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FIT EN XIFRES

3.929
564

persones contractades
a les nostres empreses
d’inserció
RESPE

28%

E 2020
CT

+

861

persones formades en
accions professionalitzadores

840

persones contractades
en empreses ordinàries
RESPE

+

6%

E 2020
CT

persones han iniciat un
camí cap a la inclusió
durant el 2021
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48

persones van
regularitzar la
seva situació
administrativa
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Memòria Corporativa 2021

“

Créixer és avançar
ÀNGEL CÀNOVAS GARCÍA

Un any després d’haver patit la crisi
sociosanitària més gran, continuem
endavant amb el nostre esperit de
resiliència davant les adversitats.
Tornem a respondre de la mateixa
manera: creixent per avançar.
Avançant en els models
d’acompanyament, en la qualitat i
volum dels projectes d’entrega social, en
els processos de recuperació i reciclatge
de tèxtils i aliments, en la cobertura i
abast dels nostres serveis externs...
Un 2021 en què, tot i que les xifres han
millorat lleugerament, aquestes
continuen evidenciant que els dèﬁcits i
carències continuen augmentant sobre
els col·lectius més vulnerables que

atenem. La pandèmia ens ha ensenyat
que l’exclusió social té múltiples
dimensions: laboral, consum, política,
habitatge, educació, salut, conﬂicte
social i aïllament social.
És per aquesta raó que cal repensar un
nou model d’integració social, un
projecte més articulat que permeti crear
consensos entre el sector públic, el privat
i la societat civil.
Necessitem reconstruir la
“comunitat”, per avançar plegats
cap a una societat més equitativa i
inclusiva. La història ens diu què passa
quan es trenquen els llaços socials i cap
on ens aboca. La reducció de l’escletxa
social només s’aconseguirà treballant

més i millor, sumant aliances.
Encarem el camí de sortida de la
pandèmia amb una situació de crisi
sistèmica encara més accentuada. És
urgent abordar aquestes situacions de
manera conjunta, hem d’actuar
augmentant les interrelacions entre totes
per buscar solucions des de l’àmbit
comunitari.
En aquest context, les Empreses
d’Inserció ens situem com a
instrument cabdal per millorar la
situació d’aquelles persones que no
tenen oportunitats, que han patit
adversitats. SOM UNA OPORTUNITAT.

LA FUNDACIÓ
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LA NOSTRA MISSIÓ

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 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
• Transparència
• Proactivitat

• Empatia Social
• Sostenibilitat
• Treball en xarxa

La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l’any
1992, 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).

MAPA D’INFLUÈNCIA
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BARCELONA

10
9 8

5

Sant Esteve Sesrovires
Cooperativa, 1 Pol. Ind. Anoia

2

Badalona
Carrer de la Mora, 23

6

Cornellà de Llobregat
Fèlix Just Oliveras, 30

3

Barcelona
Carrer Bolívia, 171

7

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

4

Barcelona
Plaça dels Eucaliptus 3, Local 2

TARRAGONA

4
2
5 3
1
6

11

1

Sant Adrià de Besòs
Ramon Llull, 430-438
(seu central)

7

12

8

Tarragona
Apodaca, 9

10

Constantí
Alemanya, 4
Pol.Ind. Constantí

9

Vila-Seca
Mas de l’Albat, 140
Pol. Ind. Alba

11

Valls
Carretera del Pla, 194

MADRID
12

Pinto
Arroyo de los Prados, 9

EL GRUP
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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 d’inserció per a persones amb
diﬁcultats sociolaborals i crear activitats
econòmiques que generen ocupació i servei a
la societat. L’Entitat també ha impulsat:
Centre Noves Oportunitats: UTE Fundació Intermedia - Formació
i Treball

FORMACIÓ I TREBALL,
EMPRESA D’INSERCIÓ S.L.U.
Creada per la Fundació el 2005, en aplicació de la
Llei 27/2002. FITEI és una empresa d’inserció sense
ànim de lucre que desenvolupa serveis amb
l’objectiu d’assolir la inserció laboral de persones en
risc d’exclusió. Entre les seves activitats destaquen
les botigues de roba usada i complements, els
serveis de recollida de roba, de neteja, de
bugaderia, d’obres, de deixalleries… l’Entitat també
ha impulsat:

ROBA AMIGA,
EMPRESA D’INSERCIÓ S.L.
Constituïda el 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 per a persones vulnerables a
través de l’eﬁcient tractament de recuperació de
la roba usada.

Formació i Treball, Bugaderia Industrial del Garraf UTE
Centre el Roser: Arada i Formació i Treball, Alimentació Reus, UTE
Institut
de Formació
per a la
Inserció Laboral

INSTITUT DE FORMACIÓ
PER A LA INSERCIÓ LABORAL S.L.U.
Entitat constituïda per la Fundació el 2011 i
destinada a desenvolupar programes de
formació professional per a l’ocupació, així com
oferir un catàleg de formació professional
compatible amb les necessitats actuals del
mercat laboral.

RECIBAIX,
EMPRESA D’INSERCIÓ S.L.
Creada el 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
del Grup Formació i Treball.

LABORAFIT
EMPRESA DE INSERCIÓN S.L.
Neix l'any 2020 i està promoguda per la
Fundación Lábora de Cáritas Diocesana de
Madrid i la Fundació Formació i Treball. Aquesta
empresa d'inserció, amb seu a la Comunidad de
Madrid, pretén generar oportunitats d'inserció
laboral a persones vulnerables a partir de la
gestió de la roba usada, tot aproﬁtant l'expertesa
de Formació i Treball.

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT
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CONSELLS ASSESSORS
Barcelona

Garraf

Tarragona

PRESIDENT
Jordi Alberich i Llaveria

PRESIDENT
Andreu Morillas Antolín

PRESIDENTA
Carmen San Miguel Ruibal

PRESIDENTA
Montserrat Boronat Piqué

VOCALS
Montserrat Boronat Piqué
Misericòrdia Borràs Cabaces
Oriol Borrel Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa
Jaume Marfà Badaroux
Mn. Josep Matías Aibar
Esperança Molins Monteys
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

VOCALS
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Joan Coscubiela Conesa
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
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

VOCALS
Joan Anton Matas Arnalot
Pau Perez de Acha Beamonte
Carme Noguera Fusellas
Isidre Also Torrents
Juanjo Iraegui Navarro
Alfred Contreras Llanas
Maria Núria Plana Morata
Jordi Barset Sole
Emilio Villar

VOCALS
Joan Enric Carreres i Blanch
Joan Milà Ciurana
Miguel Muñoz Marco
Josep Poblet i Tous
Joan Maria Pujals i Vallvé
Lucía Teruel Carrillo
Maties Vives i March

SECRETARI NO PATRÓ
Xavier Puig Vidal
CO-DIRECTORS
Marina Arnau Olivé
Xavier Puig Vidal

SECRETÀRIA
Marina Arnau Olivé

SECRETÀRIA
Núria Mestres Chacón

SECRETARI
Xavier Puig Vidal
Dades actualitzades a Juliol de 2022

APOSTEM PER LES PERSONES
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PERSONAL

PERSONAL DE

PERSONAL

D’INSERCIÓ

VOLUNTARIAT

D’ESTRUCTURA

+

28%

76

PERSONES

268

PERSONES

RESPE

16%

+

E 2020
CT

PERSONES

RESPE

E 2020
CT

564

RESPE

+

16%

E 2020
CT

Que han treballat a
través de 285 places

PER LA IGUALTAT
DE GÈNERE

52%

De l’equip
som dones

PER LA
INNOVACIÓ

3

Processos de
participació massius:
1 Challenge i
2 Lab o Deep dive

PER LA
CAPACITACIÓ

15.745h

Hores de
formació
interna

ACCIÓ SOC IAL

Tornar a l’Índex

SÓN D

ES
ON

3.929

L’ànima, cada cop més transformadora per donar
millor resposta a les noves
necessitats
necessitats
del present
socials
context
del
canviant.
context
canviant.

PERSONES 57%

Projectes en xarxa amb entitats, institucions i empreses
referents que lluitem contra els
eixos
eixos
generadors
generadors
de de
desigualtats com són l’habitatge, la salut o
i lalamanca
mancade
de
xarxa comunitària; i que situen el
la nostra
nostre acció
modelcom
com
l’instrument de millora de l’ocupabilitat més
de lesefectiu.
persones.
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FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
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Treballem perquè l’alumnat d’avui siguin les treballadores
i treballadors de demà. En el darrer any destaca especialment el
creixement d’accions professionalitzadores, incrementant un 55%
els programes de 2020; en concret a 74 accions.

47%

persones formades

43%

RESPE

+

27%

E 2020
CT

+

E 2020
CT

861

RESPE

incorporades
al mercat laboral

PASSAREL·LES CAP A L’OCUPACIÓ
I LA INCLUSIÓ
En col·laboració amb Barcelona Activa, hem desenvolupat per tercer any
consecutiu el projecte Passarel·les. La ﬁnalitat del programa ha estat contribuir a la
millora de la inserció laboral de persones amb diﬁcultats afegides per trobar feina,
mitjançant uns itineraris integrals (passarel·les) que han inclòs la nostra
participació amb un total de 9 accions formatives.

105

1.455 540 45%

Persones
participants

Hores
lectives

Hores de
pràctiques
no laborals

De mitjana
d’inserció

PROJECTE
DESTACAT

PROJECTES D’INSERCIÓ LABORAL
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Àrea dirigida a l’impuls de dispositius, serveis i projectes per la millora de
l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables que atenem. Un dels valors afegits
d’aquests programes és proporcionar una atenció personalitzada i
ajustada a les inquietuds de cada grup de persones participants.

70%

El
de les persones que participen en els nostres
programes d’inserció, compten amb un
acompanyament superior a 12 mesos a
partir de la ﬁnalització de l’itinerari

VESTA
Projecte d’innovació social i treball compartit pel sensellarisme femení. Aquesta
problemàtica invisibilitzada tracta de ser pal·liada per l’aliança d’organismes públics i
tercer sector al territori del Besòs. Iniciat el novembre de 2021, té per objectiu arribar a
30 famílies monomarentals amb infants a càrrec que es troben en una situació
de sense llar. El projecte tracta l’habitatge com un dret, oferint una solució residencial
a les persones ateses, i un acompanyament integral per a totes elles.
Vesta és l’aposta de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs,
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs, Càritas
Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu-Serveis Socials, Fundació Mambré i Fundació
Formació i Treball.

PROJECTE
DESTACAT

LES NOSTRES EMPRESES D’INSERCIÓ
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Instrument que, amb el suport de la Generalitat i el Fons Social Europeu*, fa
possible la inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió, mitjançant
l’activitat empresarial i l’acompanyament sociolaboral; ja que, en paral·lel al
desenvolupament del lloc de feina, es realitza un suport laboral en diverses
fases. La 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 al lloc de treball.

28%

persones contractades a
les empreses d’inserció

51%

RESPE

+

21%

E 2020
CT

+

E 2020
CT

564

RESPE

troben feina al mercat
laboral un cop ﬁnalitzen
contracte

LÍNIA TRFO JOVES
Proposta per a joves tutelats i extutelats que durant un any han
desenvolupat un itinerari en què han demostrat compromís i superació
personal i laboral.
Hem aconseguit la regularització de 10 persones i la incorporació durant un
any amb contracte de feina. Durant el 2021, el 70% dels joves atesos
s’han incorporat a l’empresa ordinària. El projecte s’ha desenvolupat a
les seus de Sant Adrià de Besòs, Sant Esteve Sesrovires, Vilanova i la Geltrú i
Tarragona.

PROJECTE
DESTACAT

*L1L2 dels ajuts a les empreses d'inserció:
"Accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral
dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social"
Línia 1 i Línia 2
(Subvencionat en el marc de la Resolució EMT/1977/2021 i
Ordre TSF/235/2017)

LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
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30%

BCN FEMTECH

Xarxa de dones per combatre la bretxa digital
de gènere a la ciutat
Programa de formació en desenvolupament web que potencia la inserció laboral
de 50 dones en situació de vulnerabilitat en l’àmbit tecnològic. La primera
promoció de FemTech va obtenir una taxa d’inserció al mercat laboral del
68%; així mateix, la resta de les participants continuaran estudis de programació.
El programa és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en aliança
amb Factoria F5, Barcelona Activa i, Formació i Treball amb el suport d’Endesa.

S

contractes
en empreses ordinàries

MESO

persones han estat
contractades en
empreses ordinàries

1.339

IO
PER RS
A6

840

SU

Acompanyar les persones al món laboral, és acompanyar-les cap a la
inclusió. En aquest sentit, el paper de les empreses és vital i la seva aposta
és el camí que inicia el contacte amb l’entorn. El nostre repte és continuar
consolidant el diàleg i ampliant la xarxa del mercat laboral per donar una
resposta àgil i eﬁcient a les demandes dels nostres col·lectius.

PROJECTE
DESTACAT

ENT REGA
SO CIA L
Tornar a l’Índex

17.803

RESPE

-18%

E 2020
CT

PERSONES
BENEFICIÀRIES

Malgrat que encara es mantenen les seqüeles
de la crisi sociosanitària de 2020, algunes
famílies aconsegueixen estabilitzar la seva
situació, això fa que enguany s’hagi reduït
lleugerament el volum de persones ateses.
En paral·lel, l’augment de la sensibilitat social i
mediambiental, ha tingut un efecte positiu sobre
el valor de les entregues lliurades, dotant-nos de
recursos en millors condicions o produïts ad hoc
per resoldre l’emergència social latent.
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ENTREGUES LLIURADES
PER VALOR D’

2

FAM ZERO

RESPE
E 2020
CT

1.889.035€

1

FI DE LA POBRESA

+35%

ODS

5

IGUALTAT
DE GÈNERE

12

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

8

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

ELS PROGRAMES D’ENTREGA SOCIAL
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Desenvolupem programes que donen assistència a persones prèviament
ateses pels Serveis Socials municipals o bé per altres Entitats Socials. La
seva ﬁnalitat és la provisió de productes de primera necessitat (aliments,
roba i mobles) a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, alhora que aportar
la major agilitat i dignitat a l’entrega.

12.767

persones han estat
beneﬁciàries de l'entrega
social de roba i mobles

5.036

persones s'han
beneﬁciat de
l'entrega d'aliments

VERDADEROS HOGARES

Seguretat, dignitat i oportunitats
Programa en aliança amb IKEA per millorar la qualitat de vida de persones
vulnerables dins la seva llar; en concret l’acord té la ﬁnalitat de redissenyar,
habilitar i moblar llars. Verdaderos Hogares contribueix a fomentar la
igualtat d’oportunitats creant espais i llars transformadores que ajuden les
persones que es troben en risc d’exclusió social a créixer i tenir noves
oportunitats a les seves vides.
Aquesta col·laboració ha facilitat una resposta àgil i de qualitat a les
demandes socials i ha beneﬁciat a més de 200 famílies.

PROJECTE
DESTACAT

ECONO M IA
CIRCUL AR
Tornar a l’Índex
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1

FI DE LA POBRESA

2

FAM ZERO

Des dels nostres orígens impulsem un model econòmic, de base
humanista, que promou un desenvolupament com a societat que
respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna
per a tothom. És a dir, deixant de banda el creixement continu sense
tenir en compte els límits ambientals i les desigualtats socials.
D’acord amb aquest horitzó, la línia productiva de l’Entitat, en les
seves divisions, promou i impulsa projectes d’alt impacte:

13

ACCIÓ
CLIMÀTICA

ODS

5

IGUALTAT
DE GÈNERE

12

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

8

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

SOCIAL
Cobrint una necessitat bàsica
insuﬁcientment resolta i/o
desenvolupant itineraris sociolaborals per a col·lectius en
situació de vulnerabilitat

MEDI
AMBIENTAL
Reduint la generació de residus
i allargant el seu cicle de vida

ECONÒMIC

COMUNITARI

Creant llocs de feina, sostenibles
en el temps i dirigits en exclusiva
a persones vulnerables.

Afavorint propostes de proximitat
al i des del territori.

DIVISIÓ TÈXTIL
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Fa més de trenta anys que impulsem la recollida, la recuperació i la
reutilització del residu tèxtil; convertint-lo així en un recurs.

RESPE

+

31%

E 2020
CT

21.313.000kg

El tractament d’aquest tèxtil ha permès l’estalvi de

de roba i complements gestionats provinents de la recollida de contenidors
propis i campanyes solidàries així com de les Càritas de tota Espanya.

356

persones vulnerables treballen
vinculades a la divisió tèxtil

532.825tn
d’emissions de Co2

1.203

contenidors ubicats a 235 municipis
i diferents empreses

FIBERSORT

Tecnologia d’última generació dirigida al reciclatge de tèxtil post-consum
Moda re- i Formació i Treball vam posar en marxa un projecte innovador al sud d’Europa que
consisteix en l’aplicació d’una tecnologia -basada en l’espectroscòpia de l'infraroig proper
(NIR Spectroscopy)- la qual permet la identiﬁcació precisa de la composició de les
ﬁbres de la roba.
La iniciativa respon a una necessitat, ﬁns ara no coberta, dels operadors de reciclatge, els quals
tenen diﬁcultats en el reaproﬁtament de ﬁbres provinents de peces de roba que ja s'havien fet
servir per no poder determinar amb exactitud quina era la seva composició.

PROJECTE
DESTACAT

DIVISIÓ RETAIL

A GOO
OT

E BUSI
GL

N
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4’39

SS
NE

La nostra cadena Botiga Amiga amb Moda re-, és una referència
en moda ètica i sostenible, en la qual s’hi poden trobar peces de
roba i complements úniques.
La compra en aquests establiments és una aposta per la
reutilització, la cura i el respecte pel planeta, pel comerç de barri i
per la justícia social. En deﬁnitiva, pel consum responsable.

ELS NOSTRES ESTABLIMENTS
BARCELONA CIUTAT
Ciutat Vella
C. de l’Hospital, 89 (El Raval)
C. dels Lledó, 6, local, 5 (El Gòtic)
Eixample
Bruc, 114 (La Dreta de
l’Eixample)
Viladomat, 43 (Sant Antoni)
Gràcia
C. de Puigmartí, 28 (Vila de
Gràcia)
Sant Andreu
Garcilaso, 187 (Congrés i Indians)
Sant Martí
Sibelius, 9 (Clot)

Visita’ns i amb una compra fes realitat una oportunitat.

CÓRNER MODA RE- ALS HIPERMERCATS D’ALCAMPO
Projecte pioner a Espanya que dóna a la roba usada l’oportunitat de conviure en un espai de
gran consum. És la màxima expressió per posar en valor la importància de la reutilització, fugir
de l’estigmatització que de vegades pot patir la roba de segona mà i obrir la cobertura a nous
públics.
L’aliança Moda re-, Alcampo i Formació i Treball, ha permès fer un pas més en pro de
l’economia circular i la reducció de residus afavorint la integració de persones vulnerables.
Durant 2021, l’obertura de córners s’ha estès per tots els centres que Alcampo té a Catalunya
(Barcelona -CC Diagonal Mar-, Esplugues de Llobregat, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de
Llobregat, Sant Quirze del Vallès, i Vilanova i la Geltrú); la previsió és ampliar-ho a la resta de
l’Estat.

PROJECTE
DESTACAT

Sants-Montjuïc
Mare de Déu del port, 337-339
(La Marina)
BARCELONA
ÀREA METROPOLITANA
Sant Adrià de Besòs
Ramon Llull, 430
Santa Coloma de Gramenet
Avinguda Generalitat, 32
Cornellà de Llobregat
Sant Ildefons, 20
L’Hospitalet de Llobregat
Enric Prat de la Riba, 274
BARCELONA PROVÍNCIA
Igualada
Carrer de Sor Rita Mercader 16

Manresa
Carretera de Vic, 25
Vilanova i la Geltrú
Rambla de Salvador Samán, 23
GIRONA
Girona (Franquícia d’Ecosol)
Carrer Maluquer Salvador, 14
TARRAGONA
Vendrell (Franquícia d’Actua Coop.)
Santa Anna, 6
Reus
Prat de la Riba, 22
Tarragona
Apodaca, 12

DIVISIÓ ALIMENTÀRIA

4’45

SS
NE

+

8%

BARCELONA
Parròquia de la Miraculosa, Carrer Consell de Cent 118
Menjador de Sarrià, Assis, Carrer d'Isaac Albéniz, 14

es van lliurar a persones en situació
de vulnerabilitat

88

375.000kg

TARRAGONA
Tarragona
TAULA AMIGA Cardenal Cervantes, 4B

d’aliments recuperats

SERVEI DE COL·LECTIVITATS CRI SANT JOAN DE DÉU
A partir del mes de juliol vam començar a servir àpats en 2 dels CRI de Sant Joan de Déu
Serveis Socials de Barcelona: Hort de la Vila i Creu dels Molers. Diàriament, oferim un servei
d’esmorzar, dinar i sopar amb la màxima qualitat pels seus i les seves residents.
Aquesta col·laboració ha permès crear 12 llocs de treball, 10 d’ells destinats a
persones que es troben realitzant un itinerari sociolaboral a la Fundació. D’aquesta
manera, aquesta desena de persones poden començar a treballar per un futur més digne a
la vegada que ajuden altres persones a cobrir una necessitat social bàsica.

BARCELONA ÀREA METROPOLITANA
Sant Adrià de Besòs
ESCOLA RESTAURANT Passeig Lola Anglada, s/n
CAMPUS UPC DIAGONAL BESÒS Eduard Maristany, 10-14
RESIDÈNCIA XIOR Av. Francesc Botey, 51

ELS NOSTRES MENJADORS

RESPE

Àpats elaborats

persones vulnerables treballen
vinculades a la divisió alimentària

ELS NOSTRES RESTAURANTS

BARCELONA PROVINCIA
Terrassa
CAMPUS UPC TERRASSA Carrer de Colom, 2

E 2020
CT

220.821 167.322

A GOO
OT

E BUSI
GL

Treballem sota un model de gastronomia inclusiva, oferint oportunitats
formatives i laborals a persones vulnerables dins d’un entorn modern,
professional i competitiu. Ja sigui pels restaurants, pels serveis de càtering o
pels projectes per a col·lectivitats, sempre elaborem menús saludables amb
productes de proximitat i afavorim l’ús d’aliments recuperats.

N
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PROJECTE
DESTACAT

Reus
CENTRE SOCIAL EL ROSER Ctra. de Montblanc, 119

DIVISIÓ SERVEIS
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La contractació d’aquesta divisió és una aposta clara per l’economia social i solidària,
ètica i compromesa amb el creixement de les persones i la millora de les seves
oportunitats laborals. La nostra oferta inclou diferents àmbits: neteja, medi ambient,
reformes i serveis generals. Així mateix, destaquem especialment per la nostra capacitat
de desenvolupar projectes a mida.
Al llarg del 2021 hem augmentat la consciència verda d’aquesta divisió incorporant
nous processos per reduir la petjada ambiental, obrint noves activitats de caràcter
ecològic, així com formant als nostres equips en matèria mediambiental.

persones contractades
per la línia

12

+

20%

E 2020
CT

120

RESPE

línies de negoci

DESBROSSAMENT I PODA FORESTAL
Aquesta activitat té com a ﬁnalitat la preservació del medi ambient i la reducció
del risc d’incendis. Va néixer com un projecte molt arrelat al territori d’Olivella,
però al llarg del 2021 s’ha estès per totes les delegacions de l’Entitat.
Contractem persones en situació de risc d’exclusió social perquè portin a terme
aquesta neteja forestal i així fomentem la inserció laboral de col·lectius
vulnerables. En aquest sentit, volem destacar especialment la neteja forestal
que portem a terme al municipi d’Olivella (Garraf), que consisteix en la
neteja i el manteniment de les franges perimetrals d’aquesta població
considerada d’alt risc d’incendi forestal.

PROJECTE
DESTACAT

SENSIBILIT ZAC IÓ

Tornar a l’Índex

Treballem per donar a conèixer la nostra missió,
des de l’àmbit de l’acció i l’entrega social,
però sense perdre de vista la nostra visió mediambiental.
Difondre, sensibilitzar i posar en valor la tasca que fa l’Entitat
-així com el Tercer Sector en generalés un treball diari i constant que hem de mantenir viu
dia rere dia per conscienciar la societat.
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SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYES

La Fundació Formació i Treball va estrenar un nou
concepte de campanya integral, en aquest cas amb dues
edicions. La primera al març amb motiu del Dia
Internacional de la Dona i sota el lema
#inclusióésigualtat, i la segona al novembre amb el
hashtag #inclusióésdiversitat, amb la ﬁnalitat de
donar a conèixer persones que han vingut des de països
propers i llunyans per treballar i construir una nova vida
a Catalunya.
Totes dues campanyes van comptar amb el
desenvolupament de vídeos, podcast, articles i
entrevistes a persones usuàries de l’entitat que van voler
explicar la seva història personal, així com
organitzacions del territori que treballem per la inclusió
en l’àmbit tractat.
Cal destacar que el nou concepte es recolzava en la
deﬁnició d’una imatge pròpia de campanya per tal de
generar un major impacte dels continguts que tan
acuradament es van elaborar i pensar amb la
col·laboració tranversal de diferents equips de l’Entitat.
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SENSIBILITZACIÓ
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PUBLICACIONS

El quart i cinquè número de la Revista Inclusiva es van
publicar el juny i el desembre del 2021, el primer ens va
apropar al concepte d’edatisme, entès com la
discriminació al mercat laboral per raons d’edat; un
tema certament invisibilitzat, especialment quan parlem
de les persones majors de 50 o 55 anys. El número es va
dedicar tant a la realitat de les persones més joves -amb
una taxa d’atur quasi del 40%, de les més elevades
d’Europa-, com als prejudicis que frenen la contractació
de les persones més grans.
Pel que fa al segon número, el focus va ser la salut
mental, una de les grans damniﬁcades durant la
pandèmia i que encara avui arrosseguem. La seva cura i
tractament ha de ser una prioritat perquè, tal i com ens
diu la Mònica Terribas en el seu article de la secció
Signatura Convidada, “les agressions que li inﬂigim al
cervell segurament són l’amenaça més invisible que
experimentem”. El número posa especial èmfasi, entre
d’altres, en la soledat no desitjada, així com en alguns
dels trastorns associats a la salut mental com són
l’angoixa i l’ansietat.
Un any més, continuem treballant per oferir una revista
actual i compromesa, amb una funció divulgativa i alhora
estratègica, de promoció i consolidació de la nostra
entitat. Amb ella volem ser altaveu d’entitats, empreses,
administracions públiques i organitzacions per fer
possible la inserció laboral i la inclusió social de
persones.

Les pots consultar a:
https://www.formacioitreball.org/categoria/inclusiva/

SENSIBILITZACIÓ
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MITJANS

XARXES

Les xarxes socials són un dels instruments clau per
arribar a diferents col·lectius i sensibilitzar-los amb els
temes socials i mediambientals. Unes eines de treball en
xarxa per fer-nos ressò de la nostra acció i la d’altres
entitats. La tendència continua a l’alça, i hem ampliat
obrint canals per @dinsescola i @botigaamiga.

RESPE

E 2020
CT

30%

+

82

544

PREMSA

9.108

APARICIONS
En mitjans de
comunicació

25

SEGUIDORS

TELEVISIÓ

RESPE

RÀDIO

+41%
Linkedin

MITJANS
DIGITALS

RESPE

2.250.758€

E 2020
CT

35%

+

RESPE

+9%
Twitter

2.660

2.463

SEGUIDORS

SEGUIDORS

RESPE

Instagram

+6%
Facebook

E 2020
CT

+34%

RESPE

E 2020
CT

Valor publicitari del total d’aparicions

E 2020
CT

15

SEGUIDORS

E 2020
CT

422

2.960

TALLERS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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Programa innovador que vol donar a conèixer a la ciutadania
la missió de la Fundació i el circuit de prevenció, recuperació i
reutilització de la roba i complements; així com reﬂexionar
sobre l’impacte de la indústria de la moda i promoure
l’adquisició d’hàbits de vida més saludables i respectuosos
amb el medi.
Com agents actius de canvi, també realitzem visites als
nostres centres de recuperació, impartim sessions
d’educació ambiental a centres educatius i participem
activament en accions ambientals de consum responsable.

TEIXINT UN PENSAMENT SOSTENIBLE
Proposta d’activitats dirigida als centres educatius, desenvolupada dins el
programa Moda re-, per treballar i abordar les temàtiques de la sostenibilitat, la prevenció, la gestió de residus, el consum responsable i l’economia
circular, a partir del cas concret del tèxtil.
Creiem en la necessitat de sensibilitzar i difondre, així com donar a conèixer
alternatives i generar consciència, per tal de despertar el sentit crític de
l’alumnat i empoderar-lo per accionar el canvi.

PROJECTE
DESTACAT

COL ·L ABO R AC IÓ

Tornar a l’Índex
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Hi ha moltes maneres de sumar i totes elles ajuden a la reducció de les
desigualtats, al benestar del planeta i a crear un nou model de sostenibilitat.
La Fundació integra des dels seus orígens el concepte RE: reutilitzant, rehabilitant,
reaproﬁtant, recuperant, reciclant... el preﬁxe RE -que vol dir tornar a fer però amb
un nou sentit o tornar a fer el que ja s’ha fet però en sentit invers-, completa la
nostra missió d’ajudar a les persones a través de la cura i protecció del planeta.
D’acord amb aquesta ﬁlosoﬁa tots els nostres projectes, programes
i activitats se sustenten en els principis de l’economia circular. Suma’t!

CONSUM ÈTIC
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Consum que genera oportunitats laborals. A través de les nostres botigues, els
restaurants o contractant la nostra línia de serveis es fa una aposta per la inclusió de
persones en situació d’especial vulnerabilitat. Les persones que desenvolupen el servei
alhora també estan realitzant un itinerari laboral en el qual es formen i guanyen
experiència per després poder accedir al mercat laboral ordinari.
Fes un salt cap al consum ètic i impulsa un món inclusiu!

botigaamiga.org

dinsescola.org

formacioitreball.org/empresaamiga/contracta-serveis

DONACIONS
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Gràcies a les donacions, aconseguim ajudar les persones més
vulnerables a través de la generació de llocs de treball i l’entrega
social alhora que reduïm la petjada mediambiental.

Aportacions altruistes

Donació en espècie

Canvia la perspectiva de les coses.
Entenem la donació com una
aportació digna i compromesa per a
cobrir alguna necessitat existent,
trencant l’estigma de donar el que no
serveix i aportar allò que sí té una
utilitat.

A través del donatiu en espècie
d’aliments, roba i mobles en bon estat
apostem per la reducció de residus, la
reutilització i la sostenibilitat
mediambiental. Alhora es genera
ocupació per a col·lectius vulnerables en
el territori.

Donació econòmica

Cessions temporals d’espais

Tu decideixes la quantitat i a quin
projecte social i solidari va dirigit. Fàcil
i clar perquè sàpigues on va la teva
aportació.

Ajuden a la viabilitat i sostenibilitat de
les activitats de la Fundació.

formacioitreball.org/collabora/do
natius-economics/

VOLUNTARIAT
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A la Fundació comptem amb un voluntariat basat en l’aportació d’expertise sobre
diferents àrees; és a dir, donant-nos una visió més propera a empreses de primera
línia a alguns dels nostres departaments.
De manera complementària, comptem amb el voluntariat corporatiu dirigit a emfortir
el procés d’acompanyament de les persones que atenem. Aquest 2021 volem agraïr
especialment la participació d’Artilet, Assencat, Grupo ICA, Hilton Hotels & Resorts,
Makro, Marlex Human Capital, Netmind, Red Points, Seat: CODE i Trentia Consulting.
No ho dubtis, comparteix la teva experiència professional amb l’equip i ajuda’ns
a marcar la diferència.

76

persones voluntàries que
ens han acompanyat en
la nostra tasca diària.

16.025h 49%

tenen entre 40 i 65 anys

CONTRACTACIÓ

La feina és la millor alternativa per aconseguir la inclusió social de les
persones. Per aquest motiu desenvolupem programes que facilitin la incorporació al
mercat laboral dels col·lectius que atenem.
Pots escollir la fórmula que més s’ajusti als teus interessos:
- Contractació directa de la persona per incorporar-la al teu centre, a través dels
projectes d’intermediació laboral amb empreses.
- Contractació del servei que gestiona l’Entitat, per desenvolupar l’activitat que
requereixes.

+530
empreses
contractants

especialment dels sectors de
l’alimentació, la neteja i el reciclatge
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ALIANC E S
INCLUSIVE S

Tornar a l’Índex

LA NOSTRA TASCA ÉS FRUIT DEL
TREBALL DES DE L’ESTRATÈGIA
I LA INNOVACIÓ SOBRE
L’ACTIVITAT.
Actuem sempre a partir del treball en xarxa amb
altres entitats del sector, administracions i
l’empresa privada. Aquest tret ens permet ser
més eﬁcients, enfortir les accions, abordar
transversalment les noves propostes i multiplicar
l'impacte positiu.
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304
EMPRESES HAN
COL·LABORAT EN
PROGRAMES D’ACCIÓ
SOCIAL

24
d’aquestes ho han fet
participant en accions
de voluntariat
corporatiu

354
EMPRESES HAN
COL·LABORAT EN
PROGRAMES
D’ENTREGA
SOCIAL

104
d’aquestes ho han fet
a través de la
realització de
campanyes
solidàries

EMPRESES
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Actualment, més de 1.500 empreses del sector de la moda,
les ﬁnances, l’hostaleria i restauració treballen amb nosaltres
per oferir oportunitats a persones en situació d'exclusió
social.
Un tret que impulsem activament i que porta a la participació
i construcció d’aliances amb empreses que treballen en
activitats complementàries.

BONPREU & WORLDCOO
El passat mes d’agost, els clients de Bonpreu i Esclat van realitzar 320.918
donacions que van fer possible recaptar 55.553€ per a la Fundació
Formació i Treball a través de l’Arrodoniment Solidari de Worldcoo.
L’import recaptat es va dirigir a 30 joves tutelats o extutelats de les
àrees de Barcelona i Tarragona, en el marc del projecte “No
t’aturis, projecte de formació en alternança”.
La iniciativa consistia a oferir als nois i noies un únic projecte de formació
que combinava processos d’aprenentatge i d’experiència laboral amb la
ﬁnalitat d’assolir la integració sociolaboral.

PROJECTE
DESTACAT

INSTITUCIONS
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Relacions que són exemples de l’èxit comunitari i arrelat al
territori. La complicitat amb l’administració és l’aliança clau
per assolir un impacte transformador i multiplicador
sobre les persones ateses.
Continuarem avançant i refermant les nostres
col·laboracions per augmentar la presència de model
d’acció comunitària en cada territori on tenim presència.
PROJECTE
DESTACAT

SIRCLES

(Suport d’oportunitats d’Economia Circular per a l’Ocupació i la Inclusió Social)
Juntament amb 6 països mediterranis més (Grècia, Palestina, Jordània,
Líban, Tunísia i Itàlia), i liderat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC),
Formació i Treball participa durant 30 mesos (2021 a 2023) en el projecte
europeu SIRCLES; un dels més estratègics de cooperació transfronterera
a la Mediterrània ﬁnançada per Instrument Europeu de Veïnatge, l’ENI.
El programa explora noves oportunitats d’ocupació adreçades a
col·lectius en situació de vulnerabilitat aplicant un model d’economia
circular autosostenible en l’àmbit del compostatge. En concret, SIRCLES
genera feina de manera constant entorn de la població on hem
construït una nova àrea de tractament de fracció orgànica a la
zona de la Torre d’en Dolça, a Vila-seca (Tarragona).
Paral·lelament, també desenvolupa formació sobre selecció de restes
orgàniques i gestió del compost i promou l’emprenedoria sobre el
col·lectiu.

TERCER SECTOR
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Augmentem un 35% el treball en xarxa amb les Entitats del Tercer
Sector, amb les quals construïm projectes transformadors, més
enllà de solucions puntuals. La complicitat amb entitats de l’àmbit
social i organitzacions compromeses amb la millora de la societat
ens permet abordar els grans reptes del món actual.
Aquest és un tret diferencial de la Fundació: el treball en xarxa, que
impulsem activament, i que porta a la participació i construcció
d’aliances.

WISE for Digital Upskilling

coﬁnançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea
Programa que té per objectiu crear i proporcionar materials
d'aprenentatge per millorar les habilitats dels treballadors i
treballadores d’Empreses d’Inserció amb un baix perﬁl
competencial. Al mateix temps, el projecte pretén enfortir les
competències pedagògiques de l’equip tècnic d'acompanyament a la
producció que treballen directament amb les persones beneﬁciàries,
mitjançant una guia de treball amb diferents materials i activitats a
treballar.
WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling té una
durada de dos anys i compta amb el partenariat d’Ateliere Fără Frontiere
(Rumania), Brigades Nature (França), ENSIE – European Network of Social
Integration Enterprises (Bèlgica) i RISE – Rețeaua Română a
Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică (Rumania).

PROJECTE
DESTACAT

GRÀCIES

Memòria Corporativa 2021

ALIATS ESTRATÈGICS

GRÀCIES
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COL·LABORADORS

TRANSPARÈ N C IA

Tornar a l’Índex

ELS COMPTES CLARS
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Mantenim una política activa de transparència sobre les nostres activitats
amb l’objectiu de transmetre clarament tant els indicadors d’impacte de la
missió com els comptes de resultats auditats.

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.

A més, amb la transparència pretenem donar resposta a les exigències
d’informació dels grups d’interès que té l’organització.

23%

23%

2% 2% 1%

8% 4%

4%

5%

Despeses

Ingressos

56%

72%

TOTAL INGRESSOS
Ingressos de l’explotació
Subvencions afectes de l’activitat
Lloguers i consums
Donatius i altres
Subvenció de capital

22.123.657€

TOTAL DESPESES
Personal
Material i transports
Despeses locals
Serveis exteriors
Amortitzacions
Despeses diverses

21.300.184€

CERTIFICACIONS I AUTORITZACIONS

CERTIFICACIONS

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
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/
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AUTORITZACIONS

- 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.
- Centre Socioeducatiu diürn per a joves Formació i Treball. Servei inscrit al Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments Socials amb el número de registre S10522.

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

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

Agència de Col·locació autoritzada
amb el número 0900000098.

Autorització com a Punt d'Atenció
a l'Emprenedor pel Ministeri
d'Indústria, Comerç i Turisme.

SEU CENTRAL
Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Ramon Llull 430-438
+34 93 303 41 00
ﬁt@formacioitreball.org

BADALONA
Carrer de la Mora 23
+34 93 303 41 00
ﬁt@formacioitreball.org

BARCELONA
Carrer Bolívia 171
+34 93 303 41 00
ﬁt@formacioitreball.org

SANT ESTEVE SESROVIRES
Cooperativa 1. Pol. Ind. Anoia
+34 93 708 32 54
info@robaamigaei.org

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

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

www.formacioitreball.org

CORNELLÀ DE LOBREGAT
Fèlix Just Oliveras 30
+34 93 376 75 28
recibaix@recibaix.com

CONSTANTÍ
Alemanya 4. Pol. Ind. Constantí
+34 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org

