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Benvolguts amics,

En aquests moments que vivim de greu situació econòmica global, a 
institucions com Fundació Èxit hem d’actuar serenament, treballar i veure tot 
el que podem i hem de fer per la societat més vulnerable.

Després de nou anys d’activitat, més de sis-cents joves han vist un nou horitzó 
a la seva vida. La majoria ja treballen i els altres constaten que amb formació 
poden aconseguir la seva normalització i la dels seus entorns.

Des de Fundació Èxit hem abordat un pla estratègic fins al 2011 per tal que el 
major número de joves possible puguin aconseguir el treball que es mereixen 
i que la societat els doni la seva oportunitat. Una utopia?

La nostra posició privilegiada entre el món social i l’empresarial ens porta a 
intentar ser un pont entre ells.

Passem, doncs, d’un model uniprojecte a un model multiprojecte implicant a 
més entitats socials, però mantenint el nivell de qualitat que ens caracteritza i 
que ens reconeixen tant els empresaris com el sector social.

Com veureu en la memòria, ja hi ha una sèrie de projectes que s’estan 
consolidant, com el Projecte Coach, Formació Dual, Tutoria d’emprenedors, 
Educació financera, Web de materials pedagògics, Socialjobs, Projecte 
Connecta Carrefour, temes de noves tecnologies, etc., sempre amb l’esperit 
d’oferir-ho a d’altres entitats.

Seguim treballant en la transparència: a l’auditoria econòmica i la certificació 
ISO volem sumar-hi la nostra futura incorporació a la Guia de la Fundación 
Lealtad. Un any més han funcionat a ple rendiment els òrgans que garanteixen 
el compliment de la missió: Patronat, Comissió Executiva, Consell Assessor de 
Madrid, Comissió Pedagògica i de Coordinació de centres, així com l’equip 
directiu.

Cada cop ens involucrem més en xarxes socials, intentem estar presents en 
els mitjans de comunicació directament o indirecta i treballem en fer un tàndem 
entre administració, empresaris, patronals i sector social per aconseguir que 
aquesta situació en que ens trobem sigui el menys traumàtica possible per als 
col.lectius més vulnerables.

Els moments actuals són difícils i el futur a curt termini no pinta gaire millor. 
Per això, no podem abaixar la guàrdia i ens hi hem d’implicar tots si volem 
mantenir una pau social i lluitar per una societat justa.

Ara més que mai cobra força el nostre nom: Èxit, perquè estic convençut que 
d’aquesta crisi ens en sortirem com a societat i, amb el teu ajut, aconseguirem 
que en surtin amb èxit els joves del projecte i tants d’altres amb qui treballen 
altres entitats com la nostra.
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BASES DE LA FUNDACIÓ ÈXIT
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MISSIÓ I VALORS

MISSIÓ
La missió de Fundació Èxit és inserir joves en risc d’exclusió social a través 
d’un model formatiu propi basat en el treball especialitzat en xarxa amb altres 
organitzacions, implicant a la societat en general i al món empresarial en 
particular.

VALORS
•  Confiança en els joves
•  Pont món social-món empresarial
•  Innovació
•  Professionalitat
•  Treball en xarxa
•  Igualtat d’oportunitats
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OBJECTIUS

INCORPORAR A JOVES QUE PROVENEN DE SITUACIONS DE RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN UN PROJECTE DE NORMALITZACIÓ SOCIO-
LABORAL:
• Oferint la creació d’un projecte professional a través d’itineraris perso-
nalitzats.
•  Fent un seguiment personalitzat de cada jove.
•  Realitzant les derivacions i coordinacions necessàries amb altres recursos 
sociolaborals.

FORMAR ALS JOVES PER A LA SEVA INSERCIÓ SOCIOLABORAL:
• Motivant-los a descobrir i desenvolupar les seves competències, ajudant-
los a crear el seu projecte professional.
• Dotant-los d’una formació tècnica específica, reforçant la seva formació 
bàsica.

FACILITAR ALS JOVES LA SEVA INSERCIÓ LABORAL EN UNA EMPRESA:
• Creant una borsa de empreses col.laboradores.
• Oferint al jove pràctiques en una empresa per a completar la formació 
adquirida.
• Acompanyant al jove fent un seguiment amb l’empresa.

CREAR XARXES DE COL.LABORACIÓ ENTRE ENTITATS, EMPRESES, LA 
POBLACIÓ EN GENERAL I ELS JOVES PARTICIPANTS:
• Implicant al món empresarial, entitats i agents socials en el projecte.
• Sensibilitzant a la societat sobre la situació dels joves participants.
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EL MODEL DE TREBALL

FRANQUÍCIA SOCIAL
Si una bona idea comercial es pot replicar en diferents territoris amb un 
sistema de franquícies, ¿per què no fer-ho amb una bona idea social? 

Des de l’inici, a Fundació Èxit hem intentat potenciar el treball en xarxa 
minimitzant les despeses d’estructura i aprofitant les sinèrgies existents. En 
aquesta línia, al plantejar-nos la formació dels joves hem seguit l’estratègia 
de cercar entitats que duguessin anys treballant en els barris, els hem ofert la 
nostra metodologia (fruit del treball conjunt realitzat amb les entitats que duen 
anys gestionant el projecte), bona part del finançament, el contacte amb el 
món empresarial i ells han posat el coneixement dels joves del barri, les instal.

lacions i els equips educatius. D’aquesta manera s’han anat signant convenis 
de col.laboració en els quals cadascú aporta allò que millor coneix, evitant 
duplicar esforços i optimitzant els recursos. 

Toni Parrilla és, des de fa set anys, Director del Centre Cruïlla, a Ciutat Meridiana 
(Barcelona). 

Què ha aportat a Cruïlla ser una entitat col.laboradora d’Èxit?
Fundació Èxit ha aportat un valor afegit molt important a Cruïlla, principalment en relació 
a la inserció laboral dels joves i, en general, en tot allò que té a veure amb el món laboral. 
També, naturalment, ha aportat molt en temes formatius. 

I què creus que aporta Cruïlla a Èxit? 
Cruïlla té el compromís de formar i fer seguiment diari dels joves del projecte. És una 
relació en la qual tots guanyen. 

Com està influint la crisi econòmica en el projecte?
En el barri en el qual ens trobem, el 40% de la població és immigrant. I sobretot ara, amb 
la crisi, hi ha molta falta de treball. La nostra missió és formar a aquests joves i ajudar-los a 
accedir al món laboral, però com tothom sap, en aquest col.lectiu hi ha molts joves en situació 
irregular als quals ens és molt difícil inserir. El sistema ens diu que tot el món té dret a treballar, 
però no ens dóna eines per a aconseguir-ho.
Tot i així, áixò ens planteja el repte de buscar noves solucions, i en això estem.
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PROJECTE ÈXIT ITINERARIS D’INSERCIÓ
Al costat de les franquícies socials desenvolupem el projecte d’itineraris 
d’inserció. Aquest 2008 hem treballat amb la Escola Pia Calassanci a Ciutat 
Vella (Barcelona), Parròquia Sant Bernat de Claravall a Ciutat Meridiana 
(Barcelona), CIJCA al barri de la Mariola (Lleida) i Pinardi Prelaborales 
Naranjoven a Fuenlabrada (Madrid).

PAS DE MODEL UNIPROJECTE A MODEL MULTIPROJECTE
Una de les principals conclusions de la planificació estratègica per al període 
2007-2011 és que Fundació Èxit ha de passar d’un model uniprojecte a un 
model multiprojecte. Del 2000 al 2007 ens vam centrar bàsicament en el 
projecte d’itinerari d’inserció. Aquest 2008 hem començat a complementar-lo 
amb altres projectes com el Projecte Coach, Formació Dual, Web de materials 
pedagògics, Socialjobs, Educació Financera, etc. Tots ells projectes que tenen 
com a objectiu optimitzar el potencial de Fundació Èxit a l’hora de vincular el 
món dels joves en risc d’exclusió i el món de l’empresa. 

 MODEL UNIPROJECTE MODEL MULTIPROJECTE
 2000-2007 2007-2011
 Projecte Itinerari Inserció Projecte Itinerari Inserció
  Projecte Coach
  Formació Dual
  Web Materials Pedagògics   
  Educació financera
  Socialjobs

Aquesta decisió estratègica implica també el col.laborar amb més entitats 
socials per a poder arribar a un major nombre de joves, garantint sempre el 
segell de qualitat “Èxit” que és en aquests moments reconegut tant a nivell 
social com a nivell empresarial.
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Luís Fernando Sánchez és el Di-
rector del Centre Prelaborales Naran-
joven a Fuenlabrada (Madrid). 

Què creus que ha aportat a Naranjoven 
la relació amb Èxit?
Molt! Intentant no estendre’m massa, 

destacaria almenys, una metodologia de treball clara i efectiva, contactes amb les 
empreses per a la realització de pràctiques i inserció laboral, apropament a les empreses 
i coneixement de la realitat laboral a través del projecte Coach i possibilitat de prospecció 
d’empreses i inserció laboral dels i les joves.

En quina mesura creus que és útil per als joves participar en activitats o programes 
amb voluntaris d’empreses, com per exemple el Projecte Coach?
Em sembla que és una gran aportació del programa facilitar aquesta relació entre els 
voluntaris i els joves. Crec que ajuda a desmitificar la percepció del món empresarial i dels 
càrrecs directius o intermedis descobrint altres valors humans, professionals i vocacionals 
tant dels joves respecte als voluntaris, com d’aquests pel que fa als joves.

Dels diferents rols que pot jugar Èxit en la seva relació amb els centres, quin creus 
que és el que pot arribar a complementar més la vostra feina? 
L’aportació de la Fundació Èxit en el camp de la prospecció i implicació d’empreses i en 
el de l’acompanyament en la inserció laboral és fonamental i imprescindible perquè tot 
el gran esforç de formació i educació realitzat anteriorment pugui complir el seu objectiu 
final.



19

EQUIP HUMÀ

PATRONAT
És l’òrgan de govern de la Fundació. A finals del 2008 constava de 13 membres. 
Com en els seus inicis, el Patronat de la Fundació Èxit és un interessant “mix” 
del món social i el món empresarial. En les primeres pàgines de la memòria 
teniu la composició a 31 de desembre de 2008.

Xavier Oliver i Conti és membre del Patronat de Fundació Èxit des de fa tres 
anys.

Com et vas convertir en membre del Patronat? 
Una empresa del grup al que jo pertanyia, que es diu DEC, va començar a treballar per a 
Èxit en temes de comunicació, i jo vaig ser el promotor. Les accions de comunicació que 
vam fer van anar molt bé i vam guanyar premis per la creativitat que es va desenvolupar. 
I un bon dia des d’Èxit em van demanar formar part del patronat i vaig acceptar, ja que 
és un gran honor. 

Com valores el grau d’implicació del Patronat d’Èxit amb el dia a dia de la 
Fundació? 
Un patronat pretén ser un organisme de control i d’alguna manera té la missió de posar 
ordre i assegurar que els objectius fundacionals i les estratègies aprovades es compleixen. 
Però és indubtable que els que formem part del patronat d’Èxit no fem només un treball 
de control, sinó que ens sentim absolutament vinculats i motivats per ajudar en el que 
puguem del dia a dia. 

Quin paper creus que jugarà Fundació Èxit dintre de la conjuntura econòmica i social 

actual? 
La Fundació ha creat un mètode diferent d’ajudar als joves a inserir-se en el mercat laboral 
mitjançant sistemes sofisticats d’ensenyament que viatja; és a dir, que pot replicar-se 
utilitzant els mètodes que hem desenvolupat. Això és el que fa a Èxit important i diferent. 
Normalment les Fundacions o ONG’s que ajuden són difícilment replicables.
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CANVIS AL LLARG DEL 2008
S’incorpora al Patronat Rafael Vila San Juan, que ja formava part de la Comissió 
Executiva.
Josep Ignasi Jordi s’incorpora com a representant del Patronat per part de 
PIMEC, en substitució de Pere Engel Masoliver. 
Joan Marqués s’incorpora com a representant dels Salesians, en substitució 
de Rafel Gasol. 
Mercè Solernou deixa el Patronat per a formar part del Patronat Honorífic. 
Han renovat el càrrec Salvador Mas de Xaxàs, Esteban Mañá, Joaquim Puig, 
Santiago Font i Xavier Oliver.

Durant aquest any s’ha aprovat el Pla Estratègic per al període 2008-2011. El 
procés de planificació es va iniciar al 2007 i s’ha treballat en profunditat durant 
un any per una Comissió formada per membres de la Comissió Executiva i 
de l’equip tècnic. La proposta final va ser aprovada pel Patronat el 19 de juny 
de 2008.
Aquest any per primera vegada s’ha reunit el Patronat d’Honor.

COMISSIÓ EXECUTIVA
L’òrgan es va crear el novembre de 2004 amb els següents objectius:

 1. Fer un seguiment de la gestió de la Fundació i efectuar    
  propostes per a millorar-la.

 2. Realitzar la planificació estratègica que posteriorment s’haurà
  d’aprovar en el Patronat.

 3. Proposar i realitzar accions de captació de fons.

 4. Realitzar aportacions per a millorar la gestió i desenvolupament  
  de la Fundació.

A finals del 2008 estava integrat per Salvador Mas de Xaxàs, Santi Font, 
Pau Guardans, Francesc Prat, Nacho Sequeira i Rafael Vila San Juan.
Durant el 2008 deixen la Comissió Executiva Rafel Gasol (representant dels 
Salesians) i Pere Engel (representant de Pimec).
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CONSELL ASSESSOR MADRID
Una de les claus de la metodologia d’Èxit és la implicació del món empresarial 
en el projecte. Per això, en cadascuna de les ciutats en les quals actuem 
hem creat consells assessors formats per empresaris de primera línia i que 
destaquin també pel seu compromís social.

Els membres del Consell assessor de Madrid al 2008 han estat: 

•  Maite Arango, Grupo Vips

•  Julio Carlavilla, Director de Comunicació, Citi Espanya 

•  Alejandro Couceiro, Secretari General, CEIM

•  Guillermo de Rueda, Director General, Fundación Solidaridad Carrefour

•  Miguel Ángel García Morcuende, Responsable de Pastoral, Salesianos

•  José Mª López Piñol, Director Obra Civil, Urbaser

•  Asís Martín de Cabiedes, President, EuropaPress

•  Francisco Mesonero, Director General, Fundació Adecco 

•  Jesús Peregrina, President, Fundació KPMG

•  Fernando Rodríguez, Iberia Country Manager, Citrix 

• Josep Santacreu, Conseller Delegat, DKV Seguros 

•  Rafael Vargas i Javier Ruiz, Socis, Uría Menéndez

•  John de Zulueta, Soci Director, Point Lobos 

Aquest any destaquem l’acceptació de Borja Oria, Director General de 
Musgo, a la nostra proposta de formar part del Consell Assessor de Madrid.
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EQUIP PROFESSIONAL
Un dels criteris de funcionament de la 
Fundació és treballar amb un equip es-
table i de qualitat. Al 2008, com en anys 
anteriors, s’ha seguit aquest criteri, amb 
molt poques novetats en referència a 
aquest tema.

PATRONAT

COMISSIÓ 
EXECUTIVA

CONSELLS
ASSESSORS

DIRECCIÓ
Nacho Sequeira

COORDINADOR
GRAL. CATALUNYA

Nacho Sequeira

COORDINADOR
PEDAGÒGIC
Jose Alonso

COORDINADOR
GRAL. MADRID

Juan José Juárez

INSERTORA
LABORAL

Diana Petrova

TÈCNICA DE
CAPTACIÓ DE FONS

I PROJECTES
Verónica Tort

ORGANIGRAMA
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Durant el 2008 ha treballat també amb nosaltres uns mesos Carme Piñeiro, 
educadora del projecte Èxit Escola Pia Calassanci, que a temps parcial s’ha 
encarregat de la revisió, actualització i estructuració dels materials pedagògics 
del projecte. Posteriorment els ha pujat a Internet perquè puguin utilitzar-los 
els educadors dels centres. 

D’altra banda, seguint el model de Franquícia Social, el projecte d’itineraris 
d’inserció es gestiona en cada barri en col.laboració amb entitats socials 
de referència a la zona. Si ens centrem en els equips educatius d’aquestes 
entitats, durant el 2008 s’han produït canvis importants que volem destacar: 
al Projecte Èxit Cruïlla s’ha produït un canvi de coordinador, Alex Pérez ha 
substituït a Jaume Ràfols i en el Projecte Èxit CIJCA Cinta Joana substitueix 
a Imma Prim. 

Al febrer va tenir lloc una trobada d’educadors dinamitzada per Marta Casas, 
antropòloga especialista en immigració i gestió de diversitat.

<  Carme Piñeiro
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COMISSIÓ PEDAGÒGICA I COORDINACIÓ DE CENTRES
Les comissions representen l’ànima del funcionament del projecte amb les 
entitats. En elles es prenen decisions estratègiques de funcionament (comissió 
pedagògica) i decisions tècniques del dia a dia del projecte (comissió 
coordinació de centres).

Aquest 2008, els temes clau tractats per la comissió han estat: 

•  Seguiment del projecte Coach a Madrid i implementació a Barcelona.  
•  La millora del ERO (Espai de Recerca d’Ocupació). 
•  La programació dels tallers per competències. 
•  El seguiment del projecte web de materials pedagògics. 
•  L’anàlisi del perfil de joves que atén el projecte. 
•  Revisió del Projecte, arran del canvi en les convocatòries del Departament          
    de Treball i els Programes de Garantia Social.

VOLUNTARIAT

 Administració i gestió de correu Juan Francisco López Castro
 Inserció laboral i traduccions Nuri Garçon
 Pedagogia Natxo Velasco

A més del voluntariat estable hem comptat amb voluntaris puntuals que ens 
han ajudat en diverses tasques, com l’equip de voluntàries coordinades per 
Consuelo Vilanova.

Gràcies a la subvenció Convocatòria de Foment del Voluntariat, de l’Obra 
Social “la Caixa”, hem desenvolupat i implantat un Pla d’acollida, seguiment, 
coordinació i formació de voluntaris. 
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Juan Francisco López és voluntari d’Èxit des dels seus inicis. La seva col.laboració 
va començar amb l’encàrrec de crear la revista de la Fundació i avui s’ocupa de tot 
tipus de tasques administratives per a l’entitat.

Com vas a anar a parar a Fundació Èxit?
Jo soc advocat i agent de propietat immobiliària, i quan em vaig jubilar volia oferir els meus 
serveis a alguna causa. A través del bisbat em van presentar a Salvador Mas de Xaxàs, i 
quan vaig veure el tipus de Fundació que era Èxit i a què es dedicava, no ho vaig dubtar 
ni un moment i vaig acceptar el treball amb compromís.

Quina és la teva aportació a Èxit?
Vaig unes hores alguns matins. Vaig començar elaborant un petit butlletí. Ara estic 
gestionant la base de dades de la Fundació i altres tasques administratives, faig el que 
em manen. Però la veritat és que col.laborar amb Èxit em dóna molt més del que dono.

Què t’aporta el voluntariat? 
Col.laborar amb Èxit m’aporta moltíssim. Em sembla molt interessant el treball que fan amb 
aquests joves que tenen un futur incert. He viscut casos de joves que són capaços de tirar 
endavant, i això és molt bonic.

COL.LABORACIONS EMPRESARIALS ESTRATÈGIQUES
Èxit pot funcionar amb una mínima estructura professional gràcias a col.labo-
racions empresarials estratègiques que ens permeten “externalitzar” una 
sèrie de serveis a cost zero en la majoria dels casos o a preus especials per 
a la Fundació.



26

En el 2008 ens semblen especialment remarcables les següents col.labo-
racions:
 

F. Javier Ruiz Paredes és advocat del bufet Uría i Menéndez i membre del Consell 
Assessor de Fundació Èxit a Madrid. Actualment està col.laborant amb nosaltres en 
l’ampliació de l’àmbit d’actuació que la Fundació vol portar a terme, passant d’actuar de 
manera autonòmica a estatal.

En què consisteix exactament aquest procés d’ampliació de l’àmbit d’actuació de 
Fundació Èxit? 
Les fundacions, en el moment de constituir-se, determinen en els seus estatuts quin serà 
el seu àmbit d’actuació, i en el cas d’Èxit, els seus fundadors van establir que seria a 
Catalunya on la Fundació desenvolupés principalment la seva activitat. Recentement, el 
Patronat d’Èxit va decidir ampliar a la resta del territori nacional la seva excel.lent labor 
solidària i va ser aleshores quan Uría Menéndez, des de les seves oficines a Barcelona 
i Madrid, va decidir ajudar en totes les qüestions jurídiques relacionades amb aquest 
canvi.

En què creus que beneficiarà a l’entitat, i sobretot als joves que atén, aquest procés 
d’ampliació? 
Sens dubte, els beneficiaris directes seran els propis joves en risc als que Èxit dedica tot 
el seu treball. Ja no seran solament els joves amb residència a Catalunya els quals rebran 
l’atenció de la Fundació Èxit, doncs ara es podran beneficiar d’ella a Madrid i, segur que 
molt aviat, a d’altres regions d’Espanya. És tot un repte per a Èxit, doncs ampliar l’àmbit 
d’actuació suposa multiplicar esforços, no ja en la formació pròpiament, sinó en l’obtenció 
d’ajudes institucionals i privades perquè aquesta sigui possible. 

 Assessorament coaching Eurotalent
 Assessorament dret estrangeria CITE (CCOO)
 Assessorament informàtic i noves tecnologies Enfasystem
 Assessorament informàtic i telecomunicacions Central de Telefonia
 Assessorament legal Uría Menéndez
  Bufet Maña Krier
 Assessorament i formació temes RRHH Creade
 Auditoria econòmica KPMG
 Comunicació Beta Disc
  DEC (Grup BBDO)
  Europapress
  Igriega
  Roman&Asociados
 Enviaments postals Unipost
 Gestoria Gestoria Fábregas
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ACTIVITAT 2008

A través del model de franquícies socials, Fundació Èxit desenvolupa els 
itineraris d’inserció centrats a oferir formació als joves, per a posteriorment 
treballar amb ells la seva inserció laboral.

A més, i d’acord amb les línies del Pla Estratègic, aquest 2008 hem engegat 
programes complementaris als itineraris d’inserció que ens permeten 
ampliar l’acció cap al model multiprojecte. Finalment, també hem decidit 
apostar per les noves tecnologies com eina facilitadora de l’accés dels joves 
a una formació laboral de qualitat.

I Trobada d’antics alumnes del Projecte Èxit Cruïlla.
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Els joves que accedeixen al Projecte Èxit reben formació bàsica i tallers 
d’iniciació professional en els centres del Projecte Èxit. Posteriorment són 
derivats a centres de formació ocupacional en els quals realitzen l’especialitat 
que han seleccionat arran de la seva experiència en els tallers d’iniciació. 
A finals del 2008 es comenta la necessitat de revisar el model del projecte 
Èxit-itineraris d’inserció ja que es va dissenyar l’any 2000 i, encara que s’ha 
anat ajustant de forma contínua en les reunions de la Comissió Pedagògica, 
es considera que seria interessant portar a terme una revisió a fons en el 
2009.

Francisco Javier Torres té 17 anys i acaba de finalitzar la segona fase del projecte 
a Naranjoven (Madrid).

Vaig conèixer a Èxit a través del meu institut. Allà em van dir que si no m’anava bé el 
sistema d’estudis convencional, que anés a Èxit, i vaig provar. I la veritat és que estic 
molt content. He fet un curs de Garantia, he participat en el projecte Coach i he après 
climatització. I gràcies a tot això ara estic treballant.
Per a mi, Èxit ha significat saber què és la vida, comprendre que m’he de guanyar els 
diners, i com fer-ho. Em va fer molta il.lusió que em demanessin que donés una xerrada 
per als xavals que acabaven de començar.

Abdelrahim 
Em dic Abdelrahim i sóc del Marroc. Vaig venir fa dos anys i aleshores em van parlar del 
projecte Èxit a Naranjoven que em va agradar molt. Quan vaig venir no hi havia places 
i vaig haver d’esperar un any. Durant aquest temps vaig aprendre castellà en el centre 
cultural del barri.
Quan vaig accedir al projecte em va agradar molt perquè es feien molts tallers i la gent 
era molt simpàtica. Al meu país sempre he estudiat, vaig fer fins a l’equivalent de 2n de 
batxillerat més o menys, però mai havia estat en tallers d’electricitat i fontaneria, tampoc 
de perruqueria. Al principi em feia riure el taller de perruqueria, perquè és de noies, però 
de seguida em va agradar i he après a fer moltes coses, permanents, depilacions, etc. 
M’ha agradat molt, aquest taller era molt divertit.
Una altra de les coses que m’ha agradat molt és el Coach, anem a les empreses i les 
visitem acompanyats dels caps, això és molt interessant. Jo he fet les pràctiques a VIPS i 
m’ha agradat molt, hem cuinat nosaltres mateixos i he vist com funcionen els restaurants 
des de dintre, encara que de vegades ens parlaven tot l’estona i jo em perdia, això si era 
una mica rotllo, la veritat.
Ara començaré la segona fase, i estic content, perquè vull fer fontaneria. He decidit fer un 
PCPI perquè així em trec un títol que és molt important avui dia. M’agradaria seguir estudiant 
i fer un grau mig d’automoció, això seria molt bo, encara que també he de treballar per a 
ajudar a la meva família per la crisi i això, perquè si no haurem de tormar al Marroc.
Gràcies a Èxit, ara tinc coses pensades per al meu futur ja que en el meu país l’únic futur 
que tenia estava a l’haixix.

FORMACIÓ DE JOVES



29

DADES NUMÈRIQUES DELS JOVES DEL PROJECTE CURS 
2007-2008
Seguint el model de franquícia social, les entitats col.laboradores aquest 
2008 han estat: Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana (BCN), CIJCA a la Mariola 
(Lleida), Escola Pia Calassanci a Ciutat Vella (BCN), i Pinardi Prelaborales 
Naranjoven a Fuenlabrada (Madrid).

Gràcies al suport financer de l’Obra Social de “la Caixa”, l’Obra Social Caja 
Madrid, la Fundació Internacional Carrefour, la Fundació Roviralta, Fundació 
Creatia, l’Administració (Departament de Treball, Juventut i Immigració de 
la Generalitat), així com el de moltes altres entitats, empreses i particulars, 
aquest 2008 han pogut participar en el projecte 112 joves.

SEXE

Observem un clar predomini dels nois en el projecte, principalment motivat 
per motius culturals i socials. Tot i així, des d’Èxit desenvolupem mecanismes 
per a facilitar i impulsar l’accés de les joves al projecte.

dones (30)

homes (82)
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EDAT

Segueix augmentant el nombre de joves de 15 anys (que teòricament estan 
en edat obligatòria d’escolarització) que ens deriven des dels instituts. Des 
d’Èxit apostem per l’atenció d’aquests nois, ja que en els seus centres de 
formació reglada segueixen tenint greus problemes a l’hora de donar-los 
resposta, encara que això repercuteixi, òbviament, de forma negativa en el 
resultats del projecte.

17 anys (31)

18 anys (11)

15 anys (14)

16 anys (55)

PROCEDÈNCIA CULTURAL

Altres (1)

Europa de l’Est (3)

Espanyols (59)

Asiàtics (4)

Amèrica Llatina (26)

Subsaharians (7)

Nord-africans (12)
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Gairebé un 50% dels joves als quals atenem són estrangers. I encara que la 
diversitat cultural d’aquests joves és un clar reflex de la realitat cultural dels 
barris en els que treballem, aquesta dificulta en gran mesura l’entrada al món 
laboral, ja que molts d’ells no compten amb permís de treball.

Des d’Èxit intentem configurar els grups de treball de la forma més heterogènia 
possible, amb l’objectiu de fomentar la integració de tots els col.lectius.

CURSOS DESPECIALITZACIÓ

Instal.lació i manteniment (24)

Producció, transformació i 
distribució d’energia i aigua (2)

Serveis a la comunitat
i personals (2)

Edificació i obra civil (3)

Indústria alimentària (3)

Indústries tèxtils (1)

Indústria pesada i
construccions metàl.liques (2)

Administració i gestió (3)

Hostaleria i turisme (8)

Arts gràfiques (4)

Comerç i màrqueting (4)

Automoció (7)

Muntatge i instal.lació (17)
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PROJECTES FORMATIUS COMPLEMENTARIS

PROJECTE COACH
Voluntaris d’empreses participen en la formació de joves utilitzant la 
metodologia del coaching adaptada a les necessitats específiques del nostre 
col.lectiu.
Els objectius del projecte són: crear una relació de confiança que aproximi 
al jove de manera gradual i guiada al món de l’empresa; potenciar un canvi 
positiu en el jove en quant a la seva autoestima, la imatge de si mateix i la 
seva visió de futur; que el jove desenvolupi noves habilitats socials i, finalment, 
fomentar la sensibilització social dins de l’empresa.
Aquest 2008 ha finalitzat amb èxit la primera experiència Coach a Madrid, 
amb la participació de Microsoft, Dragados, KPMG, Grupo Vips, Grup Sar 
i Bosch. I s’han dut a terme dues edicions més.
A Barcelona, aquest 2008 s’ha dut a terme la primera experiència, en la 
qual han participat les empreses Unilever, Abantia, Grup Agbar, Desigual, 
Flightcare, Timberland, Unipost i Grupo Tragaluz.
El projecte Coach compta amb l’assessorament d’Eurotalent.
El projecte ha beneficiat aquest any a 36 joves (24 a Madrid i 12 a 
Barcelona).

Esther Gutiérrez és la directora de Recursos Humans del Grup Abantia, una de les 
empreses que ha col.laborat amb el projecte Coach.

Què us va dur a participar en el projecte Coach? 
La idea ens va encantar des del primer moment! Des de feia temps al Departament de 
RRHH desitjàvem engegar accions de RSC. I aquesta es tractava d’una col.laboració molt 
concreta en un projecte ben estructurat i definit. No vam tenir dubtes. Recordo, fins i tot, 
l’interès per participar que va despertar en la Direcció del Grup.

Què creus que el projecte aporta a Abantia? 
La satisfacció que produeix, des del punt de vista personal i professional, sentir-se útil 
ajudant a aquests joves. És una experiència molt gratificant i d’acord amb la nostra cultura 
d’empresa. En el fons tots desitgem contribuir en que aquests nois es construeixin un 
futur.

I a Èxit? 
Mostrem com és la nostra organització per dins, com treballem, intentem motivar-los i 
donar-los a entendre la importància d’acabar els seus estudis. Tractem que vegin el món 
laboral des d’un punt de vista positiu i útil per a la seva integració social.
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Verónica Thavonat és voluntària del projecte Coach de Fundació Èxit a través de 
KPGM, l’empresa en la que treballa. A més de participar en el projecte Coach, KPGM 
col.labora amb Fundació Èxit a través d’hores pro bonus i el patrocini d’algunes 
activitats.

Per què et vas animar a participar en el Projecte Coach?
El projecte em va semblar molt interessant i vaig considerar que era una molt bona forma 
d’aportar el meu granet de sorra. A més, el coaching és part del meu treball diari, així 
que vaig pensar que podria utilitzar els meus coneixements i experiències d’una forma 
diferent, en un àmbit extra laboral, amb joves que s’estaven donant a si mateixos una 
segona oportunitat. A més, vaig pensar que seria una bona forma d’aprendre d’ells i sobre 
ells, conèixer les seves motivacions, somnis, expectatives i en definitiva, ampliar una mica 
la meva perspectiva del món.

En què ha consistit la teva participació?
Vaig realitzar l’acompanyament d’un jove durant tres mesos utilitzant eines del coaching 
per a potenciar el seu desenvolupament individual. Ens vam reunir en sis ocasions en 
les quals vam explorar els seus interessos i expectatives, les seves ganes de conèixer 
més sobre KPGM i les empreses. Després vam realitzar sessions en les quals diferents 
persones de KPGM li van explicar la seva àrea de treball compartint part del seu dia a dia 
i del seu món amb el jove. El meu objectiu era acostar-lo al món de l’empresa i així llevar-li 
pors i estereotips, a més de mostrar-li que sempre hi ha oportunitats professionals, fins i tot 
en empreses com aquestes, i que l’important és voler i treballar per assolir-lo.

Què és el que més t’ha cridat l’atenció del jove al que has estat acompanyant durant 
els 3 mesos que dura l’experiència Coach? 
La seva curiositat, les seves ganes de fer coses bé i la naturalitat i innocència amb la qual 
s’embarquen en projectes com aquests, en el que assumeixen el seu fracàs anterior i 
decideixen començar novament. Considero que els adults tenim molt que aprendre d’ells 
en aquest aspecte!

Què creus que li ha aportat a aquest jove el fet de participar en el Projecte Coach?
Acostar-se i conèixer més de prop un ambient diferent al seu, trencar estereotips, “espiar” 
al món professional dels adults, sentir-se important i valorat per unes hores, aprendre 
coses diferents, experimentar en un “ambient segur”. En definitiva, es va tractar d’una 
experiència de vida molt diferent al seu dia a dia, que li va permetre trencar límits i veure 
més enllà...

I què t’ha aportat a tu?
La meravellosa sensació de veure evolucionar a l’altra persona. El sentir que la meva 
aportació crea una diferència positiva en l’altre.
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PROJECTE DE TUTORIA A EMPRENEDORS
La tutoria a emprenedors la porten a terme voluntaris corporatius que 
assessoren a joves emprenedors que han creat la seva pròpia empresa.
Aquest 2008 hem dut a terme la primera experiència pilot, en la qual els 
emprenedors han estat tres joves de l’empresa Enfasystem que han rebut 
30 hores de tutoria.
Les empreses que han participat han estat Barclays, Citi, IBM i Deutsche 
Bank. 

PROJECTE DE FORMACIÓ DUAL
Gràcies a la invitació de la Cambra de Comerç Alemanya per a assistir a 
una trobada europea a Berlín, hem tingut l’oportunitat de conèixer el model 
de formació DUAL, un projecte que té com a objectiu que les empreses 
s’impliquin directament en la formació de joves, portant a terme la capacitació 
en la pròpia empresa i amb els seus formadors. D’aquesta manera poden 
transmetre fàcilment els valors de treballar en l’empresa, alhora que els joves 
tenen un accés “real” al món laboral.

Durant el 2008 hem estudiat com adaptar aquest model a la nostra realitat. 
Per aconseguir-ho hem comptat amb la col.laboració de Desigual i del Grupo 
Tragaluz, que ens estan ajudant a desenvolupar el projecte.

PROGRAMA EDUCACIÓ FINANCERA
A través d’aquest programa oferim formació financera als joves dels 4 
projectes Èxit. El programa és possible gràcies a Citi, qui finança els materials 
necessaris per al seu desenvolupament i ofereix voluntaris per a impartir les 
classes.
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EN L’ÀREA DE FORMACIÓ, AQUEST 2008 TAMBÉ 
DESTAQUEM QUE:

Hem començat a treballar amb els centres una •	 millora de la metodologia 
de l’Espai de Recerca d’Ocupació ja que amb la crisi aquest tema 
adquireix gran importància.

Wodker•  ha col.laborat en la millora de materials de Formació i Orientació 
Laboral i en les entrevistes laborals a joves per a millorar la seva inserció 
al món laboral.

Ha tingut lloc •	 la primera trobada d’antics “alumnes” del projecte Èxit 
Cruïlla a la que van assistir uns 60 joves i va servir perquè els joves de 
diferents promocions es coneguessin i intercanviessin experiències.

Hem engegat, al costat de la Escola Pia Balmes, un •	 curs d’ajudant de 
cuina dirigit a immigrants reagrupats amb permís de residència. Ara 
l’objectiu és trobar empreses disposades a oferir llocs de treball per a 
ells.

28 empreses•  han col.laborat aquest 2008 amb Fundació Èxit organitzant 
visites a les seves instal.lacions i venint a donar xerrades als joves del 
projecte, amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral.

Mary Guia Rubio és educadora d’Èxit Cruïlla al barri de Ciutat Meridiana (Barcelona) 
des dels inicis del projecte l’any 2001. Aquest any Cruïlla ha celebrat la primera festa 
d’antics alumnes. I ha estat tot un èxit.

Recordaven Èxit els antics alumnes?
Al principi vaig pensar que seria molt complicat contactar amb cadascun dels joves que 
havien passat pel projecte Èxit des del 2003, però quan vam començar a trucar per telèfon 
a cadascun d’ells/es vam veure que ens recordaven, ens explicaven la seva situació 
actual, expressaven emoció per la trobada i els semblava molt bona idea. Aquí vam veure 
que la trobada valia la pena.

I com va anar?
Una vegada més, els joves em van sorprende. Primer pel gran nombre de xavals que van 
venir, uns 60 joves entre 16 i 24 anys. I després, al veure com es relacionaven entre ells i 
nosaltres al cap d’anys, com recordaven moments i estaven feliços per tornar a veure’s... 
Va ser un regal inoblidable.
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I com ha estat el treball aquest 2008, sobretot tenint en compte l’inici de la crisi?
La veritat és que és una mica difícil definir com ha estat el meu treball diari durant tot un 
any, ja que en un sol dia passen tantes coses... sempre acabo pensant que el meu treball 
és “com una caixa de bombons” que mai saps quin sabor et tocarà.
La crisi l’hem notat especialment en les visites que hem realitzat a empreses que gairebé 
sempre ens han repetit els mateixos missatges: “Hi ha menys feina”, “som menys 
treballadors”, en “la selecció de personal s’exigeix molt més”... i això ens fa posar-nos en 
situació “d’alarma”, tant als educadors com als joves i pensar que potser serà més difícil 
la inserció.

Quin paper creus que ha de jugar Fundació Èxit en aquest moment?
Hem de seguir sent pont entre empreses i joves i ser capaços de mantenir-nos. Ara 
l’important és cuidar les empreses que ja col.laboren de diferents maneres i que sempre 
aporten experiències molt positives i enriquidores, així com donar-nos a conèixer a noves 
empreses.
Pel treball diari amb els joves valdria la pena, com en tota crisi, partir d’una anàlisi i una 
reflexió sobre la situació actual tant del món empresarial com dels joves perquè segueixin 
acostant-se als nostres projectes amb il.lusió i motivació i poder ser capaços d’aconseguir 
tots junts els nostres objectius.
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INSERCIÓ DE JOVES

La segona part del projecte Èxit persegueix la inserció laboral dels joves 
que participen en el projecte a través, preferentment, de les empreses col.

laboradores de la Fundació.

Murtaza Bashir té 19 anys i és de Paquistan. Va arribar a Espanya l’any 2004 i va 
accedir al Centre Calassanci a través del seu germà, que li va recomenar el projecte 
Èxit. Ha començat a treballar gràcies a una empresa de la ACEIM.

Què et va animar a conèixer a la gent d’Èxit?
Al Paquistan no vaig acabar l’educació obligatòria, i quan vaig arribar a Espanya no 
parlava molt castellà, no sabia com fer per a treballar i a més no tenia permís de treball.

Què t’ha aportat Èxit?
En Èxit-Calassanci he après castellà i matemàtiques, i he fet diversos tallers: de cuina, 
electricitat, informàtica, motos i reparació de bicis. M’he especialitzat com soldador, a 
través d’un curs de soldadura de 414 hores.

I has trobat feina?
Quan vaig acabar el curs vaig fer pràctiques a l’empresa Tropik i Sopipiso, fet que em va 
permetre trobar feina a l’empresa Climava, on actualment estic treballant en una obra com 
ajudant d’electricitat.

Què ha significat per a tu conèixer Èxit?
Èxit m’ha donat l’oportunitat de formar-me i sobretot m’ha ajudat a aconseguir el meu 
permís de treball.

Jerry
Em dic Jerry, tinc 19 anys i sóc nigerià. Vaig conèixer a Èxit per una amiga de la meva 
mare que viu prop d’allà. Resulta que va veure un cartell en el que s’oferia formació a joves 
menors de 18 anys, ens ho va dir i vaig anar cap allà.

Em van apuntar al Centre Cruïlla, on he après fusteria, fusteria metàl.lica, serigrafia, 
electricitat, i català. He acabat la 1ª fase del projecte i ara m’estic especialitzant en fusteria 
i he trobat feina, fet que m’ha permès obtenir el permís de treball.

Estic molt content d’haver conegut Èxit, l’hi dec tot. Èxit ha estat per a mi una porta oberta, 
una oportunitat. És com si em donessin la clau per a obrir el meu futur.
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SECTORS EMPRESARIALS EN ELS QUALS S’HAN INSERIT ELS JOVES

La crisi econòmica global està afectant de forma especialment important al 
col.lectiu de joves. En aquests moments estem intentant allargar els processos 
formatius ja que les oportunitats laborals en l’actualitat són escasses i cada 
vegada serà més difícil trobar treball sense una formació mínima. Bona prova 
d’això és que estan “retornant” al projecte joves que ja estaven treballant 
però han estat dels primers a sortir de les empreses amb les retallades de 
plantilla.
Tot i aquest preocupant panorama, podem dir, amb satisfacció, que al llarg 
d’aquest curs 44 joves han aconseguit accedir al mercat laboral.

Instal.lació i manteniment (4)

Indústria pesada i 
construccions metàl.liques (1)

Comerç i màrqueting (8)

Muntatge i instal.lació (9)

Indústries de la fusta (1)

Hostaleria i turisme (4)

Edificació i obra civil (4)

Indústria alimentària (3)

Serveis a la comunitat
i personals (2)

Imatge personal (1)

Producció, transformació 
i distribució d’energia i aigua (1)

Administració (3)
Indústries  gràfiques (2)

Automoció (1)
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Modu té 18 anys i és exalumne del Centre Cruïlla.

Com vas conèixer a Èxit?
A través del CRAE de Montgat en el qual vivia. Vaig arribar sol a Barcelona, a través de 
Canàries. I sort vaig tenir d’Èxit!

Per què sort?
Gràcies a ells vaig trobar el meu primer treball, com a soldador, que em va permetre 
obtenir el permís de treball. La veritat és que m’han ajudat moltíssim, només tinc bones 
paraules.

Qué li diries a un jove que es troba en una situació similar a la que tu tenies quan vas 
arribar?
Als xavals que no saben què fer, els animo a que vagin a Èxit, perquè val la pena. Qui vol, 
si va allà, podrà tirar endavant.

Com és que has tornat a Èxit?
Amb la crisi, resulta que on treballava han acomiadat a molta gent... entre ells a mi. Per 
això ara he tornat a Èxit, per a veure com fer per a trobar feina. He fet un curs i ara estic 
fent les pràctiques, però és difícil que et contractin en aquest moment...

Vas anar a la festa d’antics alumnes de Cruïlla, ¿veritat?
Sí, i la veritat és que va ser genial. Vaig poder conèixer a persones d’altres promocions, 
que ara tenen treball estable, han format una família i són feliços. Em va animar molt.

PROJECTES D’INSERCIÓ COMPLEMENTARIS

PROGRAMA INCORPORA FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE L’OBRA SOCIAL 
DE “LA CAIXA”
Des de l’any 2006 participem tant a Madrid com a Barcelona en el Programa 
Incorpora Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la Caixa”. L’objectiu és 
facilitar la incorporació al món laboral de persones amb dificultats especials 
per a accedir al mateix, potenciant de manera directa la capacitat d’inserció 
de les organitzacions socials adherides al programa i contribuint a la 
sensibilització i a la recerca d’oportunitats d’inserció de persones en risc 
d’exclusió social.
Durant el 2008 s’ha informat del Programa a 103 empreses, s’ha visitat 78 i 
hem firmat 31 convenis de col.laboració. Alguns d’aquests convenis els hem 
signat amb grans empreses, aportant així un valor diferencial i interessants 
ofertes a la resta d’organitzacions socials que participen de la xarxa.
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PROJECTE CONNECTA CARREFOUR
Hem signat un conveni amb Fundació Internacional Carrefour per a portar 
a terme el Projecte Connecta que té com a objectiu la inserció laboral en 
l’empresa de col.lectius amb especials dificultats d’inserció. Durant un període 
de tres anys podrem enviar a 180 candidats, amb una pre-selecció prèvia.

Guillermo de Rueda és membre del Consell Assessor de Fundació Èxit de Madrid i 
Director General de la Fundació Solidaritat Carrefour, que actualment col.labora amb 
Èxit a través del Projecte Connecta.

En què consisteix el Projecte Connecta?
El Projecte Connecta es va dissenyar de forma conjunta entre Fundación Solidaridad 
Carrefour i Fundació Èxit amb l’objectiu que pogués facilitar la incorporació de persones 
en risc d’exclusió social als centres comercials de Carrefour. Està basat en el treball en 
xarxa entre entitats socials, que deriven els seus candidats a Fundació Èxit i aquesta fa 
la preselecció i tot el procés d’orientació, formació i acompanyament dels candidats que 
volen incorporar-se en l’empresa.

Per què heu seleccionat a Fundació Èxit com a entitat participant del Projecte 
Connecta?
Ens va semblar una entitat seriosa i que tenia un projecte clarament definit. Havíem 
mantingut reunions amb ells, tant a Barcelona com a Madrid, i ens va agradar molt el seu 
plantejament com organització.

Quina valoració fas de la col.laboració amb Èxit fins a la data?
La valoración és doble, i m’explico. D’una banda, existeix tot el tema referent al compliment 
de Fundació Èxit d’acord amb el que marca el conveni. En aquest sentit, la labor d’Èxit i 
la seva adaptació al conveni és impecable. Desafortunadament a causa de la crisi, no ha 
estat possible dur a terme el plantejament de contractació acordat en un primer moment.

Presenta Èxit alguna diferència substancial pel que fa a altres organitzacions amb 
les quals treballeu?
Des de Carrefour treballem normalment amb grans organitzacions. Èxit és d’una grandària 
molt inferior al que estem acostumats, però la veritat és que respon perfectament als criteris 
més exigents del conveni, de manera que estem molt satisfets i orgullosos d’aquesta 
relació.
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EN L’ÀREA D’INSERCIÓ, AQUEST 2008 TAMBÉ DESTAQUEM:

•  Els joves del projecte Èxit van participar en el Fòrum anual de RRHH a 
Foment donant suport per a rebre a 300 participants, a més de col.laborar en 
les activitats que es van realitzar durant el fòrum.

• Hem portat a terme una experiència pilot amb un nou tipus de voluntariat 
orientat a vincular a la Fundació amb empreses interessades en oferir 
oportunitats laborals als joves del projecte.

Núria Garçon és voluntària de l’àrea d’inserció i suport administratiu de Fundació 
Èxit. A través de la seva col.laboració, aquest 2008 hem aconseguit inserir a tres 
joves, a més de comptar amb dues noves ofertes de treball i poder realitzar visites 
guiades a diverses empreses de jardineria.

Com vas conèixer a Fundació Èxit?
Sempre he tingut inquietud per a realitzar alguna tasca de voluntariat, i per casualitat, un 
dia vaig anar a una reunió que feien els Jesuïtes de Sarrià i em vaig adonar de les diferents 
oportunitats que oferia el món del voluntariat: ajuda a menjadors, classes de reforç a nens 
i joves, ajuda a la gent del carrer, etc. Aleshores vaig veure que, d’acord amb el meu 
perfil, on potser podia ser més útil era ajudant en temes d’inserció laboral de gent jove, i 
així va anar que vaig despenjar el telèfon i vaig trucar a Èxit. La il.lusió amb la que em va 
contestar el personal d’Èxit em va acabar de convèncer.

Quin és el teu treball a Fundació Èxit?
He col.laborat en petites coses del dia a dia de l’oficina, i he ofert els meus contactes 
personals per a contactar amb empreses en les quals els joves d’Èxit podien trobar un 
primer treball. El millor, per això, és escoltar a la gent que treballa a Èxit (el Nacho, el Jose, 
la Vero, la Diana, etc.), explicar les necessitats existents i veurel’s que et fan partícip per 
si tens alguna idea que aportar.

Quina valoració fas de la teva col.laboració amb Èxit?
La veritat és que molt bona: hem donat a conèixer la Fundació a noves empreses que han 
connectat amb la filosofia d’Èxit i actualment estan col.laborant; hem aconseguit inserir a 
joves. I a nivell personal, només puc dir que molt bona, ja que he tingut l’oportunitat de 
conèixer a gent estupenda que treballa amb il.lusió i convicció.
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NOVES TECNOLOGIES

A Fundació Èxit apostem per les noves tecnologies com eines facilitadores de 
la recerca d’ocupació, la millora formativa i el treball en xarxa. A més, gràcies 
a la  col.laboració de l’empresa Enfasystem comptem amb moltes facilitats per 
a impulsar iniciatives d’aquestes característiques. En concret, aquest 2008 hem 
portat a terme els següents projectes:

MILLORA DE LA INTRANET DEL PROJECTE ÈXIT
Hem acabat la implantació de la intranet del projecte. El gran repte d’aquest any 
ha estat el desenvolupament d’una aplicació d’indicadors que ens permet conèixer 
l’evolució del projecte en temps real.

WEB DE LA XARXA LABORAL DEL RAVAL
Conjuntament amb Enfasystem i validats per un grup d’experts pertanyents a entitats 
membres de la Xarxa Laboral del Raval, hem dissenyat el portal de la Xarxa Laboral 
del Raval i la seva intranet.
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WEB DE MATERIALS PEDAGÒGICS
Hem creat un repositori amb els materials pedagògics elaborats aquests 
anys per les diferents persones que han treballat en el Projecte, ordenats per 
matèries i objectius i revisats per Carmen Piñeiro. Agraïm a Anna Engel la 
cessió desinteressada del material de la Fundació Delta.
La intenció és poder continuar amb aquest projecte i en el 2009 desenvolupar 
una web de recursos educatius oberta al sector de l’educació no formal.

Jose Alonso és el coordinador pedagògic de Fundació Èxit i una de les persones 
implicades en la creació de la web de materials pedagògics.

Per què Fundació Èxit es decideix a crear una web amb materials pedagògics?
La web de materials pedagògics és producte d’una de les línies del pla estratègic de la 
Fundació Èxit: potenciar l’ús de les noves tecnologies en la formació de joves, amb la 
voluntat que més persones puguin beneficiar-se de la nostra metodologia i coneixement.

En què consisteix aquesta eina?
Es tracta d’una web oberta al sector que afavoreix l’intercanvi de materials pedagógics 
per part de les entitats que treballen amb joves amb fracàs escolar.
La raó fonamental és que les entitats que treballen amb aquests col.lectius ho fan sovint 
sense massa recursos de caràcter pedagògic al seu abast. Els materials per a la formació 
reglada normalment no serveixen per a treballar amb aquesta població. Els educadors 
sovint acaben creant els seus propis materials, i el resultat és que els joves amb més 
dificultats d’aprenentatge es troben sovint amb materials poc atractius en quant a la 
presentació, amb continguts no sempre de qualitat, amb pocs recursos educatius online, 
etc. Volem fomentar la cultura de l’intercanvi, compartint recursos pedagògics entre 
entitats que treballen amb aquests col.lectius. 
En resum, canviar una realitat; ja que els nois i joves que haurien de tenir més recursos per 
a lluitar contra el seu fracàs escolar són els que disposen de menys.
Per desenvolupar aquesta aplicació hem comptat amb el recolzament económic de 
la Fundació Un Sol Món (Fundació Caixa Catalunya), i el treball de Lluís Tarin i Carme 
Piñeiro.

EN RELACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES, AQUEST 2008 TAMBÉ 
DESTAQUEM:

• Li hem demanat a l’empresa Openland que col.labori en el desenvolupament 
d’un programari que ens permeti comptar amb un gestor de documents 
que millori l’operativitat del fòrum Coach i una aplicació que ens permeti 
desenvolupar materials col.laboratius.

• Amgen, a través d’Alter Company, ens ha donat ordenadors portàtils.
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ
I SENSIBILITZACIÓ

Per a que el projecte Èxit funcioni i sigui efectiu és imprescindible comptar amb la 
complicidtat del sector empresarial, així com del conjunt de la societat. Per això 
aquest 2008 hem portat a terme les següents accions:

APARICIONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Amb la col.laboració de Román i Associats hem aconseguit que diversos mitjans de 
comunicació es fessin ressò de la nostra activitat. Per destacar alguns:
• Entrevista a Kader a ‘La Contra’ de La Vanguardia (24/01/08).
• Programa ‘Redes’ de TVE (28/04/08).
• Programa ‘El Màster’ de TV3 (17/07/08).
• Programa ‘Solidarios’ d’Intereconomía TV (19/07/08).
• Programa ‘Els nous catalans’ de TV2 (07/12/08).
A més hem aparegut en ràdios i premsa especialitzada, sobretot arran del Projecte 
Coach i d’esdeveniments com el de l’arbre solidari de Maremàgnum.
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PARTICIPACIÓ EN EL FÒRUM DE RRHH DE LA PATRONAL FOMENT
Ens han escollit com ONG col.laboradora en la reunió anual del Fòrum de 
RRHH de la patronal Foment (16 d’octubre). Arran d’aquest esdeveniment 
tenim una sèrie de reunions amb els dinamitzadors del Fòrum per a ampliar la 
col.laboració. L’any vinent ens encarregarem d’organitzar una de les sessions 
de benchmarking sota el títol “Experiències d’integració social que estimulen 
el compromís dels empleats”.

COL.LABORACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DEL CONGRÈS ECAS
Hem participat al llarg de tot el 2008 en el comitè organitzador del Congrés 
“Treball i Ciutadania”, organitzat per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) 
que tindrà lloc al juliol de 2009.

A MÉS:

• Salvador Mas de Xaxàs ha participat com a membre del jurat dels I Premis 
Incorpora de l’Obra Social de “la Caixa”.

•  Els alumnes del màster de Direcció d’Art de la Universitat Blanquerna de 
Comunicació han tingut com tema del treball de final de curs la “Fundació 
Èxit”. Vam estar com jurat en la presentació dels treballs.

•  Hem participat en la presentació del llibre Joventut immigrada, empresa 
i societat organitzada pel Grup Set. El llibre recull els testimonis de les 
ponències realitzades sobre aquest tema en un acte l’any anterior. Entre elles 
la de Salvador Mas de Xaxàs.
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ACCIONS DE CAPTACIÓ DE FONS

Comptar amb recursos econòmics és imprescindible per a portar a terme 
l’activitat de la Fundació. D’aquests depèn en part el nombre de joves als 
quals podem atendre anualment. Per això des de la Fundació Èxit dediquem 
molts esforços a organitzar accions que ens permetin aconseguir recursos 
econòmics.

Joan Prat és membre del Patronat de la Fundació Èxit i forma part de l’equip de la 
Escola Pia Calassanci.

Què et sembla el model de treball d’Èxit?
Pedagògicament, és un model molt potent, amb un acompanyament molt intensiu. Una 
cosa molt interessant és el gran realisme de l’acostament dels joves al món de l’empresa. 
Tant tècnics com educadors ens esforcem a transmetre aquesta idea des del primer 
moment.

I quin és el principal desavantatge del model?
Un gran desavantatge és que no sempre és fàcil intuir la motivació real del jove a l’iniciar 
el projecte. Aquest tema l’estem tractant per a poder millorar el procés de selecció inicial 
perquè puguin accedir a ell aquells joves realment motivats. Un altre desavantatge 
important el puc exemplificar amb una situació real que va succeir no fa molt. Resulta que 
vam sol.licitar una subvenció i una de les tècniques de l’entitat que la concedia va voler 
visitar el projecte. Estava encantada i em va dir que era “un projecte pedagògicament 
molt potent”, al que jo li vaig contestar: “I molt costós econòmicament”. Aquest seria el 
principal desavantatge.

ACCIONS AL LLARG DEL 2008
• Exposició de quadres de Carmen Balanzó a l’estudi Traç.
• Concert de Por Fin Viernes a la sala Luz de Gas (23 d’octubre).
• Concert d’Antonio Gámiz al Teatrillo (30 d’octubre).
• Sessió de teatre benèfica amb l’obra Spamalot (Teatre Victòria) i amb l’obra 
Cancún (Teatre Borràs). Aquestes accions van ser possibles gràcies a la 
col.laboració de Marcelo Abad.
• ONG col.laboradora escollida per Maremàgnum per a l’esdeveniment “Arbre 
de Nadal Solidari” que va consistir en que grafiters voluntaris de la Fundació 
van dibuixar grafitejar un arbre de Nadal gegant format per peces de pladur. 
També ens van cedir un espai al centre comercial durant el Nadal per a poder 
muntar una botiga solidària.

A MÉS
• Com cada any hem portat a terme xerrades al col.legi del Sagrat Cor de 
Sarrià i de Jesús i Maria Sant Gervasi per a sensibilitzar a l’alumnat de cara 
a les campanyes solidàries que estan organitzant i amb l’objectiu també de 
captar fons per al projecte.
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TRANSPARÈNCIA, QUALITAT I 
RENDICIÓ DE COMPTES

Hem renovat el certificat de qualitat ISO 9001:2000 que vam aconseguir 
l’any 2007.

Al llarg del 2008 ens hem reunit amb Fundación Lealtad per a concretar la 
nostra participació en la Guia de la Transparencia y las Buenas Prácticas de 
las ONG 2009.

Un any més els nostres comptes han estat auditats per KPGM. Les dades 
corresponen a l’exercici setembre 2007 / agosto 2008, calendari que seguim 
per estatuts.
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DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS

INGRESSOS PER ORIGEN

Total: 512.331,00
Administració

pública

43.210 38.549

1.569 260

74.198

354.545

Institucions
privades

Altres
donacions

Altres
ingressos

Particulars Empreses

Altres donacions (0,31%)

Altres
ingressos
(0,05%)

Particulars (7,52%)

Empreses (14,48%)

Institucions
privades (69,20%)

Administració
pública (8,43%)

Aquest any els ingressos procedents de les empreses han augmentat gairebé 
en un 10%. Per contra, els ingressos procedents de l’Administració Pública 
han disminuït en un 2,5%.
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DESPESES

DESPESES PER PARTIDES

Total: 651.088,30
AdministracióCaptació

de Fons
Missió

38.565,9859.965,96

552.556,36

Missió (85%)

Administració 
(6%)

Captació de 
Fons (9%)

El resultat negatiu d’aquest any és conseqüència de l’esforç econòmic que 
suposa per a la Fundació l’inici del projecte d’itineraris en dos nous centres, 
un a Barcelona i l’altre a Madrid, que ha coincidit amb la crisi econòmica 
global.
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El Projecte Èxit continua cofinançant-se amb totes les entitats franquiciades: 
en el primer any de franquícia, la Fundació cobreix el 90% del cost total del 
projecte, el segon el 75%, el tercer el 60%, el quart el 40%, i a partir del 
cinquè any cobreix com a màxim el 25%.

Destacar que, de comú acord i donada la situació econòmica per la qual 
atravessem ambdues entitats, hem decidit realitzar ajustaments en el projecte 
Èxit CIJCA, mantenint la coordinació pedagògica però desvinculant-nos 
econòmicament.

La resta de projectes, al portar-los a terme directament Èxit, els financem al 
100%.

Aportació Fundació 
Èxit (51,38%)

Aportació Entitats 
(48,62%)

COFINANÇAMENT PROJECTE ITINERARIS D’INSERCIÓ
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INFORME D’AUDITORIA
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BALANÇ

COMPTE DE RESULTATS
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COL.LABORADORS

El projecte Èxit, itineraris d’inserció, durant l’any 2008 s’ha gestionat amb la col.laboració de les 
següents entitats:

AMB LA COL.LABORACIÓ ESPECIAL DE:

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE COACH:
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ALTRES coL.LAboRADoRS (FINANÇAMENT/PRoDUcTES/SERVEIS/VoLUNTARIAT):

EMPRESES QUE coL.LAboREN EN LA FoRMAcIÓ I INSERcIÓ DE JoVES:

Abantia
Ara vinc
Barclays
Carrefour
Cite CCOO
Citi
Citrix
Climava
Deutsche Bank
Diesel

Monras
Paradis Group
Probike
Restaurante Santa
Tropik
Uria & Menendez
Woodker Associates
Yamaha

Grupo Tragaluz
IBM
IMS Forklift
IMVA SA
Italo Motor
Laboratorios Balaguer
Luciano Carizza
Mango
Massimo Dutti
Mercès

Els Pescadors
FlightCare Ground Services
Frapont
Fundación Adecco
Fundación Integralia
Fundación Summa Humanitae
Grand Hotel Central
Gremi de constructors d’obres de Bcn i Comarques
Grupo AMT
Grupo Manpower
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GRANS REPTES DE FUTUR

Al Pla Estratègic ens hem marcat grans reptes que volem aconseguir en els 
propers 3 anys. Aquest 2008  ja hem aconseguit alguns assoliments:

1. Aconseguir un equilibri entre el potencial d’inserció (ofertes de les empreses) 
i el volum de joves a inserir. Per a això volem potenciar el treball en xarxa amb 
d’altres entitats i aconseguir una major implicació per part de grans empreses 
i multinacionals.
Aquest 2008 destaquem el Programa Incorpora de l’Obra Social de “la 
Caixa” i el Projecte Connecta de Carrefour.

2. Ser entitat de referència en la inserció laboral de joves en risc, Responsabilitat 
Social Corporativa i noves tecnologies aplicades al sector social.
Aquest 2008 hem desenvolupat l’eina online de la Xarxa Laboral del Raval 
i hem estat presents en fòrums de RSC.

3. Reforçar l’autonomia financera per a garantir els fins, potenciant la signatura 
de convenis plurianuals i incrementant el nombre de donants periòdics.
Aquest 2008 hem signat un conveni plurianual amb Fundació Internacional 
Carrefour, Fundació Roviralta i hem dut a terme diverses accions de 
captació de fons.

4. Obrir part del know-how del Projecte a través de les noves tecnologies, 
perquè arribi al màxim nombre de persones que es puguin beneficiar del 
mateix.
Aquest 2008 hem desenvolupat l’aplicació de materials pedagògics i la ja 
comentada eina online de la Xarxa Laboral del Raval.

5. Potenciar nous models de projecte per a aconseguir un major benefici 
social.
Aquest 2008 hem desenvolupat el Projecte Coach, Educació Financera i la 
web de materials pedagògics. I hem començat a desenvolupar el projecte 
de Formació Dual i Socialjobs.

CINC GRANS REPTES...
ENS AJUDES A ACONSEGUIR-LOS?
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Ajuda’ns a millorar la Memòria.

Us agrairïem que ens féssiu arribar
la vostra valoració i els vostres comentaris

per a millorar aquest document.

Ho podeu fer enviant un e-mail a:

info@fundacioexit.org

o una carta a:
Fundació Èxit

Pelai, 44, 3º
08001 Barcelona

Més informació actualitzada
sobre la Fundació a:

www.fundacioexit.org




