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Benvolguts amics:

Us presento la Memòria 2011, sent conscient de la difícil situació en la que avui es troben els joves 
de 16 a 21 anys amb fracàs escolar i en risc d’exclusió social, però també els joves en general. Estem 
parlant d’una taxa d’atur juvenil del 70-80% entre edats de 16 a 19 anys.

Davant aquesta situació, des de la Fundació Èxit, seguim treballant amb il·lusió, professionalitat i 
eficàcia per oferir a les empreses projectes que serveixin per a la formació i l’ocupabilitat dels joves 
i perquè a elles els aportin valor afegit. M’estic referint, com veureu en la Memòria, als projectes 
Coach, Formació Dual i la Recerca activa de feina, entre d’altres.

Així mateix, coneixedors del nostre privilegiat posicionament amb el món empresarial, aquests 
projectes, els estem oferint a més entitats socials i instituts per aconseguir que es beneficiïn el major 
nombre de joves possible. Treballant realment i efectivament en xarxa.

Aquest any s’han incorporat al Patronat membres del Consell Assessor de Madrid i de la Comissió 
Executiva, amb la finalitat que l’òrgan de govern inclogui perfils específics que ajudin a aconseguir 
els objectius marcats per la Fundació.

L’equip també ha tingut incorporacions importants i segueix sent eficaç i innovador i estant en contí-
nua formació, així com el grup de voluntaris que ens recolzen.

Com veureu, seguim ferms en els nostres objectius, amb la il·lusió de seguir treballant amb les em-
preses, les entitats socials, els centres d’ensenyament i l’administració per aconseguir que els joves 
segueixin formant-se i trobin el lloc que es mereixen en la societat a través d’un treball digne. 
Són el futur. No baixem la guàrdia i comprometem-nos.

Necessitem que feu camí amb nosaltres. Només amb l’esforç de tots aconseguirem els nostres 
objectius. Compto amb vosaltres, el repte ho mereix.

Una abraçada,

Salvador Mas de Xaxàs
President i Fundador

Carta del 
president
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La missió de la Fundació Èxit és la inserció de joves en risc d’exclusió social a través 
d’un model formatiu propi, basat en el treball especialitzat en xarxa amb altres orga-
nitzacions, implicant a la societat en general i al món empresarial en particular. 

Tots els projectes tenen com a objectiu optimitzar el potencial de la Fundació Èxit a 
l’hora de vincular el món dels joves en risc d’exclusió social i el món de l’empresa.

Davant el greu escenari d’atur juvenil a Espanya (el 69,35% dels joves de 16 a 19 anys), 
és especialment preocupant la situació dels joves en risc d’exclusió social i amb fracàs 
escolar, als quals se’ls han tancat pràcticament totes les portes al mercat laboral. Encara 
que no hi ha xifres oficials, podem estar parlant d’un col·lectiu amb una taxa d’atur del 
80%.

La gravíssima situació d’aquests joves requereix projectes innovadors que permetin la in-
corporació laboral d’aquests nois, que sovint no tenen tampoc una xarxa social/familiar 
que els permeti mitigar els efectes negatius de la crisi i la desocupació.

Des de la Fundació Èxit, desenvolupem projectes que permeten als joves entrar 
en contacte directe amb les empreses i el món laboral, oferint-los la formació, 
l’experiència i el desenvolupament de les competències aplicades als llocs de 
treball. 

Més de 1.500 joves i més de 50 grans empreses ja han participat als programes de la 
Fundació Èxit.
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1.1_Projecte Coach

1_ELS NOSTRES PROJECTES

Han participat:

- Joves: 111

- Voluntaris corporatius: 111

- Empreses: 24

- Entitats: 20

Resultats obtinguts:

- Joves que finalitzen: 95%

- Joves que continuen estudiant: 75%

El Projecte Coach és un programa pautat d’entrenament en habilitats laborals 
mitjançant el qual un grup de voluntaris de grans empreses són formats per 
acompanyar, facilitar i orientar en el primer contacte amb el món del treball 
a joves amb risc d’exclusió social i fracàs escolar. 

Activitat 2011

_17



El jove coneix el món de l’empresa des de dins. El voluntari es forma en una tècnica 
que podrà aplicar en un futur i, a més, coneix a un jove de la Fundació del que 
també podrà aprendre molt. El voluntari, durant les 6 sessions que dura el projecte, 
acompanyarà al jove per l’empresa presentant-li altres companys. 

El contacte proper amb el món de l’empresa permet als joves desenvolupar habilitats 
que els seran de gran ajut en el moment de buscar un treball. 

Per la formació en tècniques de coaching comptem amb la col·laboració d’experts com 
Ángela Borja.

Durant el 2011 hem dut a terme 4 experiències del Projecte Coach (de gener a març i 
d’octubre a desembre), dos a Barcelona i dos a Madrid, aconseguint així les 14 edicions 
des dels inicis.

Les empreses que han participat en el projecte són: Abantia, AN Grup, BOSCH, 
Carrefour, Cemusa, Cespa, Damm, ESADE, Everis, Fotoprix, General Electric, 
Grand Hotel Central, Grupo Agbar, Grupo Vips, Hotel Calípolis, Hoteles Husa, IBM, 
KPMG, Mango, Microsoft, Sara Lee, Timberland, Unilever i Uría Menéndez. 

Les entitats derivadores han estat: Adsis, Asociación Norte Joven, Asociación Pan 
Bendito, Asociación Semilla, Càritas, CFP JRO, Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Fundación 
Tomillo, IES Antonio Nebrija, IES Francisco Tomás y Valiente, IES Palomeras-Vallecas, 
IES Tetuán, La Rueca, Lumbre, Nuevo Futuro, Projecte Clau, Proyecto Hombre, Punt de 
Referència i Via Laboral. 

 L’any 2011 ha estat el de la consolidació del projecte. La participació de 24 
empreses i de 20 entitats ha permès ampliar el projecte i arribar a molts més 
joves. També hem consolidat el Projecte Coach a instituts de Madrid. Creiem 
que el coach pot servir per recolzar el treball que es fa en les institucions edu-
catives i ajudar a la capacitació dels joves, sobretot en un moment en el qual 
el fracàs escolar és un problema per al país. 

Els reptes de futur del projecte són millorar la formació que impartim als 
voluntaris d’empresa, crear una plataforma on-line que permeti la gestió del 
projecte i el contacte entre els participants, i aconseguir la sostenibilitat del 
projecte a través de la col·laboració econòmica de les empreses, que en les 
avaluacions remarquen les competències que desenvolupen els voluntaris 
corporatius en participar en el projecte, demostrant que és un projecte que 
beneficia tant al jove com al voluntari que hi participa.
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“A Timberland veiem el Projecte Coach com una fantàstica solució per motivar 
a joves per a que aconsegueixin superar-se i obtenir una sortida professional i 
una formació. És un projecte en el qual tota l’oficina ha estat involucrada i que 
ens ha aportat molt“. 

Anabel Drese, CSR European Manager a Timberland Europe.

“El Projecte Coach m’ha impressionat per la professionalitat, el talent i la gran 
dedicació del seu equip. És un projecte social amb objectius ben definits i 
tangibles per als voluntaris i joves participants. A més de les qualificacions 
tècniques, l’autoconfiança és un factor molt important per a l’èxit professional. 
El Projecte Coach apropa els joves a l’empresa, proporcionant-los orientació 
professional i feedback constructiu per aconseguir els seus objectius i gestio-
nar les seves inquietuds”. 

Olga Silva, Commercial Finance Manager, Monitoring & Respiratory, Europe a 
GE Healthcare.

1.2_Formació Dual

Han participat:

- Joves: 106

- Voluntaris corporatius: 20

- Empreses: 4

- Entitats: 30

Resultats obtinguts:

- Joves que finalitzen: 77%

- Insercions: 30% dels joves que finalitzen 
els cursos

De cursos breus
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Han participat:

- Joves: 47

- Voluntaris corporatius: 9

- Empreses: 4

- Entitats: 24

Resultats a l’espera d’acabar les experiències a final 
de curs

De cursos escolars

L’objectiu és augmentar les possibilitats d’èxit i la capacitació tecnoprofessional dels 
joves que han decidit apostar per un procés de formació i preparació per a l’accés 
al món laboral des del seu nivell més baix, els Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) i els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

1. Oferim als joves una experiència pre-professional becada d’1 o 2 anys, que com-
plementi la formació que reben en l’especialitat, i que els motivi perquè es decideixin 
a continuar amb els seus estudis i la seva capacitació tècnica.

2. Duem a terme també experiències curtes, cursos breus de “formació a la carta”, 
on oferim als joves formacions a empreses, a través de les quals els apropem al món 
empresarial i treballem per la seva inserció laboral.

Totes les formacions es duen a terme en la mateixa empresa i comptant amb els 
treballadors com a formadors per a la part tècnica. La Fundació Èxit s’encarrega de 
la selecció dels joves, la coordinació amb les entitats derivadores i el seguiment des del 
punt de vista pedagògic i social del curs. 

L’empresa aconsegueix treballadors joves formats “a la carta”, segons la cultura de la 
companyia.

Grupo 
Vips

Mutua 
Madrileña

Probike

Total

Madrid

Madrid

Barcelona

De novembre 
2011 a juny 2012

De novembre 
2011 a juny 2012

De novembre 
2011 a juny 2012

20 joves

12 joves

15 joves

47 joves

Perfils d’ajudant 
de cuina i de sala

Perfils d’ajudant 
de xapa i pintura 
a tallers

Mecànica de bicis

450 
hores/any

450 
hores/any

450 
hores/any

Formació 
Dual 2011

Ciutat Dates Joves 
participants

Perfil del lloc 
de treball

Duració
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Les empreses que han participat en el projecte són: Asetra, Barskolan, Flightcare, Fnac, 
Grupo Vips, Mutua Madrileña, Probike i Wogaboo.

Flightcare

Barskolan

Fnac

Fnac

Wogaboo

Totals

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Juny-juliol 2011
 
Octubre 2011

Desembre 2011

Nov.-Des. 2011 

 
Febrer, març, 
maig, juny, 
octubre i 
novembre 2011

13

10

10

11

62

106

1

1

1

1

6

Handling

Ajudant de 
cocteler

Auxiliar 
de botiga

Auxiliar 
de botiga

Ajudant de 
sala

8

0

2

2

14

26

Cursos breus 
de “formació 
a la carta” 
2011

Ciutat Dates
Núm.
joves 
partici-
pants

Núm. 
edicions Lloc de 

treball

Núm. 
inser-
cions

Les entitats derivadores són: Apip, Alucinos La Salle, Asociación Apoyo, Asociación 
Cultural La Kalle, Asociación Cultural Nortejoven, Asociación Semilla, Candelita, Càritas, 
Casal dels Infants per l’acció social als barris, Centro Cultural Los Rosales, Coordinadora 
de Barrios, Cruïlla, Cruz Roja, Escola Pia Calassanci, Federación de Plataformas Sociales, 
Pinardi, Flor de Maig, Fundació Comtal, Fundació Marianao, Fundación Adsis, Fundación 
Balia, Fundación Desarrollo Sostenido, Insercoop, La Merced Migraciones, La Rueca, 
Proyecto Hombre, Recibaix, SAEJ, Soñar Despierto i Surt.
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Aquest any hem pogut fer créixer el projecte ampliant la col·laboració amb més 
empreses. Cal remarcar l’alt grau d’inserció de les formacions i l’alta qualitat 
dels continguts.

Hem començat una experiència amb les empreses Grup Vips i Mutua Madri-
leña-Asetra en la qual joves que estan cursant PQPI i Graus Mitjans de cuina i 
xapa i pintura respectivament, assisteixen unes hores a la setmana a les empre-
ses i reben una beca que incentivi la finalització dels seus estudis. Creiem que 
aquesta línia de formació en alternança és molt interessant, doncs ens permet 
plantejar itineraris formatius més llargs i complets alineats amb les necessitats 
reals del mercat laboral, motivant als joves.

“La col·laboració que hem tingut amb la Fundació Èxit en relació amb el 
Projecte de Formació Dual ha estat molt constructiva socialment ja que, com 
a conseqüència d’això, s’han incorporat a l’empresa molts joves que encara 
no havien tingut l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral i que per tant, 
no aportaven cap experiència laboral. Es tracta d’un projecte on els respon-
sables d’aquesta empresa i de la Fundació Èxit col·laboren molt estretament 
perquè aquests joves tinguin la possibilitat de tenir el seu primer treball amb 
garanties i poder-se desenvolupar professionalment en un sector tan gran com 
és l’aeroportuari, on el grau d’experiència, cada vegada més, és un factor de-
terminant per poder buscar feina. Creiem que és un projecte molt interessant 
perquè a través del mateix es fa una tutela directa de cadascun dels aspirants 
per part de la Fundació Èxit des del mateix moment en que s’inicia el procés 
de selecció, contribuint molt positivament al fet que els processos de selecció 
de personal siguin altament eficaços. Tot això, sense perjudici que a través del 
projecte ajudem a integrar socialment a aquests joves en una època econòmi-
cament difícil. Finalment, hem de destacar el fet que la majoria dels joves que 
han passat pel projecte i s’han incorporat en l’empresa, ho han fet amb una 
gran il·lusió perquè són conscients de l’enorme i desinteressada oportunitat 
que, a través de la Fundació Èxit, se’ls ha brindat en aquesta empresa. Ara, no-
més queda esperar que aquests joves demostrin que ha valgut la pena fer tot 
aquest esforç per ells ja que, a partir d’ara, el futur està a les seves mans !!!!!!”

Félix Picón Rico, Cap de RR.HH. Barcelona de Flightcare Ground Services.
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1.3_Club de recerca 
 activa de feina

Han participat:

- Joves: 77

- Voluntaris corporatius: 25

- Empreses: 18

- Entitats: 15

Resultats obtinguts:

- Insercions i pràctiques: 45%

Sorgeix davant la necessitat d’ajudar als joves en el “treball de buscar feina”. Davant 
la crisi econòmica, constatem que cada vegada és més complex i s’allarga més el procés 
de recerca. És necessari tenir una metodologia contrastada i molt ben pautada per 
ajudar als joves a aconseguir el seu objectiu. 

Aquest programa, de 3 mesos de durada, combina la recerca individual amb les ses-
sions grupals. És un espai en el qual els joves viuen el procés de recerca en grup a 
través d’una sèrie de sessions. Aprenen a entendre el mercat laboral i a dominar 
diferents eines de recerca de feina.

Comptem amb la col·laboració de voluntaris corporatius que imparteixen “píndoles 
formatives” (com passar entrevistes de selecció, com activar la xarxa de contactes, etc.).

Les empreses que han participat en el projecte són: Adecco, Barclays, BBVA, Corintia, 
Creade-Lee Hecht Harrison, Desigual, EADA, Enfasystem, Everis, Fundación Manpower, 
Grupo Tragaluz, IBM, KPMG, Monras, Santiveri, Springfield, Timberland i Wodker. 

Les entitats derivadores són: Asociación La Rueca, Càritas, Casal dels Infants, Centre 
Cruïlla, Centre Til.lers, Escola Pia Calassanci, Flor de Maig, Fundeso, IES Tetuán, 
Integramanet, Pinardi, Proyecto Hombre, Punt de Referència, Sibaris, Servei Solidari, 
Serveis Socials, TEB i Via Laboral.

Madrid

Barcelona

Totals

2

3

5

12

65

77

8

17

25

4

31

35

6

12

18

5

12

17

Club de 
recerca de 
feina 2011

Núm. 
edicions

Núm.
joves 
partici-
pants

Núm. 
insercions

Núm. 
voluntaris 
empreses

Empreses 
partici-
pants

Entitats 
derivado-
res
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S’ha anat consolidant el projecte amb la participació de manera activa de més joves que 
desitgen augmentar la seva ocupabilitat i competència professional. Per això hem seguit 
realitzant píndoles formatives de capacitació per a la cerca d’ocupació impartides per 
voluntaris corporatius, així com formacions addicionals relacionades amb altres sectors 
d’interès per als joves.

També hem mantingut la figura del tutor individual que acompanya i orienta al jove du-
rant tot el procés de buscar treball. Aquest procés de tutoria individual el duen a terme 
tant voluntaris corporatius com voluntaris de la Fundació Èxit.

2.1_Itineraris d’inserció

2_PROJECTES COMPARTITS

Projecte realitzat conjuntament amb:

- Escola Pia Calassanci

- Centre Cruïlla

Han participat:

- Joves: 73

- Voluntaris corporatius: 34

- Empreses: 16

- Entitats: 2

Resultats obtinguts: 

- Insercions: 13

- Inicien formació especialitzada: 39

“La Fundació Èxit fa un treball excel·lent amb els joves i potencia que les 
companyies aportin valor social. He participat en dues edicions del Club de 
recerca activa de feina ensenyant als nois com afrontar les entrevistes de 
treball. Són joves molt motivats i interessats per conèixer més coses i per rebre 
la informació que portem les empreses. La Fundació Èxit aconsegueix que 
nois que viuen en realitats complicades tinguin l’oportunitat d’apropar-se a la 
realitat de les organitzacions”. 

Patricia de Blas Cáceres, People Business Partner a Everis.

30_ _31



El projecte itineraris s’ha realitzat conjuntament amb l’Escola Pia Calassanci i el Centre 
Cruïlla, realitzant un mòdul d’orientació, on es dota als/les joves d’hàbits i habilitats 
bàsiques per al món del treball a través d’una formació pràctica, i es potencia que el jove 
elabori el seu projecte professional a través de l’orientació laboral. 
Es duu a terme:

- Formació instrumental

- Tallers d’iniciació al món laboral: 
  electricitat, hostaleria, informàtica, fusteria...

- Orientació laboral i anàlisi 
  de l’ocupabilitat

- Tutories individuals i grupals

Hem dut a terme 2 edicions en cadascun dels centres, amb una durada de 400h/edició, 
amb un coordinador en cada centre i un mínim de 2 educadors per edició. 

Aquest programa està molt unit als nostres altres projectes: 12 dels joves han participat 
també en el Projecte Coach i 15 dels nois han passat al Club de recerca activa de feina. 

Comptem amb la participació d’empreses de manera que els joves prenguin contacte 
amb el món laboral. Durant l’any hem realitzat 34 xerrades d’empreses i visites a 
aquestes.

Les empreses que han participat són: Cespa, Desigual, Flightcare, Frapont, Grand Hotel 
Central, Grífols, Grupo Tragaluz, Hotel Amister, Manpower, Monras, Santiveri, Sibaris, 
Springfield, Tibidabo, Uría Menéndez i Wodker.
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Durant aquest any s’han realitzat 4 sessions de formació en educació financera, dutes a 
terme al Centre Cruïlla, a l’Escola Pia Calassanci i a l’IES Tetuán de las Victorias.  

L’educació financera s’enfoca cap a les finances personals (pressupost, estalvi i crèdits, 
economia domèstica, salaris, etc.) i s’imparteix per voluntaris de Citi. Aquest any hem 
implementat el manual per als educadors i voluntaris que imparteixen el programa.

Durant el 2011 entrem en contacte amb l’Institut d’Estudis Financers que està tractant 
d’impulsar l’educació financera en coordinació amb el Banc d’Espanya i la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors. 

Per al següent curs incloem al programa les beques formatives que permetran treballar 
conceptes d’educació financera i, alhora, incentivar als joves que estan realitzant pràcti-
ques formatives en empreses col·laboradores.

Partim de l’experiència duta a terme en l’Etapa 1 del Projecte Conecta que es va desen-
volupar durant 3 anys, del 2008 al 2010, amb molt bons resultats. Una experiència que va 
portar, des de la Fundació Èxit, conjuntament amb l’àrea de RR.HH. de Carrefour i la Fun-
dació Solidaritat Carrefour, a definir les línies de treball per als propers anys en el marc de 
l’Etapa 2 del Projecte Conecta. Tot això, sobre la base de la conjuntura econòmica actual 
del país i les necessitats de Carrefour en matèria de reclutament i contractació.

2.2_Educació financera 2.3_Projecte Conecta Carrefour

Projecte realitzat conjuntament amb: Citi

Han participat:

- Joves: 48

- Voluntaris corporatius: 2

- Entitats: 3

Projecte realitzat conjuntament amb: Carrefour

Han participat:

- Joves: 72

- Hipermercats i supermercats: 15

- Entitats: 36

Resultats obtinguts:

- Joves contractats: 23 (11 contractes 
formatius i 12 contractes temporals)

- Joves en pràctiques: 61
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El projecte ofereix l’oportunitat als joves de 
combinar els coneixements tècnics amb pràcti-
ques becades a la xarxa de centres de Carrefour, 
afavorint la inserció laboral dels nois i noies. 

Durant el 2011 arribem a dos acords de treball 
conjunt entre Fundació Èxit i Carrefour. D’una 
banda, renovem el conveni de col·laboració amb 
la Fundació Internacional Carrefour, mantenint la 
línia de treball realitzada fins al moment. I d’altra 
banda, en un acte amb el president de Carrefour, 
Rafael Arias Salgado, signem un conveni per 
a l’inici d’una nova línia de col·laboració, en la 
qual oferim als joves la realització de pràctiques 
formatives a les botigues de l’empresa. 

Destaquem que hem unit a l’activitat a Madrid 
i Barcelona la de la província de Tarragona, una 
experiència destacable perquè ha iniciat l’acció 
amb insercions de més joves. La Xarxa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral, 

que afavoreix la col·laboració i els nexes d’unió entre el teixit social i el teixit empresarial.

 Formem una xarxa de 283 entitats socials adherides al programa d’inserció.

 A la Fundació Èxit comptem amb dos tècnics d’inserció laboral que realitzen 
la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari, 
l’acompanyament laboral de les persones inserides i el suport a l’empresa en relació a 
la inserció.

2.4_Programa Incorpora de l’Obra 
 Social “la Caixa”

Projecte realitzat conjuntament amb: 
Xarxa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”

Resultats obtinguts:

- Joves atesos: 231

- Joves inserits: 74

- Convenis amb empreses: 21
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El projecte Wake Up es va iniciar el mes d’octubre de 2011 i té com a objectiu que un 
grup de joves entre 16-18 anys, que han sofert fracàs escolar i han abandonat la seva 
formació, despertin, assumeixin la seva situació i comencin a definir quina és la seva 
vocació, amb la finalitat de començar a construir el seu projecte professional. 

2.5_Wake up

Projecte realitzat conjuntament amb: 
Fundación Intervida

Han participat:

- Joves: 12

- Voluntaris corporatius: 2

- Empreses: 2

- Entitats: 4

Resultats obtinguts: 

- Insercions: 2

Aquest any s’ha implementat la plataforma intranet on-line, que ha millorat notablement 
la coordinació entre entitats a l’hora de compartir ofertes, així com la comunicació a 
l’hora de derivar usuaris per a ofertes compartides.
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3_TREBALL EN XARXA AMB 
      ALTRES ENTITATS

 Participació en la comissió d’inserció sociolaboral d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció So-
cial) i en la Xarxa Laboral del Raval (que agrupa a 25 entitats del barri del Raval dedicades a 
la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables).

 Hem col·laborat en el Festival de cinema social Tanjazoom de Tànger organitzat pel Casal 
dels Infants, participant en l’elaboració del pla estratègic i en la comunicació a través de 
xarxes socials i webs 2.0.

 Hem participat en la Jornada “Empresa inclusiva” organitzada per ECAS, explicant la 
bona pràctica de la Formació Dual duta a terme conjuntament amb Desigual.

 Participació a la Xarxa Jove i Ocupació, constituïda per 5 entitats especialitzades en el 
treball amb joves (Tomillo, Norte Joven, Fundació Èxit, La Rueca i Opción 3), amb el suport 
de la Conselleria de Família i Assumptes Socials de la Comunitat de Madrid.

 Hem participat en la Jornada organitzada pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) sota 
el marc dels programes EQUAL de la Unió Europea i amb el tema “Noves eines per a la 
formació de persones desfavorides”. 

 Participació en la Jornada Preparatòria per a l’organització de la segona trobada europea 
de joves (Irlanda, Espanya i Noruega) sota el marc del programa Youth in Action.

 Participació en la Comissió d’Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

 El nostre director Nacho Sequeira s’ha incorporat a la Junta Directiva d’ECAS. 

Per això posem a la seva disposició diferents recursos com:

 Experiències d’aprenentatge vocacional

 Formació dual

 Itineraris d’orientació formativa-professional

El projecte té una durada d’un any, per la qual cosa l’avaluació dels resultats serà més 
ajustada i real en acabar el programa.

Les empreses que han participat són Fnac i Wogaboo.

En col·laboració amb la Fundación Tomillo, Cruz Roja, Càritas, ONCE i Fundación Secre-
tariado Gitano, i coordinat per la Fundación Accenture, hem començat a treballar en un 
projecte que consistirà en la creació d’una eina de diagnòstic de l’ocupabilitat basada en 
la gestió per competències.

2.6_Eina on-line per al 
 diagnòstic de l’ocupabilitat 
 per competències
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5_PERFIL DELS JOVES QUE HAN 
PARTICIPAT EN ELS PROJECTES

Malgrat el marc econòmic-social de crisi d’aquest any, la valoració global que fem al 
tancament de l’any 2011, respecte als objectius marcats, és positiva, doncs hem aconseguit 
mantenir les insercions de manera satisfactòria.  

Les contractacions dels joves en les empreses s’han aconseguit a través dels diferents 
projectes duts a terme durant l’any: formació dual en empresa, processos de formació i 
pràctiques en empreses, i l’espai de recerca activa de feina on aquells joves més capacitats 
augmenten el seu nivell d’ocupabilitat.  

Aquest any hem de destacar l’augment de la col·laboració d’empreses en els diferents 
projectes duts a terme, així com el fet d’haver ampliat el territori pel que fa a les insercions, 
incorporant a Madrid i Barcelona, la província de Tarragona.

4_INSERCIÓ

Hostaleria: 37
Magatzem/Logística: 20
Supermercats: 17
Comerç/Atenció al públic: 9
Administració/Teleoperador: 4
Neteja: 3
Mecànica de bicicletes: 1
Indústria: 1

Total: 92 insercions

Durant l’any, han participat en els nostres projectes 364 joves. Respecte a l’any passat, 
destaquem que hem passat de tenir un 75% d’homes i un 25% de dones, a comptar amb 
un 53% de dones i un 47% d’homes.

PROCEDÈNCIA GÈNERE

Europa de 
l’Est 1%

Amèrica 
Llatina 33%Espanyol 33%

Àsia 4%

Home 47%Dona 53%

Subsaharià 11% Nord 
d’Àfrica 18%
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 Voluntaris que destinen setmanalment unes hores per treballar a l’entitat: Juan Manuel 
Álvarez, Laura Amorós, Elena Dasca, Núria Garçon, Álvaro Melgar, Amine Nadir, Diana 
Rambla, Martina Soler, Josep Sunyer, Natxo Velasco i Manuel Vidal-Quadras.

6_VOLUNTARIAT  Voluntaris corporatius a través dels projectes:

- Projecte Coach: 111 voluntaris corporatius d’Abantia, AN Grup, BOSCH, Carrefour, 
Cemusa, Cespa, Damm, ESADE, Everis, Fotoprix, General Electric, Grupo Agbar, Grupo 
Vips, Hotel Calípolis, Grand Hotel Central, Hoteles Husa, IBM, KPMG, Mango, 
Microsoft, Sara Lee, Timberland, Unilever i Uría Menéndez.

- Formació Dual: 29 voluntaris corporatius de Barskolan, Flightcare, Fnac, Grupo Vips, 
Mutua Madrileña, Probike i Wogaboo.

- Club de recerca activa de feina: 25 voluntaris corporatius d’Adecco, Barclays, BBVA, 
Corintia, Creade-Lee Hecht Harrison, EADA, Enfasystem, Everis, Fundación Manpower, 
IBM, KPMG, Monras, Timberland i Wodker.

- Itineraris d’inserció: 34 voluntaris corporatius de Cespa, Desigual, Flightcare, 
Frapont, Grand Hotel Central, Grífols, Grupo Tragaluz, Hotel Amister, Manpower, 
Monras, Santiveri, Sibaris, Springfield, Tibidabo, Uría Menéndez i Wodker.

- Educació financera: 2 voluntaris corporatius de Citi.

- Wake up: 2 voluntaris corporatius d’Fnac i Wogaboo.
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X Aniversari de la Fundació Èxit

El 2 de juny vam celebrar el X Aniversari de la Fundació Èxit amb la presentació al 
MACBA d’un llibre i l’exhibició de 20 obres d’Street Art inspirades en els nostres joves.

Vam presentar el llibre “Juntos Somos Futuro. 
Empresas y ONG unidas para un mundo 
mejor”, en el qual han col·laborat 25 líders 
del món social i empresarial. Escrit per Sara 
Aguareles, i amb pròleg del reconegut econo-
mista, escriptor i professor Fernando Trías de 
Bes, aquest llibre ens ensenya, a través de les 
converses amb 22 líders de l’àmbit empresarial 
i social “que la col·laboració entre les em-
preses i les ONG és beneficiosa tant per uns 
com per als altres, i la Responsabilitat Social 
Corporativa, lluny de suposar una amenaça 
per als beneficis empresarials, és una podero-
sa estratègia per incrementar-los”.

Comunicació, 
captació 
de fons i 

esdeveniments
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També es va presentar a l’atri del MAC-
BA l’exposició “EXITbición 10 años con 
personas que dejan huella”. Una mostra 
d’street art de 20 obres (oli, aquarel·la, 
il·lustració, etc.) realitzades per diversos 
artistes urbans (professionals i amateurs) a 
partir de fotografies de Sammy Achaf, un 
jove que va passar per la Fundació i que ha 
retratat la realitat d’alguns nois i noies que 
estan actualment allí. 

L’obra donada per l’artista Javier Mariscal 
va tenir un gran èxit i el quadre que van fer 
els joves de la fundació al costat de Marc 
Bartra, jugador del FC Barcelona, va desta-
car per la seva frescor.

Fernando Perpiña-Robert, am-
baixador d’Espanya i gran amic 
de la Fundació, es va encarregar 
de fer la presentació al costat de 
Nekane Rodríguez, directora 
general de Creade-Lee Hecht 
Harrisson, i Rafael Vila San Juan, 
director del Laboratori d’Idees de 
l’ISGlobal, tots dos testimoniat-
ges en el llibre. 

En un dia tan especial de celebra-
ció, la Fundació Èxit va estar abri-
gallada per totes les personalitats 
amigues i del món social, artístic 
i empresarial que col·laboren amb ella. El Roberto Dueñas, ex jugador de bàsquet del 
Barça, també va assistir-hi demostrant la seva solidaritat i suport a aquests deu anys de la 
Fundació.  

Com els joves són l’eix central de la Fundació, també van ser els protagonistes de l’acte: 
José Santiago, del grup Tragaluz, i Mercè Solernou, de Mercès, van dirigir un taller amb 
alguns d’ells per a l’elaboració de tapes que van ser degustades durant l’esdeveniment. 
Així mateix, van ser els mateixos joves de la Fundació els encarregats de fer una divertida 
demostració de còctels i flair (malabarismes) gràcies a la formació de l’escola Barskolan 
Barcelona.
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Canvi del logotip de l’entitat Altres accions

Per al X Aniversari de l’entitat, Igriega va crear un logotip per al gran esdeveniment, que 
va ser el punt de partida de la renovació del logotip de l’entitat.

La Fundació Èxit ha evolucionat i el nou disseny del logotip, realitzat per DEC BBDO, 
s’aproxima més al significat actual de l’entitat.

Des dels seus inicis, el logotip incloïa una mà, la dels joves que ens sol·liciten ajuda. Ara 
hem evolucionat i el nostre logotip inclou dues mans, la del noi i la de l’empresa que està 
prop d’ell per col·laborar en la seva inserció laboral.

 

 Adecco va col·laborar en el projecte “Win4Youth”, amb el lliurament per part del presi-
dent de l’empresa d’un xec per valor de 38.000$ .

 Vam organitzar un esdeveniment amb l’Instituto de Empresa centrat en l’atur juvenil i la 
implicació de les empreses. Vam comptar amb ponents com Maite Arango i Miguel Ángel 
García de Grup Vips, Laura Yagüez de Desigual i Jose Luis Fargas de Flightcare.

 El 28 de desembre vam ser escollits per Iker Casillas i el BBVA com a ONG beneficiària 
del “Partido x la ilusión”. Els fons anaven destinats a projectes d’inserció laboral de joves 
en risc a través d’una ONG a Madrid (Fundación Tomillo) i d’una a Barcelona (Fundació 
Èxit).

 Infojobs ens va escollir al costat de Fundació Adsis i Nittua com a ONG beneficiària de la 
seva campanya nadalenca on-line.

 Ens han convidat i hem participat com a ponents a diferents esdeveniments: Jornada 
estatal Cruz Roja, Jornada de l’Institut d’Educació de Barcelona, Congrés Europeu de 
Voluntariat i Jornada Empresa Inclusiva.

 Hem estat seleccionats per Accenture com a ONG beneficiària del premi de periodisme i 
del programa d’arrodoniment de nòmines de l’empresa.
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Patronat i Consell Assessor 

Durant el 2011 s’ha avançat en el procés de renovació del Patronat i relleu de la presidèn-
cia. Alguns dels aspectes més rellevants són:

 S’amplia de 15 a 20 el nombre màxim de patrons.

 Incorporació al Patronat de Consuelo Castilla López, Maite Arango García-Urtiaga, 
Jaime Carvajal Hoyos, Pedro León y Francia, Borja Oria Riu, Francisco Prat Farreras, 
Jean Claude Rodríguez Ferrara i Javier Ruiz Paredes (nou secretari).

 Deixen de formar part del Patronat, després de vèncer el mandat, Esteban Mañá, 
PIMEC i Joaquim Puig Corcoy, tots ells grans col·laboradors de la Fundació als quals 
agraïm la seva col·laboració durant aquests anys.

 Es crea la figura de President d’Honor de la Fundació, detallant les seves funcions.

 Es creen les següents comissions: prospecció d’empreses, econòmic/financera, no-
menaments i retribucions, captació de fons i comissió pedagògica.

 En la reunió de patronat d’octubre, davant el dinamisme actual de l’òrgan de govern 
i la creació de comissions de treball, s’acorda per unanimitat deixar de convocar la 
Comissió Executiva.

 Amb la col·laboració de Consuelo Castilla, s’han analitzat el perfil i les funcions 
de l’actual president i s’han detallat el perfil i funcions del nou president/a. A partir 
d’aquest estudi, s’han mantingut entrevistes amb els membres actuals del patronat 

Novetats en 
els òrgans 
de govern
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que podien ajustar-se millor a aquest perfil. Acabat aquest procés es veu la necessitat 
d’assumir, des de l’equip professional, algunes de les funcions de l’actual president 
(com les relacions institucionals i la captació de fons) i allargar la presidència de 
Salvador Mas de Xaxàs perquè pugui acompanyar el procés d’incorporació dels nous 
patrons i la reestructuració de l’equip professional.  

 Davant la nova realitat de l’òrgan de govern integrat per persones de Barcelona i 
Madrid, les reunions es realitzen de forma alterna en aquestes ciutats.

 SS.AA.RR. els Prínceps d’Astúries i de Girona ens van concedir una audiència privada 
el 27 de gener a la qual van assistir membres del Patronat i del Consell Assessor de 
Madrid. Els prínceps van mostrar molt interès pels projectes de la Fundació. Durant tot 
el 2011 hem mantingut diverses reunions amb representants de la Fundació Príncep de 
Girona.

 S’han incorporat al Consell Assessor de Madrid María Entrecanales, María Herrero i 
Javier Nadal. 

Equip professional

S’han incorporat dues noves persones a l’equip: Carolina Elvira, com a tècnica d’inserció 
laboral a Madrid, i Thais Guillén, com a responsable de comunicació a Barcelona.

Durant el 2011, membres de l’equip professional han iniciat els següents cursos de for-
mació: Jose Alonso, el curs de gestió d’ONG d’ESADE; Verónica Tort, el curs financer a 
EADA; i Juan José Juárez, un màster en Coaching i gestió del Talent a l’Escuela Europea 
de Dirección de Empresas.

54_ _55



Col·laboradors 
estratègics 

del projecte

L’activitat de la Fundació en el 2011 ha estat possible gràcies a la col·laboració especial de:
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Entitats socials amb participació estratègica i/o en els 3 projectes:

Empreses amb participació estratègica en projectes de formació (Coach, Formació Dual i 
Club de recerca activa de feina): 
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Altres col·laboradors (finançament/productes/serveis/voluntariat):

Religiosas 
de Jesús 
María

(provincia de aragón)
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Dades econòmiques de l’exercici 2010-11

Fins al moment, comptàvem amb la col·laboració Pro bo de KPMG com a empresa audi-
tora dels comptes anuals de la Fundació. En el patronat d’octubre de 2010 es va aprovar 
el canvi a Auren, però es manté la col·laboració amb Pro bo. 

El resultat d’aquest exercici ha estat de 579,03 €, que s’han destinat a la compensació de 
pèrdues d’exercicis anteriors. 

INGRESSOS PER ORIGEN: DESPESES PER PARTIDES:

Altres 
resultats 

0,5%

Altres 
ingressos  

2,6%
Aportacions 
pers. físiques 

7,2%

Altres 
donacions 

7,7%

Admó.
pública
15,2%

Aportacions
empreses

17,4%

Entitats 
privades 

49,4% Missió
77,5%

Captació 
de fons
13,4%Administració

9,1%

465.988 €466.567,03 €

Transparència, 
qualitat i 

rendició de 
comptes
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Informes auditors: BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu
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BALANÇ DE SITUACIÓ

Passiu 

COMPTE DE RESULTATS
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Transparència i bones pràctiques

Hem passat per segona vegada l’anàlisi de la Fundación Lealtad amb un informe molt 
positiu (amb zero excepcions). Es pot accedir a tota la informació a través de la Guia de la 
transparència i les bones pràctiques d’aquesta entitat (www.fundacionlealtad.org).
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Pelai, 44, 3ª planta
08001 Barcelona

Eraso, 31, 1ª planta 
28028 Madrid

info@fundacionexit.org


