·laboració de:

130
persones 

vulnerables 
contractades

amb

11.000
tones de roba 

tractada

125.958
peces de roba lliurades a

7.124
famílies

i fins a

20.000.000
de m3 d’aigua

estalvi de

250.000
tones d’emissions de CO2

+ 920 
contenidors a Catalunya

PROGRAMES I SERVEIS DE 
TRIPLE IMPACTE | LÍNIA TÈXTIL

Vinculada als projectes Moda Re- de Cáritas 
Española i Roba Amiga

Recollida, selecció i tractament 
de roba: una cadena de 
reaprofitament tèxtil que 
genera ocupació 
per a persones 
vulnerables.
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Destaquem 
la col·laboració de:

63% 
de la matèria 

prima prové de 
reaprofitament 

alimentari

30
persones 

vulnerables 
contractades

amb

84.352
menús 

amb ànima

2.439 
famílies

64.209 
menús lliurats a

Treballem cada dia amb una mirada amplia, 
som a prop de les persones i de la societat. 
Hem creat amb esforç i pas ferm 
un model escola-restaurant 
compromès amb el 
creixement personal.

PROGRAMES I SERVEIS DE TRIPLE 
IMPACTE | LÍNIA ALIMENTÀRIA

Menús amb ànima: el nostre menjador social té com a principal objectiu 
proporcionar àpats saludables per a persones i famílies amb greus necessitats socials i 

que necessiten ajuda per a la subsistència. C/ del Cardenal Cervantes, 4B, 43001 Tarragona

Escola - Restaurant 
especialitzada en la cuina de 

mercat on, a través de la formació, es 
dóna resposta a persones que volen tenir 
l’oportunitat de treballar. El millor, el valor 

humà i social que amaguen els seus fogons i servei. 
Amb el temps ha consolidat la seva presència i avui dia 

ens podeu trobar a Sant Adrià del Besòs a:

• Passeig Lola Anglada, s/n. 
• UPC. Campus Diagonal Besòs, Edifici A, planta 0.  

C/ Eduard Maristany, 10-14.

Més informació:  dinsescola / Ressenyes Google:  
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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.

PROGRAMES I SERVEIS DE TRIPLE 
IMPACTE | ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

Neteja d’edificis
Bugaderia industrial
Recollida i transport

Manteniment i reformes
Forestal

Destaquem la col·laboració de:

Més que una botiga de roba Un espai bonic, solidari, de 
barri, que cuida de tu!
La nostra xarxa d’establiments, Botiga Amiga, compta 
ja amb un total de 11 botigues entre Barcelona 
i Tarragona. Seguim treballant per donar 
una segona vida a la roba i als mobles 
en desús, a més d’oferir llocs 
de feina a persones en risc 
d’exclusió. Una xarxa que 
continua ampliant 
el número de 
botigues.

PROGRAMES I SERVEIS DE TRIPLE 
IMPACTE | BOTIGA AMIGA

BARCELONA - Ciutat / Garcilaso 187 
(Congrés i els Indians) / Hospital 89 (Raval) 
/ Lledó 6 - local, 5 (Gòtic)  / Mare de Déu del 

Port 337-339 (Zona Franca) / Sibelius 9 (Clot) / 
Puigmartí 28 (Gràcia) / Viladomat 43 (Eixample) 

BARCELONA - Àrea metropolitana / Ramon Llull 430-438 
(Sant Adrià de Besòs) / Sant Ildefons 20 (Cornellà de Llobregat) 

/ Sant Pere 46 (Vilafranca del Penedès) Gestionada por Nou Set / 
Rambla Salvador Samà 23 (Vilanova i la Geltrú)

TARRAGONA / Apodaca 12 (Tarragona) / Prat de la Riba 22 (Reus) 

Més informació:  botigaamiga / Ressenyes Google: 
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Vols iniciar un projecte de 
Responsabilitat Social i no saps per on 
començar? Busques una acció senzilla que es 
pugui realitzar a curt – mig termini? Mira les accions 
que et proposem i selecciona aquella que més s’adapti 
al teu equip!

UN DINAR D’EQUIP?
TEMPS LLIURE QUE VOLS DEDICAR A ALGÚ?
UN CONJUNT DE ROBA QUE JA NO FAS SERVIR?
VOLS FER UNA CAMPANYA SOLIDÀRIA 
UNA TAULA QUE JA NO HI CAP A CASA?

Són accions quotidianes que es poden convertir en una aventura personal  
i alhora ajudar a canviar la vida de moltes persones.

COL·LABORA
DEIXA’T INSPIRAR



El voluntariat 
de l’experiència 

Participa! 
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. 

Dóna roba i mobles
Dóna una segona vida a tot allò 
que tu ja no necessites. 
Apostem per la reducció 
de residus i l’entrega 
de productes 
de primera 
necessitat.

2

3

COL·LABORA | LA 
TEVA APORTACIÓ, 
UNA OPORTUNITAT 
— LES PERSONES

Consum ètic. 
Fes servir la xarxa!

Consum responsable. Els 
nostres projectes comercials 

són d’economia social i solidària.

1

formacioitreball.org/
collabora
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DONATIUS 

Donatiu en espècie 
Donatiu econòmic 

Campanya solidària 
Cessió d’espais

2

COL·LABORA | APOSTA PER LA 
INCLUSIÓ — LES EMPRESES

CONTRACTACIÓ

A persones
Serveis externs

Voluntariat corporatiu

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 Com-
partida. 1
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Aquest 
treball 

en xarxa el 
realitzem tenint molt 

present els Objectius 
de Desenvolupament 

Sostenible (ODS). 
Els 17 objectius, desglossades en 169 

fites, són una crida a l’acció per part de 
tots els països i busquen eradicar la pobresa, 

protegir el planeta, garantir la pau i la prosperitat.  

En concret, des de Formació i Treball, treballem 
activament per contribuir als ODS:

De manera prioritàriaDe manera estratègica

Finalment, dediquem un apartat a la metodologia 
de la Fundació: el treball en xarxa, un tret 
que impulsem activament, i que porta 
a la participació i construcció 
d’aliances amb entitats, 
institucions i empreses que 
treballen en activitats 
complementàries.

COL·LABORA | TREBALL EN XARXA: 
PROACTIVITAT

En 
l’actualitat 

en l’àmbit de 
la inserció laboral 
i dels projectes de 

triple impacte

Hem consolidat més de  25
aliances 

Participem en més de  30
taules, xarxes i grups d’interès
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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

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.

TRANSPARÈNCIA
RENDICIÓ DE COMPTES, 

PUBLICACIONS 
I AUTORITZACIONS



Càlcul qualitatiu dels impactes, mecanismes i extensió de beneficis que es generen a favor dels diferents grups d’interès sobre 
els quals actua Formació i Treball. 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. 

Valor Social Generat per la Fundació l’any 2018: 33.142.604€

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

106,01
33.142.604€

40,75
12.739.553€

65,26
20.403.051€

38,79
12.127.108€

174.204€

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

TRANSPARÈNCIA | QUIN ÉS EL
VALOR SOCIAL GENERAT?

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 

15.272.083€
11.940.759€

2.420.927€

443.484€

230.764€

236.149€

15.037.487€
8.599.672€

3.473.956€

1.166.005€

591.695€

643.562€

562.596€

234.596€

60.392€

174.204€

TRANSPARÈNCIA |  
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, 
Roba Amiga Empresa d’Inserció, Recibaix Empresa d’Inserció 
i Amiga ETT Social.

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.
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TRANSPARÈNCIA | MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

335 aparicions
en mitjans de comunicació

Destaquem:

Incrementem
la presència 

als mitjans

Tv 26  53%
Radio 17  112%

Premsa escrita 131  244%
Digital 161  274%

La Vanguardia
37 publicacions

Europa Press
13 publicacions

Betevé
10 publicacions

TRANSPARÈNCIA | SOCIAL MEDIA

Hashtags amb més engagement:
#inclusió
#incorpora
#oportunitats
#podriessertu
#taulaamiga
Dades de  
12/2018

  1.711 seguidors   13.68 %
  2.875 seguidors   27.04 %
  2.310 seguidors   52.12 %
  881 seguidors   262.55 %
  8.141 visualitzacions   211.44 %
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La Fundació Formació i Treball és una entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita amb el núm. 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).

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

ETT autoritzada amb el 
número: 69/0036/16

ett social

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

Agència de Col·locació 
autoritzada amb el 
número 0900000098.

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

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

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

TRANSPARÈNCIA | 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/

CERTIFICACIONS

• 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.

AUTORITZACIONS
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www.formacioitreball.org

SEU CENTRAL - SANT ADRIÀ DE BESÒS 
(Barcelona)  Ramon Llull, 430-438  ·  +34 93 303 41 00  ·  fit@formacioitreball.org 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
(Barcelona)  Fèlix Just Oliveras, 30  ·  +34 93 376 75 28  ·  recibaix@recibaix.com

SANT ESTEVE SESROVIRES 
(Barcelona)  Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia  ·  +34 93 708 32 54  ·  info@robaamigaei.org

VILANOVA I LA GELTRÚ 
(Barcelona)  Vilanoveta, 15A. Pol. Ind. Santa Magdalena  ·  +34 93 816 58 78  ·  garraf@formacioitreball.org

VILA-SECA 
(Tarragona)  Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba  ·  +34 977 39 62 91  ·  tarragona@formacioitreball.org

CONSTANTÍ 
(Tarragona)  Alemanya, 4. Pol. Ind. Constantí  ·  +34 977 39 62 91  ·  tarragona@formacioitreball.org
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