La feina,
una raó per tornar a

somriure
Memòria
Corporativa
2019

Durant aquest 2019

+1.600

persones han recuperat
la capacitat de tornar a
somriure.

1.180

persones contractades
en empresa ordinària

448

persones contractades
a les nostres empreses
d’inserció

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).
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Carta del President

mantindrem el somriure
Fer balanç de l’any en una època com aquesta resulta

la primera oportunitat... motius que ajuden a tornar a

A aquesta dignificació en el procés de lliurament, se li

complicat. Parlar de xifres, d’avenços i de creixement

somriure.

suma l’engranatge que hi ha al darrera: les persones
vulnerables que gestionen l’activitat. Llocs de

d’activitat en un moment en que la societat, i
sobretot els més vulnerables, estan patint la primera

Ara, el repte és no perdre aquest somriure. El futur torna

feina, reals al mercat de treball ordinari, que neixen

gran pandèmia del segle XXI... resulta complicat, però

a ser incert, tenim una nova crisi al davant, aquesta

amb l’objectiu de professionalitzar les competències

ho farem.

vegada sanitària i econòmica, i el nostre compromís

adquirides per les persones que fan un itinerari

continua sent fidel a la missió: acompanyar i

sociolaboral a la Fundació, per tal que, un cop finalitzin

Ho farem per donar les gràcies a l’equip que ha

empoderar als més vulnerables a partir d’una feina

el seu contracte amb nosaltres puguin fer el salt al món

fet possible els resultats que us presentarem en

digna. Per això, continuarem treballant sobre el nostre

laboral.

les següents pàgines, i també per posar en valor el

model de triple impacte:

permanent suport de col·laboradors que a títol

Seguim treballant, ara més que mai i amb més força,

individual, empresarial o institucional han recolzat

- Social: facilitant amb dignitat l’accés a productes

comercials, de consum responsable i sostenible,

per fer front a aquesta nova realitat. I ho fem, des de

dia rere dia la nostra causa.

prioritaris

amb combinació de públics i oferta de productes

la transformació i creixement d’activitats i en línia amb

- Mediambiental: a través de processos de recuperació

variada. Establiments alternatius, allunyats de

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible:

El 2019 ha estat un nou exercici de creixement,

i reutilització de residus

l’assistencialisme, en els que poder cobrir alguna

Impulsant mesures per posar fi a la pobresa,

continuant la tendència dels darrers anys que ens

- Econòmic: generant ocupació en el territori dirigida

necessitat bàsica (aliments, roba o mobles) amb

fomentant el treball digne i el creixement

precedeixen. Un any en el que hem tornat a engegar

íntegrament a col·lectius fràgils

confidencialitat (no deixant lloc a l’estigma que

econòmic, i enfortint les nostres aliances.

pot representar rebre aquest ajut) a partir de la

noves iniciatives i serveis que ens han permès
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persones i el seu dret d’escollir. Impulsem espais

ampliar el nostre abast i, el més important, donar

Un exemple d’aquest model és la nostra aposta en

confluència amb altres públics interessats pels

resposta a moltes persones a partir d’una

la gestió dels programes d’entrega social. Més enllà

productes pel seu valor ètic, mediambiental o

feina. Estabilitat, regularització, un nou començar,

d’ajudar, posem en primera línia la dignitat de les

comercial.

Angel Canovas Garcia
President
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La Fundació

El Grup

missio, visio, valors i abast

l ’eficacia i la responsabilitat

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

Formació i Treball, Fundació Privada
Entitat 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.
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Roba Amiga, Empresa d’Inserció SL
Constituïda al 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.

ett social

Abast territorial
BARCELONA

1- Ramon Llull, 430-438 · Sant Adrià de Besòs
2- C/ Bolivia, 171 · Barcelona

3- Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · St. Esteve Sesrovires
4- Fèlix Just Oliveras, 30 · Cornellà de Llobregat
5- Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena · Vilanova i la Geltrú

TARRAGONA
6- Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba · Vila-seca
7- Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí · Constantí
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Formació i Treball, Empresa d’Inserció SLU
Creada per la Fundació al 2005, en aplicació
de la Llei 27/2002. FITEI desenvolupa 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...

Institut de Formació per a la
Inserció Laboral SLU
Entitat constituïda per la
Fundació al 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 al 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.

Amiga ETT Social
Empresa de treball temporal
creada per la Fundació al 2016
per afavorir exclusivament la
inserció laboral dels col·lectius
en risc d’exclusió que atenen
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.

Àngels, Empresa d’Inserció SLU
Creada al 2014 per iniciativa
de la Fundació Roca i Pi, neix
amb l’objectiu de facilitar
la formació, integració i
incorporació sociolaboral de
persones en risc d’exclusió
social. Des d’octubre de 2019
Àngels s’integra dins del Grup
Formació i Treball.
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Òrgans de govern

L’Equip

patronat i consells assessors

al servei de les persones

PATRONAT

President
Àngel Cànovas García
Vicepresident
Andreu Morillas Antolín

Vocals
Montserrat Boronat Piqué
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa
Salvador Maneu Marcos

Jaume Marfà Badaroux
Esperança Molins Monteys
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

Secretari no patró
Xavier Puig Vidal

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

Membres
Joan Enric Carreres i Blanch
Joan Milà Ciurana
Josep Maria Martí i Martí

Miguel Muñoz Marco
Josep Poblet i Tous
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny

Lucía Teruel Carrillo
Maties Vives i March
Secretària
Marina Arnau Olivé

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 Cuesta
Toni Sella
Emilio Villar
Secretària
Núria Mestres

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSELLS ASSESSORS
BARCELONA

President
Andreu Morillas Antolín
Membres
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Misericordia Borràs Cabaces

TARRAGONA

GARRAF
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Presidenta
Montserrat Boronat Piqué

Presidenta
Carmen San Miguel Ruibal

Dades actualitzades a 05 de juny de 2020

Personal d’inserció

Personal tècnic

Voluntariat

245 places

227 persones

87 persones

49% dones + 51% homes

56% dones + 44% homes

43% dones + 57% homes

Representen el 45%
de la plantilla

El 71% dels comandaments
intermedis son carrecs
desenvolupats per dones

14.968 hores de dedicacio

per on han passat 448 persones
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Construim futur

4.487

persones
ateses en diferents itineraris
individualitzats de formació per
l’ocupació, d’inserció laboral o
d’acompanyament dins les empreses
d’inserció

57% Augmenta
són dones

la presencia
de dones
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La Formació per l’ocupació

Enguany destaquem el prop d’una vintena d’accions

Compartim coneixement

A la Fundació apostem per la formació com una
eina teòrica i pràctica que ajudi a desenvolupar
les capacitats dels individus.
Ens dirigim a persones que es troben en situació de
risc d’exclusió social, i treballem perquè l’alumnat
d’avui siguin les treballadores i treballadors de
demà. Per aquest motiu les accions formatives
estan dissenyades per aconseguir l’ocupació el més
aviat possible. Per fer-ho atenem a cada persona de
manera personalitzada valorant les seves aptituds i
fortaleses i adaptant-nos a elles.

formatives que hem realitzat amb Càritas en el marc
dels programes de ‘Formació i Inserció sociolaboral

958 +15%
respecte
2018
441 +37%
respecte
2018

persones
formades al 2019

van realitzar
pràctiques en
empreses

41% Es mante

d’aquestes es
van incorporar al
mercat laboral
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la tasa
d ’insercio

de la Diocesana de Barcelona i Tarragona’ i els
programes ‘Apoyo el Empleo y Economía Social
2019’ i ‘Inditex’ de Càritas Española.

229

persones
formades al 2019

2.535
hores
lectives

555

hores
pràctiques
professionals
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Els Projectes d’Inserció

Potenciem capacitats
El 2019 s’ha creat la nova àrea Projectes

d’Inserció, per tal d’impulsar nous dispositius,
serveis i projectes que facilitin la inserció dels
col·lectius que atenem.
Els itineraris sociolaborals que desenvolupem van
adreçats a persones en risc d’exclusió social que
derivades de Serveis Socials o d’altres entitats.
D’aquesta àrea depenen 10 professionals que
impulsen iniciatives per cercar la millora de
l’ocupabilitat, ajudant les persones a descobrir les
seves habilitats i potenciar-les.

Enguany destaquem el projecte socioeducatiu
‘Formació en alternança’ adreçat a joves tutelats/
des des de l’Àrea de Suport al Jove de la DGAIA en
el marc de la nostra escola de restauració D’ins.
El programa implementa un nou model pedagògic
encaminat a assolir l’autonomia dels joves, amb
una metodologia que combina l’aprenentatge i
l’experiència laboral, i té per objectiu el retorn als
sistemes regulars de formació i la inserció laboral.
Cal remarcar el reforç de competències bàsiques
i transversals a través d’accions d’Aprenentatge
Basat en Projectes (APS) i Aprenentatge-Servei (APS)
d’àmbit comunitari.

11

persones
participants
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L’Acompanyament a les persones d’inserció

Junts en el cami

Enguany destaquem el projecte ’Foment de

Les nostres empreses d’inserció fan possible

l’ocupació i regularització de persones en

la inclusió sociolaboral de persones en risc

situació irregular a l’Eix Besòs’ que pretén la

d’exclusió, mitjançant l’activitat empresarial i

millora de l’ocupabilitat de persones en situació

acompanyades d’actuacions socials i d’inserció

irregular residents a l’Eix Besòs a través de l’obtenció

social.

de permisos de treball per la vía de l’arrelament
social alhora que es treballa per millorar l’ocupabilitat

En paral·lel al desenvolupament del lloc de feina es

a través de processos formatius en oficis, idiomes,

realitza un acompanyament en diverses fases. La

noves tecnologies i matèries transversals.

seva finalitat és millorar l’ocupabilitat de la persona,
especialment, les seves competències transversals,
aquelles que ens diferencien de la resta de persones
i fan que aportem valor afegit a un lloc de feina.
Un dels factors claus d’aquest acompanyament són
les hores dedicades a activitats de tutorització
i de formació. En els darrers cinc anys, aquestes
hores de dedicació s’han incrementat en un 42%,
superant avui dia les 6.900 hores.
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448

205

finalitzen
contracte

persones
amb
contracte
d’inserció

(+18% respecte 2018)

61%

s’incorpora
al mercat
laboral

10

persones
participants

8

ja han assolit
el tràmit; la resta
estan en procés

Un cop finalitzen l’itinerari,
Programa d’accions per a la millora
de l’ocupació i la inserció laboral dels
col·lectius en risc o situació d’exclusió social
Línies 1, 2, 3 i 4.
Subvencionat segons l’ordre TSF/235/2017 de 13
d’octubre, i Resolució TSF/1766/2019, de 17 de juny.

Logística
Hostaleria
Neteja
At.
Client

el

26% de les persones no

busca feina per motius de salut

Augmenta la cronificacio
en la vulnerabilitat dels
col-lectius que atenem.
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ENTREGUES NO ALIMENTÀRIES

Enfortim la dignitat

7.427

entregues de roba, mobles,
joguines i puericultura
ENTREGUES ALIMENTÀRIES

70.636

menús lliurats

Aquests lliuraments
estan valorats en

Els programes
d’entrega social
Donen suport a persones en situació
de vulnerabilitat per cobrir les seves
necessitats bàsiques.
La gestió d’aquests es porta a terme en
espais allunyats de l’assistencialisme
(botigues i restaurants); fet que alhora,
permet generar llocs de feina dirigits
en exclusiva a col·lectius vulnerables.

Destaquem la col·laboració de:

+ 705.000€
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Els programes d’entrega social

una eina d ’inclusio

Aquests programes donen assistència a
persones que prèviament han estat ateses
pels Serveis Socials Municipals de Barcelona,
Tarragona, Sant Adrià de Besòs i L’Hospitalet
de Llobregat o per Càritas; i tenen una 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.

Més que un menjador, és un espai polivalent en el que
El Programa Entrega Social a Entitats (PES
Entitats) neix al 2014 amb l’objectiu d’ampliar l’abast
d’aquest ajut social.

compartir i relacionar-se, que té per objectiu fer accessible

Amb el suport del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies gestionem i dignifiquem entregues
socials d’aliments i roba a Barcelona i Tarragona.

També desenvolupem serveis de càtering al Centre

un menú equilibrat i saludable als col·lectius que
atenem: persones en situació d’extrema vulnerabilitat.

Penitenciari Obert de Tarragona 365 dies l’any i
gestionem Àpats en Companyia per a Gent Gran.

3.791
persones
ateses

Una vessant solidària que complementa l’activitat
de càtering amb serveis per a col·lectivitats,
especialitzats en l’atenció a col·lectius de gent gran,
famílies vulnerables i persones sense llar.
Aquests serveis es desenvolupen en col·laboració amb
la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR),
Càritas Barcelona i Obra Social Sant Joan de Déu.
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Projectes d’Economia
Circular

Liderem el canvi
El nostre model dona
feina a mes de
440 persones vulnerables

Treballem activament amb un model
d’economia circular, sostenible en
el temps. Una iniciativa que ajuda
a resoldre una necessitat social no
coberta, redueix la generació de
residus i crea o consolida llocs de
treball sostenibles per a persones en
risc d’exclusió social.
Les nostres línies estratègiques
es basen en aquesta realitat, i són
possibles gràcies a un equip format
majoritàriament per treballadors i
treballadores d’inserció.
23

botigaamiga

La tèxtil

Google:

Zero Waste Fashion

A la nostra cadena Botiga Amiga / Moda Re-

El nostre projecte tèxtil es basa en una

Una de les nostres fites prioritàries en el

economia circular que respecta i cuida

marc dels Objectius de Desenvolupament

les persones i el medi ambient. Ara és

Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de

més necessari que mai treballar per la

Nacions Unides, és el consum i la

conscienciació de la reutilització de la roba.

producció responsable. En aquest sentit,
a les nostres plantes treballem seguint

6.143 tones de tèxtil usat
1.092 tones de tèxtil nou
7.235 tones amb les que aconseguim un
triple impacte:

SOCIAL

5.946

ECONÒMIC

150

Facilitant l’accés
del producte a les persones

Creant llocs de feina
sostenibles per a
persones vulnerables

MEDIAMBIENTAL

Reduint el residu
i allargant el seu cicle de vida
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famílies vulnerables
han rebut roba i
complements

Persones
vulnerables
contractades

23.111

tones d’emissions CO2

4,5

un procés de tractament de la roba i
complements amb el qual aconseguim un
estalvi d’emissions de CO2 i de m³ d’aigua.
A més, aconseguim que el 100% del tèxtil
tractat, no generi cap tipus de residu.

Presencia a 210 municipis,
a traves de mes de 1.080
contenidors vinculats a

trobaràs la millor roba i complements per comprar
amb la màxima consciència social i mediambiental.
A més de donar feina a persones en situació de
vulnerabilitat, els ingressos de Botiga Amiga / Moda
Re- es destinen a programes de formació i inserció
laboral per col·lectius en risc d’exclusió social.
ON ENS TROBARÀS?
BARCELONA CIUTAT
• Garcilaso, 187 (El Congrés i els Indians)
• Hospital, 89 (El Raval)
• Lledó, 6 - local, 5 (El Gòtic)
• Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants)
• Puigmartí, 28 (Gràcia)
• Sibelius, 9 (El Clot)
• Viladomat, 43 (Sant Antoni)
BARCELONA ÀREA METROPOLITANA
• Ramon Llull, 430-438 (Sant Adrià de Besòs)
• Salvador Samà, 23 (Vilanova i la Geltrú)
• Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat)
• Prat de la Riba, 274 (L’Hospitalet de Llobregat)
TARRAGONA
• Apodaca, 12 (Tarragona)
• Prat de la Riba, 22 (Reus)

Destaquem la col·laboració de:
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La línia alimentària

Cuinem avui pensant en el dema

5.000 menús per l’staff
35 persones contractades
Ús d’envasos biodegradables i

Els diferents projectes alimentaris de la Fundació

bosses de paper

comparteixen una proposta de valor orientada a la

Lliurament d’àpats amb vehicles

transformació social i al respecte per l’entorn.

elèctrics

sostenible i amb un ferm compromís per promoure el
consum conscient.

amb les que aconseguim un triple impacte:
SOCIAL

5.946

ECONÒMIC

42

Creant llocs de feina
sostenibles per a
persones vulnerables

MEDIAMBIENTAL

Reduint el residu
i allargant el seu cicle de vida

4,5

En l’horitzó de D’ins sempre hi ha una idea: formar
i donar experiència en un context de treball real,
empoderar les persones i preparar-les per una feina.
Al projecte li dona vida l’alumnat, les persones que
fan itineraris d’inserció, el professorat i la coordinació
productiva. Un equip viu i sempre preparat per acollir a
tothom que vulgui gaudir de la seva cuina.
Obertura de nous espais el 2019!
Bar Restaurant - Residència Xior l’UPC Diagonal Besòs
Bar Restaurant - Centre Civic St. Ildefons
Bar Cafeteria - UPC Terrassa

231 tones alimentàries

Facilitant l’accés
del producte a les persones

Google:

Primavera Sound 2019:

Les persones: l’essència dels nostres projectes.

En línia amb l’agenda 2030 es treballa en un model
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dinsescola

persones i famílies
vulnerables
han rebut aliments

Persones
vulnerables
contractades

113,48

tones d’emissions CO2

ON ENS TROBARÀS?
BARCELONA ÀREA METROPOLITANA
• Escola - Restaurant: Passeig Lola Anglada, s/n, Sant Adrià de
Besòs
• Campus UPC - Diagonal Besòs: Edifici A, planta 0. Carrer Eduard
Maristany, 10-14, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
• Residència Xior - UPC Diagonal Besòs: Av. d’Eduard Maristany,
16, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
• Centre Cívic - Sant Ildefons: Carrer Osona s/n, 08940 Cornellà de
Llobregat, Barcelona
BARCELONA PROVÍNCIA
• D’ins Campus - UPC Terrassa: Carrer de Colom, 2 08222 Terrassa
Barcelona

Destaquem la col·laboració de:
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Impulsem aliances

Un camí compartit cap a
la responsabilitat social
de les organitzacions.
El 2019 hem fet un pas endavant en la
diversificació d’aliances. Les relacions amb
empreses, entitats i institucions públiques
permeten una millor adaptació als canvis
constants del context social. Aquesta
interrelació aporta un valor afegit a la nostra
atenció com és l’accés a noves àrees de
coneixement (l’àmbit tecnològic o la societat
de la informació) i la inserció en sectors
econòmics emergents.
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La contractació laboral

Un dialeg necessari

L’instrument de canvi
El projecte ’Impulsa’t’ treballa per incrementar el

Acompanyar les persones en la inserció en el

grau d’ocupabilitat de les persones participants i el

La primera ETT especialitzada en la contractació

món laboral és acompanyar-les cap a la inclusió.

seu empoderament per aconseguir una inserció de

socialment responsable de persones en

En aquest sentit, el paper de les empreses és

qualitat. El 2019 s’han realitzat 30 accions formatives i

situació de vulnerabilitat. Aquesta iniciativa

vital. La seva aposta per les persones significa

productives per afavorir l’aprenentatge i la inserció

complementa el servei d’intermediació amb la

incloure-les en el projecte col·lectiu que és la
societat.
A través de la intermediació, el 2019 hem consolidat
el diàleg amb les empreses del territori i hem ampliat

227

persones
ateses

el coneixement del mercat de treball.

1.180

+14,1%
respecte
2018

persones incorporades
al mercat laboral
a través de

1.690
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amiga ett social

contractes

38% dels
contractes
han estat de
+ 6 mesos

105

persones han
aconseguit un
contracte laboral

255

insercions

tramitació de la contractació.

197

persones incorporades
al mercat laboral
a través de

347
contractes
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d’aquestes persones
posteriorment han
estat incorporades en la
pròpia empresa

+107%
respecte
2018

+222%
respecte
2018
+121%
respecte
2018

Més informació:
www.amigaett.org /
info@amigaett.org
Número de registre 69/0036/16
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El voluntariat corporatiu

Les donacions

Un intercanvi de recursos i de coneixement que

La solidaritat en primera línia: No es tracta d’un

facilita la inclusió social i laboral de les

servei de recollida, es tracta d’una col·laboració

persones que atenem dins la societat.

altruista amb la que donem cobertura a la

el compromis de les empreses

els nostres origens
dignitat de moltes persones.

El 2019, a través de l’àrea d’intermediació, hem fet
més de 11 accions d’intercanvi de coneixement:

El 2019 hem gestionat la donació de roba, mobles i

recursos per la recerca de feina, gestió dels

aliments amb prop de 154 empreses i organitzacions.

processos de selecció, millora de competències

I hem impulsat 250 campanyes solidàries per

clau, coneixement del mercat de treball, així com ús

recollida de roba usada.

d’eines tecnològiques.
Aquestes aliances han fet possible una de les
A través de l’àrea de comunicació i sensibilització

activitats fundacionals de Formació i Treball: els

hem fet més de 6 accions en: suport en la gestió de

programes d’entrega social.

programes d’ajut social, millora de processos interns,
empoderament dels equips i obertura de noves
col·laboracions.
Destaquem la col·laboració de:

32

Destaquem la col·laboració de:
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La xarxa amb entitats i institucions

Aposta per la inclusió

El treball en xarxa ens permet construir

Contractant els nostres serveis generes feina per

aliances transformadores
projectes transformadors, més enllà de
solucions puntuals.
L’aliança amb entitats de l’àmbit social i
organitzacions compromeses amb la millora de la

societat ens permet abordar els grans reptes del món
actual. En l’actualitat en l’ambit de la insercio laboral
i dels projectes de triple impacte hem consolidat més
de 36 aliances.

economia social i solidaria

El 2019 hem iniciat el projecte ÍNSULA amb
l’objectiu de donar resposta al problema d’accés
a l’habitatge de persones i famílies en situació
de vulnerabilitat. La distància entre sous i preus de
lloguers genera una desigualtat d’inici que afecta a
tots els àmbits de la vida, entre ells, la inserció en el
mercat laboral. Aquest projecte col·lectiu dóna suport
a les persones per avançar cap a la construcció d’una
vida digna. Sempre des de l’acompanyament i la
solidaritat.

7

persones
participants

50%
inserides
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a persones en risc d’exclusió social que tenen més
dificultats per accedir al món laboral.
Neteja industrial i desinfecció d’espais i vehicles a
Barcelona i Tarragona.
Bugaderia Industrial per hotels, restaurants i residències
del Garraf www.bugaderiaamiga.org
Algunes fites assolides al 2019:
Manteniment i Construcció per locals i via pública.
Arrenjaments i neteges forestals al municipi d’Olivella i
al Camp de Tarragona.
Destaquem la col·laboració de:

4ª edició Donation Room al MWC
Barcelona promogut per GSMA.
4rt any de serveis d’informació i
coordinació a Fira d’Economia Social.
Servei d’informació a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, PAE i Habitatge
de la Zona Nord (Torre Baró).
Servei d’embolicar regals durant la
campanya de Nadal i Reis per a CBRE a
Diagonal Mar Centre.
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Tu, tambe
pots col-laborar!

Un dinar d’equip?
Temps lliure que vols
dedicar a algú?
Un conjunt de roba que ja
no fas servir?
Una taula que no hi cap a
al nou pis?
Petites accions quotidianes que es poden
convertir en una aventura personal i alhora
ajudar a canviar la vida de moltes persones.
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Consum ètic

Voluntariat

Dóna

Serveis eficients i solidaris. Aquest és el nostre

Comparteix la teva experiència professional

Dóna una segona vida a tot allò que tu ja no

repte: el millor de nosaltres per tu, i alhora

amb l’equip i ajuda’ns a marcar la diferència.

necessites.

El teu coneixement i la teva manera de fer aporten

Apostem per la reducció de residus, la reutilització i

un nou valor a la nostra activitat, l’acompanyament

la sostenibilitat mediambiental.

fes servir la xarxa!

participa!

productes, aportacions o espais!

oferir una oportunitat laboral a persones que
tenen més dificultats per accedir a una feina.
A través d’aquestes activitats generem feina

de persones en risc cap a la inserció laboral.

per a persones que tenen més dificultats per

Junts arribem més lluny.

accedir al mercat de treball. És a dir, les persones
que desenvolupen el servei alhora també estan
realitzant un itinerari laboral on es formen i guanyen

Donatiu en espècie: roba, mobles i joguines
en bon estat per allargar el seu cicle de vida i

Suma-t’hi!

destinar-los al comerç solidari o als programes
socials.

experiència.
Campanyes solidàries de roba on les
Neteja domèstica, edificis i comunitats

organitzacions impliquen els seus professionals.

Buidatge de pisos

Aportacions econòmiques dirigides a l’impuls
d’iniciatives que generen ocupació per

Transport de mobiliari domèstic i oficines

col·lectius vulnerables en el territori.

Manteniment i reformes de pisos i locals

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

38

Més informació:
donacions@formacioitreball.org
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Som transparents

La Fundació centra
els seus esforços en
transmetre, de manera
fiable, els indicadors
d’impacte de la missió.
Mantenim una política activa de
transparència sobre les nostres activitats per
donar resposta a les exigències d’informació
dels diferents grups d’interès que té
l’organització.
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
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Els Comptes

La Comunicació

clars!

som altaveu!

Les dades econòmiques es presenten consolidades

Total Ingressos

entre Fundació Formació i Treball, Formació i Treball

Ingressos de l’explotació

Empresa d’Inserció, Institut de Formació per a la
Inserció Laboral, Roba Amiga Empresa d’Inserció,
Recibaix Empresa d’Inserció, Amiga ETT Social i
Àngels Empresa d’Inserció.
Resultats pendents d’auditoria a data de Juny 2020.
Totes les societats del Grup Formació i Treball s’auditen
i els darrers informes d’auditoria de comptes anuals,
realitzats per Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº
S2213, estan disponibles al web:

15.577.253€
3.940.069€

Lloguers i consums

410.539€

Donatius i altres

167.655€

Subvenció de capital

251.044€

Total Despeses
Personal
Despeses locals

1.413.075€

Serveis exteriors

629.959€

Amortitzacions

707.411€

Despeses diverses

902.292€

Resultats després d’impostos

societat la feina que hi ha darrera de tots els

El 2019 vam presentar

nostres equips.

la primera revista de
la Fundació: Inclusiva.
La publicació neix amb
l’interès de difondre la
feina del tercer sector,

958.066€
159.579€

798.487€

enfortir vincles amb els
col·laboradors i posar en
primera línia les persones
El Punt Avui

10/04/19

Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada:
30.123 Ejemplares
Difusión: 22.037 Ejemplares

que treballen cada dia per
aconseguir una feina.

Página: 22
Núm. Lectores: 94000

Presentació llibre ‘Podries ser tu’ amb entrevista a alguns dels
protagonistes al programa Els Matins de TV3.
Sección: CATALUÑA

267

aparicions

en mitjans
de comunicació
Destaquem:
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nova eina del tercer sector!

10.530.881€
5.204.876€

Impost de Societats

servei de l’entitat que ens permet mostrar a la

19.388.494€

Material i transports

Resultats abans d’impostos

Entenem la comunicació com una eina al

Cód: 124803751

www.formacioitreball.org.

Subvencions afectes de l’activitat

20.346.560€

Inclusiva

https://bit.ly/3dJrrYX

Valor: 2.279,62 €

Área (cm2): 403,1

Ocupación: 46,49 %

Documento: 1/1

Autor: Elena Ferran BARCELONA

Balanç activitat 2018 Fundació Formació i Treball
Persones ateses

3.497

Contractades per empreses
externes o programes propis

1.034

Empreses col·laboradores

“Sí que m’han
canviat la vida”
—————————————————————————————————

900

Perﬁl de l’usuari de contractes d’inserció
· Dona
· Amb família monoparental
· Nivell estudis baix
· Immigrant
· Amb càrregues al país d’origen
· Sense xarxa al país

63 accions i projectes formatius, adreçats a 829 persones i amb 321 en pràctiques

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Formació i Treball va ajudar
un miler de persones a
trobar feina el 2018
a La fundació, promoguda per Càritas, ofereix formació i la inserció laboral a
persones en risc d’exclusió social a Aposten per l’economia circular i sostenible
Elena Ferran
BARCELONA

Continuar en la mateixa línia per fer el màxim per la
inserció. Amb aquest únic
propòsit va presentar ahir
el director de la Fundació
Foment i Treball, Albert
Alberich, els reptes i pro-

jectes de l’entitat. “Volem
crear llocs de treball sostenibles que serveixin de
trampolí a les persones per
fer el salt després a l’empresa ordinària”, explicava
el seu director. L’entitat de
referència a l’Estat pel que
fa a la inserció de persones
en risc d’exclusió social

en va atendre l’any passat
3.497 i en va ajudar 1.034
a trobar feina, que van ser
contractades per empreses externes o a través de
programes com ara Impulsa’t, Incorpora (de l’Obra
Social La Caixa) i Làbora
(de l’Ajuntament de Barcelona).

El Punt Avui, 10/04/2019

A través dels contractes
d’inserció, aquest any ja
s’han contractat 379 persones en situació de vulnerabilitat. “Volem treballar
les potencialitats de les
persones per generar
oportunitats”, assenyalen
els responsables de l’entitat, que té 900 empreses

Núria Rojo és una de les 25
persones usuàries de la fundació que són protagonistes
del primer llibre solidari, publicat amb motiu dels 25 anys
de l’entitat. “Sí que m’han canviat la vida”, deia aquesta jove,
que agraïa el suport dels tutors per haver-la animat a continuar els estudis d’artteràpia.
La seva experiència l’explica
en el llibre l’economista Arcadi
Oliveres, que ahir aprofitava
l’acte de presentació per encoratjar-la a continuar lluitant
i per felicitar la fundació pels
esforços que ha fet per cobrir
els dèficits de la societat.

col·laboradores i que hi donen suport. Els projectes
de la fundació continuaran girant a l’entorn de
l’economia circularisostenible, amb línies per recuperar roba i reaprofitar aliments. A la planta on es canalitza la roba dels contenidors de Roba Amiga que
té l’entitat, s’hi van aportar 11.000 tones de residu
tèxtil. Una activitat que
genera 130 llocs de treball.
Entre els projectes engegats, la directora d’Acció
Social, Marina Arnau, va
destacar la implicació de la
primera ETT social, que
vol posar el focus d’atenció
en els joves migrats sense
referents familiars que arriben a Catalunya. ■

Inclusiva, juntament amb els mitjans de comunicació i les
xarxes socials són els nostres instruments per ser altaveus
de la inclusió.
2.121 seguidors
2.405 seguidors
3.442 seguidors
1.226 seguidors

24 %
11 %
49%
39 %
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Certificacions i autoritzacions

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).

acreditacions al dia!
CERTIFICACIONS

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
CERTIFICAT
per SGS segons norma UNE-ENISO 9001:2015. Sistema de Gestió
Mediambiental certificat per SGS
segons norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

REGISTRE EMAS

AUTORITZACIONS

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. Disponible a: https://bit.
ly/3dR51EU

• 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 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.

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

Agència de Col·locació
autoritzada amb el
número 0900000098.

ett social

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

ETT autoritzada amb el
número: 69/0036/16

ES-CAT-000469 per la vertical de roba
des de maig 2019.
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SEU CENTRAL - SANT ADRIÀ DE BESÒS
(Barcelona) Ramon Llull, 430-438 · +34 93 303 41 00 · fit@formacioitreball.org
BARCELONA
(Barcelona) C/ Bolivia, 171 · +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

www.formacioitreball.org

