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un any més l’increment de l’activitat de la Fundació
ha suposat una important millora de la nostra raó de ser:

+123%
persones contractades a la nostra Empresa d’Inserció +44%
alumnes formats 								+68%
famílies ateses al Programa d’Entrega Social 			 +47%
persones contractades a l’Empresa ordinària 		
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Continuem treballant per:
1 Afavorir la inserció laboral dels usuaris atesos
2 Promoure els serveis oferts per l’Empresa d’Inserció com a millor eina d’inclusió social
3 Crear noves línies generadores d’ocupació
4 Millorar cada dia els processos d’acompanyament dels nostres usuaris i usuàries

alumnes de la Fundació de Secretariat Gitano del curs d’Auxiliar de Vendes,
durant la seva participació a la campanya de la #BotigaBuida

5 Impulsar el Programa d’Entrega Social (PES)

missió

valors

La formació i la inserció laboral de persones amb especials dificultats individuals i sociolaborals per incorporar-se

Continuem potenciant:

al mercat de treball. Al servei d’aquesta missió s’emmarca tan l’oferta de formació com la realització d’activitats

L’esperit de Càritas i la seva voluntat de servei

econòmiques per afavorir la inserció laboral.
Gestionar, potenciar i dignificar el Programa d’Entrega Social, dirigit a facilitar roba i equipament de la llar a
famílies amb escassos recursos econòmics.
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objectius

La Transparència

més de 20 anys creant segones oportunitats

Més de 20 anys

El Voluntariat
El Treball en Xarxa
I un alt grau d’autofinançament
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Durant aquest any 2013 ha començat l’activitat dels dos projectes més importants de FiT en els últims anys:

Al meu entendre, gran part de l’èxit de les nostres activitats, és degut a la “bona

D’INS, la nostra Escola Restaurant, i la nova planta de tria de roba a Sant Esteve. Són activitats amb una important

sort”. Aquest terme res té a veure amb l’atzar. La “bona sort” s’obté a través

transcendència en la nostra realitat actual, tan a nivell social com econòmic i amb una gran projecció de futur.

d’una actitud. L’actitud de lluitar sempre amb il·lusió pel que es fa i perseguir
amb afany els objectius, petits o grans, que el dia a dia et marca. Aquesta actitud

Junt amb aquests dos grans projectes, seguim treballant en diversitat d’iniciatives que amplien i milloren la

del nostre personal i els voluntaris, és la que ens porta a afrontar tots i cadascun

nostra capacitat de generar inserció. Projectes com els serveis, els mobles, els complements de moda, les

dels reptes amb “bona sort”.

botigues, les joguines o tots els que es generen a través del creixement en el territori (Vilanova o Tarragona), són
suports importants per al desenvolupament de la nostra missió fundacional, que aporten diversitat d’opcions i

Durant el 2014 també estem impulsant una reflexió estratègica, de present i futur,

oportunitats.

per a la nostra Fundació. L’objectiu és tenir el major nombre d’opinions d’aquells
punts forts i febles que tenim com a organització, i així, prendre consciència de

Aquest any, l’escenari social i econòmic segueix sent dels difícils. No obstant, des de la Fundació Formació i
Treball, estem aconseguint, any rere any, incrementar la nostra activitat i, per tant, la nostra capacitat d’arribar a
persones i generar oportunitats. Aquest any hem pogut atendre a més de 1.400 persones en diferents processos
d’inserció i prop de 3.200 famílies gràcies als nostres programes de lliurament social.
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quina ha de ser la nostra futura implicació en el difícil entorn que ens envolta.

Ángel Cánovas Garcia
President de la Fundació

més de 20 anys creant segones oportunitats

Carta del President

Gràcies a tots i “bona sort”
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Consell Assessor
(Barcelona)

Consell Assessor
(Tarragona)

P re sid en t

P resident

Me mbre s

Ángel Cánovas García

Fortunato Frías González

Montserrat Boronat Piqué

Vo ca l s

Vocals

Joan Enric Carreres i Blanch

Jordi Alberich i Llaveria

Silvia Àvila Rivero

Josep Graset Foraste

Xavier Borrell Vilaseca

Antonio Borrell Mas

Joan Mila Ciurana

Gregori Cascante Pérez

Carles Campuzano i Canadés

Josep Maria Martí i Martí

Enric Corominas Vila

Jesús Canga Castaño

Josep Poblet i Tous

Fortunato Frías González

Xavier Carbonell Duran

Maria Àngels Ponce Ferrando

Enric Julià i Danès

Ignasi Carreras Fisas

Joan Maria Pujals i Vallvé

Andreu Morillas Antolín

Eugènia Carreras Vivas

Andreu Rodriguez Valveny

Francisco Pérez Medina

Esperança Esteve Ortega

Maties Vives i March

Timoteu Ramírez Cuesta

Àngel Font Vidal

S e c re tària

Mercedes Ribas Batlló

Pedro Fontana García

Marina Arnau Olivé

Jordi Roglà de Leuw

Joan Molins Amat

S ecret a r i n o p a t ró

Manuel Ribas Montobbio

Xavier Puig Vidal

Joan Ros Petit

D i re c t o r

Gerardo Salvador Coderch

Albert Alberich

Albert Salvador i Sotillos

La força de la Fundació

80 voluntaris

que aporten valor a cada
una de les activitats que

101 treballadors
d’inserció

que donen el millor

d’ells mateixos en el seu
camí cap a la inserció
laboral

91 treballadors
d’estructura

que s’impliquen cada dia

Àngels Valls i Valls

per oferir la millor atenció

Secretar i
Xavier Puig Vidal

10

desenvolupa la Fundació

més de 20 anys creant segones oportunitats

Patronat

companya del #TallerSabateria

i el millor servei a les
persones
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- Albert Alberich, Director de la Fundació
Ramon Llul , 430-438
St. Adrià de Besòs
93 303 41 00

Vilanoveta, 15.
Pol. Sta. Magdalena.
Vilanova i La Geltrú
93 816 58 78

Sumem junts

+1

+1

+1

Fundació privada, sense ànim de lucre, promoguda per Càritas Diocesana de
Barcelona l’any 1992.
Empresa d’Inserció creada el 2005, en aplicació a la Llei 27/2002, amb l’objectiu
d’assolir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió a partir d’activitats
econòmiques.
Projecte que neix fruit de l’acord de la Fundació Formació i Treball amb Càritas
Arxipestral del Garraf l’any 2002, amb els mateixos objectius de la Fundació.

Cooperativa, 1
Polígon Anoia.
Sant Esteve Sesrovires
93 708 32 54

Mas de l’Abat, 140.
Polígon Alba. Vila-seca
977 3962 91

Entitat mercantil unipersonal de la Fundació Formació i Treball destinada a
adaptar-se a les necessitats formatives del mercat laboral.
Empresa d’Inserció constituïda 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 i fer més eficient
el tractament de roba usada.

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“La Fundació treballa per crear oportunitats per a persones a qui la vida no els
n’ha donat una primera, o els hi posa molt difícil accedir a una segona o tercera...
Oportunitats a les que molts de nosaltres hem tingut un fàcil accés.”
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l’Antonio

Porta 10 anys amb nosaltres
com a xofer. En aquest temps
l’han acompanyat en la seva
tasca gairebé 20 ajudants de
xofer, que al seu costat han
après l’of ici i les habilitats
necessàries per treballar a
l’empresa ordinària.

1.436
persones ateses

en projectes de formació i inserció laboral

33 1

3.184

a l’Empresa ordinària

dins del Programa d’Entrega Social

usuar is nostres contractats

famílies ateses

19 9

408

a la nostra

en programes de capacitació professional
adaptats a les demandes del mercat laboral actual

perso nes contractades
Empresa d’Inserció al llarg de l’any

més de 20 anys creant segones oportunitats
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Un any més de l uita contra l’exclu sió

alumnes formats

15

Memòria Anual 2013 | Fundació Formació i Treball

Un conjunt de roba que ja no et poses, una taula que ja no t’hi cap a casa, un àpat
a D’INS, un servei de neteja que vols contractar, un temps lliure que vols dedicar a
algú...
.

són petites accions que poden ajudar a canviar la vida de moltes persones,
de les nostres persones

La suma d’aquests petits gestos ha permès que durant l’any 2013 centenars de
persones com la Montse, el Moustapha, el Mamadou o la Yolanda
. A través dels itineraris, formem a les nostres persones per
tal de millorar les seves habilitats personals, socials i laborals amb l’objectiu de que
puguin accedir a un lloc de feina digne i conservar-lo.

canviar la seva vida

hagin aconseguit

La metodologia de treball és personalitzada per a cada un d’ells i gaudeix de suport
tècnic permanent.

Aquesta eina ha servit per donar sortida a moltes situacions
en les que el treball d’alguna persona de la unitat familiar era imprescindible per
sortir de l’exclusió.

bugaderia
joguines
restaurant

Hem aconseguit
fidelitzar
+ 200 clients dels
nostres serveis
mobles
roba

construcció

neteja

sabateria

bicipark

la Montse

Porta amb nosaltres
gairebé un any
treballant en el taller de neteja.
Una l uitadora nata,
sinònim d’afany i dedicació,
que ha sapigut superar
els obstacles que s’ha trobat
en el seu camí.

més de 20 anys creant segones oportunitats
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Accions que poden canviar vides

punts
verds
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Aquest 2013 hem aconseguit ajudar a canviar el destí a més de
estat possible

7 00 persones i aquest nou rumb ha

més de 20 anys creant segones oportunitats
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Gràcies per obrir un nou camí a l es nostres
gràcies a vosaltres... institucions, entitats, empreses i particulars, que amb convenis de

col·laboració, acollida d’alumnes, contractació de personal, donacions de materials diversos, contractació
de serveis, finançament directe...

ens heu donat el vostre suport de manera destacable.

Aquest són alguns del nostres col·laboradors, però a

www.formacioitreball.org trobareu el llistat complert de tots els que participen en aquest gran projecte.
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homes
58%

gènere

dones
42%

resta
d’Àfrica
10%

Orient
mitjà i Àsia
3%
majors
55 anys
4%
entre
45 i 54 anys
20%

edat

menors
30 anys
29%
entre
30 i 44 anys
47%

Magreb
13%

resta
d’Europa
3%

més de 20 anys creant segones oportunitats

Com són els nostres protagonistes
Amèrica
del Sud
24%

procedència
Espanyola
47%

Aquest és el perfil de les més de 1.400
persones ateses durant l’any 2013

“Es algo nuevo que me está ayudando
a descubrirme a mi misma,
se trata de un avance en mi vida”

Airlines, usuària d’Aula Oberta

“Estando aquí no pienso en los problemas ”

Dionisio, usuari del Taller Sant Isidre

21
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+

1.100 persones han finalitzat itineraris sociolaborals
+

700 persones han assolit l’objectiu del seu itinerari amb èxit

		+

500 persones han aconseguit una oportunitat laboral

“La feina, no és només una font d’ingressos, és una via d’integració social que ens permet
seguir treballant per una societat més inclusiva”

Marina Arnau, Cap de Formació i Inserció

més de 40 projectes de formació i inserció dels que destaquem:

Reincorpora “la Caixa”

Programa de Reinserció de Reclusos
(Sant Adrià, Vila-seca, Sant Esteve Sesrovires)

28

usuaris

persones
formades

persones
formades

Aula Oberta
239

13

51

persones
contractades
en empresa
externa

(Sant Adrià)

Formació d’Oferta
en Àrees Professional (FOAP)

29

mòduls
formatius

52

persones
contractades
en empresa
externa

(Vilanova i La Geltrú)
10

contractes en
empresa
externa

Projecte d’Intervenció per a persones
immigrades procedents d’assentaments
13

persones
regularitzades

15

persones
contractades a
l’Empresa
d’Inserció

(Sant Adrià)

15

més de 20 anys creant segones oportunitats

Eines per vèncer l’exclusió social

Durant el 2013 hem desenvolupat

persones formades
en: Aula Oberta, curs
d’horts urbans, català,
carretoner....
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Porta amb nosaltres gairebé
un any treballant a la botiga
del Clot.
Un esperit jove que a través
del seu esforç...
i el treball diari
ha aconseguit tirar endavant
la seva família.

L’Empresa d’Inserció és la nostra millor eina, la seva missió és procurar als seus treballadors i

treballadores un itinerari individual de treball on, partint d’un període limitat en el temps (sovint un any
sencer), poder adquirir coneixements i pràctica d’un ofici. Aquesta estabilitat econòmica i personal els
permet millorar altres àrees de la seva vida familiar.

L’itinerari a mida comença amb l’avaluació de la situació inicial de la persona (que inclou aspectes

familiars, econòmics, legals i de salut), segueix per la detecció i treball de mancances bàsiques com
l’alfabetització, la posterior especialització en un ofici concret on perfeccionar coneixements i habilitats
pràctiques i paral·lelament aprofundir en l’
i l’adquisició de recursos per a la
recerca de feina per tal d’afavorir el seu salt al mercat laboral ordinari.

apoderament personal

la millor eina per millorar l’ocupabilitat de les persones és donar

A la Fundació creiem que
. Per aconseguir aquesta tasca la Fundació compta amb la seva Empresa d’Inserció, i aquesta
voluntat de crear llocs de treball pels nostres usuaris ens ha portat a que avui la nostra Empresa sigui
la més gran d’Espanya en número de treballadors d’inserció.

ocupació

més de 20 anys creant segones oportunitats
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la Vanessa

Empresa d’Inserció
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- Rubén Segura, Clece Serveis
La Intermediació Laboral és un servei dirigit als nostres usuaris per posar-los en
contacte amb les empreses que necessiten cobrir llocs de feina i que ens han fet
arribar les seves ofertes de treball.
Una bona experiència prèvia són les pràctiques laborals en empreses. Aquest pas
previ a la inserció laboral permet a l’Empresa conèixer l’actitud i competències
professionals del futur treballador/a, sense que això suposi una contractació.
La xarxa d’intermediació treballa en coordinació directa amb el Programa Incorpora
de “la Caixa”. Aquesta
combina les necessitats del teixit social i empresarial
d’una manera òptima tot facilitant l’èxit de la integració laboral.

26

eina

amb el suport de

Intermediació Laboral
+300

alumnes a l’aula de #RecercaDeFeina

persones han realitzat
pràctiques en empreses

+200

persones treballen de manera
estable en empresa externa

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Tenim molt presents a Formació i Treball per a la petició de candidatures quan
tenim necessitat de personal. Durant el 2013 hem consolidat l’ús d’aquest servei
que a més es complementa amb el Programa Incorpora de “la Caixa”

usuari treballant gràcies a la #IntermediacióLaboral
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- Remei, Orange Fish
Les donacions tenen per objectiu aconseguir proveir de roba, mobles i altres
equipaments per la llar a les persones que la Fundació atén. Disposem de dues vies
per accedir a aquests materials: o bé directament a través del Programa d’Entrega
Social o bé mitjançant les botigues de segona mà.
Els productes que estan a la venda a les nostres botigues tenen preus simbòlics,
molt baixos, per tal d’ampliar el grup de persones que poden accedir-hi. Alhora amb
l’ingrès d’aquestes vendes podem mantenir la
(xofers de recollides, triadores, mossos de magatzem, depenents/
es, etc.). Altrament, seguint indicacions dels nostres donants, aquests estocs també
poden ser enviats a l’estranger o destruïts.

d’inserció creats

donacions rebudes

sostenibilitat dels l ocs de treball

El fruit d’aquestes donacions és imprescindible per a fer sostenible la nostra labor
social.

28

Donacions
+600

amb el suport de

company de Roba realitzant el #ServeiRecollidaRobaDomicili

+200
empreses donants

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Realitzem donacions de material fora de temporada per tal de donar una segona
vida al producte i permetre el seu accès a persones que ho necessiten”

companys recollint donació de matalassos a l’Hotel Ayre
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- Raúl López, Les Onades, Residència 3a Edat
Des que la Fundació va promoure l’Empresa d’Inserció, els equips que fan possible
l’execució dels serveis no han parat de créixer en tots els sentits. De manera sostenible
i progressiva s’han anat formant i incorporant persones en risc d’exclusió social als
tallers.
per tal que puguin trobar una feina digna al mercat ordinari, continua sent el nostre
repte.

Acompanyar-los, formar-los i brindar-los una experiència laboral

Entre els serveis que gestionem podeu trobar:

30

· recollida de roba usada
· recollida de mobles i voluminosos
· serveis de neteja
· manteniment d’habitatges i d’edificis
· bugaderia
· gestió de punts verds
· restauració i càtering

+ 165.000 kg.
de roba rentats

Serveis
+1.600
recollides
de mobles i voluminosos

companys dels #PuntsVerds

+2.800
amb el suport de

tones de roba recollida

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Ha sido un proceso de confianza mutua, desde la lavandería de Vilanova nos
ofrecen un servicio incondicional y exquisito”

companyes de la #TriaDeJoguines
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- Imma, voluntària del Programa d’Entrega Social
El Programa d’Entrega Social (PES) és desenvolupat per la Fundació Formació i
Treball des de la seva constitució amb l’objectiu de proveir d’articles imprescindibles
per a la vida diària, majoritàriament mobles i roba, a persones i famílies amb escassos
recursos econòmics que ens són derivades per Càritas i pels Serveis Socials
d’Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb els quals tenim establerts
convenis de col·laboració.

cobrir les necessitats de les famílies ateses

El nostre ideal és
en el menor temps
possible. Millorar aquest aspecte, és el nostre repte permanent.

32

amb el suport de

Programa d’Entrega Social
+3.100
famílies ateses

PES de #Joguines

+488.000
euros en valor d’entregues

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Aquest servei permet als usuaris dels Serveis Socials accedir a roba i mobles
d’una manera fàcil i digna”

PES de #RobaPerInfants
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- Maria, Clienta de la Botiga de Clot

el creixement
de les vendes de les nostres botigues es consolida a ritme d’un 10%. Aquest
L’activitat comercial continua registrant millors resultats any rere any;

creixement es produeix gràcies als esforços realitzats tan a la cadena de recollida i
de tria de la roba, com a l’equip d’encarregades, que treballen diàriament en la millora
de la imatge dels nostres establiments, així com en l’atenció de qualitat que reben els
nostres clients.

Per mantenir aquest ritme de creixement i gràcies a la tasca de tota la cadena de
producció enguany hem obert una
, al carrer
Apodaca, 12.

34

nova botiga a la ciutat de Tarragona
amb el suport de

Botigues
+75.000
vendes realitzades
companya de #BotigaClot

que han representat

+210.000
peces venudes

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Les botigues de la Fundació ens permeten poder comprar roba i altres
complements de la llar en bon estat i a preus assequibles”

companya de #BotigaCongrés
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primer pàrquing vigilat de bicicletes

És el
que afavoreix la mobilitat sostenible i la
inserció sociolaboral. El primer BiciPark es va inaugurar a Vilanova l’any 2013. A l’abril
de 2014 obrim el primer BiciPark a Barcelona gràcies a la cessió, dins del marc del
Pla Buits, d’un solar per part de l’Ajuntament de Barcelona. Tenim l’objectiu d’ampliar
aquesta xarxa de BiciParks a Barcelona i a altres municipis de Catalunya, ja siguin
gestionats per la pròpia Fundació o en col·laboració amb altres entitats sense afany
de lucre.
El servei és gestionat per personal provinent de col·lectius de joves en situació o risc
d’exclusió social que durant la seva jornada laboral es formen tan en tasques de
manteniment i reparació de bicicletes com en l’atenció al públic. El BiciPark inclou
serveis addicionals com ara la reparació, el manteniment i el lloguer de bicicletes.

amb el suport de
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(més informació a www.bicipark.org)

- Luís, Client Bicipark

Bicipark 						
5
contractes d’inserció

#BiciparkVilanova

+100

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“Después de sufrir el robo de una bicicleta, me he animado por la tranquilidad y
comodidad que supone tenerla en el Bicipark”

#BiciparkNumància
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El projecte inaugurat l’any 2013 consisteix en la realització d’itineraris formatius i
d’inserció sociolaboral dirigit especialment a col·lectius joves, amb l’objectiu de
capacitar-los professionalment com a empleats/des en establiments de restauració.
En tot aquest procés s’ha comptat amb el suport del grup ÁREAS qui a més d’implicarse en el disseny de la formació, ha enriquit el projecte convidant a alguns dels seus
proveïdors a participar-hi tan en l’esponsorització com en la transmissió als alumnes
dels detalls que donen valor als productes que preparen i serveixen. En aquest grup
destaquem a Europastry, Unilever, Cafés Novell, Caffe d’Autore, Hostel Grup...

part pràctica i quotidiana

El resultat és un projecte formatiu que posa l’accent en la
. La seva idoneïtat es posa en valor, cada dia, especialment en el servei del
restaurant que cada migdia obre al públic amb una magnífica relació qualitat-preu.

de l’ofici
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amb el suport de

(més informació a www.dinsescola.org)

- Carme Panchón, Universitat de Barcelona

D’INS, Escola - Restaurant
+200
alumnes formats

alumnes #AuxiliarDeCuina

+8.000
menús durant els 7 primers
mesos de funcionament

més de 20 anys creant segones oportunitats
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“La nostra experiència amb D’INS ha estat molt positiva. Felicitats per aquesta
tasca formativa!! Esperem comptar amb vosaltres en futurs congressos i jornades”

alumnes #AuxiliarDeSala
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Total Ingressos

6.329.368€

Total Despeses

6.195.128€

Ingressos de l’explotació
Subvencions afectes de l’activitat
Donatius i altres
Subvencions Capital

Personal
Transport
Materials i Aprovisionaments
Despeses local
Amortitzacions
Despeses diverses

Resultat Real

esforços en aquest gran projecte.
En definitiva persones que han cregut en que l’exclusió social es pot vèncer i
que la Fundació Formació i Treball és una eina per aconseguir-ho.
particulars per poder sumar

El resultat excedent d’enguany és fruit de

esforç de tots els treballadors, voluntaris,
persones i entitats que han ajudat a canviar el

convenis marcs enguany

l’

resultat negatiu de l’any anterior.

134.240€

L’últim informe d’auditoria de comptes anuals, realitzat per
Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213,
està disponible a la web www.formacioitreball.org

El millor camí per aconseguir els nostres objectius és el treball en xarxa. A partir d’aquest

convenciment hem volgut treballar de la mà d’entitats, empreses, administracions i

5.193.837 €
761.355 €
91.272 €
282.904 €

3.434.659 €
162.028 €
205.871 €
624.121 €
366.965 €
1.401.485 €

No estem sols, treballem en xarxa!!
+25

Tot l’excedent generat serà reinvertit per

crear noves oportunitats per a persones en
situació de risc d’exclusió social.

Participació en xarxes
Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès

+20

participacions
en actes i jornades

Asociación Española de Fundaciones
Cooperativa Roba Amiga
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT)
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI)

més de 20 anys creant segones oportunitats
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Balanç econòmic 2013

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)
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Amb les teves donacions pots canviar la vida de moltes persones

Ampliant l’equip de voluntariat

La roba, els mobles o la joguina que tu ens dones ens permeten crear llocs
de treball en totes les tasques de recuperació. Una donació econòmica
ens permetrà finançar la creació d’aquests llocs.

Els voluntaris representen un testimoni de compromís personal i aporten
un punt d’excel·lència a la nostra organització. Sense ells la Fundació seria
més petita i la seva acció social molt més reduïda. Volem seguir creixent
amb els nostres voluntaris, som-hi!

Parlant amb les empreses

vèncer l’ex clusió social

Creiem en les empreses inclusives i responsables que no tenen prejudicis
i creuen en la il·lusió, l’esforç i la motivació dels seus treballadors i
treballadores. Pots ajudar-nos a que la teva empresa ens obri una petita
finestra i poguem parlar de formació a mida, de pràctiques o d’ofertes de
feina.

Ajudant-nos a crear noves eines per vèncer l’exclusió social
Apostem per l’impuls de projectes sostenibles que ens permetin la creació
de nous llocs de treball per a persones que pateixen especials dificultats
per accedir al món laboral.

més de 20 anys creant segones oportunitats

La Fundació i els seus reptes, t’hi a puntes?
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FUNDACIÓ
FORMACIÓ I TREBALL
SANT ADRIÀ

DÍNS GARRAF
PROJECTE D’INSERCIÓ

FUNDACIÓ
FORMACIÓ I TREBALL
TARRAGONA

ROBA AMIGA,
EMPRESA D’INSERCIÓ

Ramon Llull, 430-438
St. Adrià de Besòs
T. (+34) 93 303 41 00

Vilanoveta, 15A.
Pol. Ind. Santa Magdalena
Vilanova i La Geltrú
T. (+34) 93 816 58 78

Mas de l’Abat, 140
Pol. Ind. Alba
Vila-seca
T. (+34) 977 39 62 91

Cooperativa, 1
Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires
T. (+34) 93 708 32 54

administracio@dinsgarraf.org

tarragona@formacioitreball.org

info@robaamigaei.org

fit@formacioitreball.org

Vols conèixer més els projectes de la Fundació? Segueix-nos!

