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CARTA del
PRESIDENT
Estimats amics,
Des de Fundació Èxit seguim treballant en la formació i inserció de joves en risc d’exclusió
social. Sempre fidels a aquesta missió, la nostra feina consisteix a cercar noves estratègies per
aconseguir millors resultats. En aquesta memòria es recullen ja els fruits del nostre pla estratègic
del 2007-2011, com la decisió d’obrir-nos a més entitats a fi que el nostre posicionament en
el món empresarial tingui un major impacte. Un bon exemple d’aquesta estratègia són els
projectes que ja van prenent consistència: el projecte Coach, el de Formació Dual, el d’Educació
Financera i el projecte Connecta Carrefour. Aquest 2009 hem seguit treballant en el projecte
Social Jobs, ja que ens sembla una eina potent que pot donar servei als joves, a les empreses i a
les entitats socials. També hem acabat una nova versió del Coach que ens permetrà arribar a les
petites i mitjanes empreses, el projecte Líder Coach: grans empreses conviden als seus clients i
proveïdors a participar en el projecte. Ells encapçalen l’experiència amb el suport de la
Fundació Èxit.
Des del principi, amb el model de franquícia social, hem volgut dissenyar projectes que es
poguessin replicar a gran ciutats. Com que ara estem implantats a Barcelona i a Madrid, vàrem
creure oportú ampliar el nostre àmbit d’actuació i convertir-nos en una fundació estatal.
El patronat es renova i es reforcen altres òrgans de govern: Comissió Executiva i Consell
Assessor de Madrid, on s’han incorporat persones de renom.
Seguint la línia de transparència que ens caracteritza, aquest any, a més de l’auditoria econòmica
i la certificació ISO, ens hem incorporat a la “Guía de transparencia y buenas prácticas” de la
Fundación Lealtad.
En aquests moments econòmicament complexes hem multiplicat els nostres esforços
organitzant events que ens permetessin aconseguir més recursos i, a la vegada, reforcessin la
“marca Èxit”.
Seguim presents en xarxes socials com ECAS, Coordinadora Catalana de Fundacions, Xarxa
Laboral del Raval i Xarxa de Jesuïtes per menors de risc, i aquest any hem estat convidats a
participar a Red Joven y Empleo, integrada per algunes de les entitats més representatives del
treball amb joves de la Comunitat de Madrid.
Una vegada més, directa o indirectament hem aconseguit premis i hem estat presents als mitjans
de comunicació. En un moment de manca de tot tipus de recursos volem destacar més que
mai la importància de connectar diferents realitats i d’establir lligams que ens ajudin a aprofitar
sinergies fins ara no utilitzades. És enmig de la crisi quan sorgeixen oportunitats de col·laboració
entre agents no acostumats a cooperar gaire: empreses, entitats socials, administració…
tots hem de posar el nostre gra de sorra perquè els joves en general i, en especial, els més
desfavorits puguin construir, amb la nostra ajuda, el seu projecte de futur.
Cada vegada més se sent parlar de la generació “ni-ni” (ni estudien ni treballen). Amb la teva
ajuda volem canviar aquesta perspectiva tan pessimista. Si alguna cosa ens aporten cada dia
aquest joves són les ganes de lluitar per un futur millor.
Una abraçada,
Salvador Mas de Xaxàs
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ActiviTAT
2009

Formacio
proJectE coach
Desembre 2008 – Febrer 2010
• Es porten a terme quatre experiències: Barcelona (des. 2008 - mar. 2009 i
nov. 2009 - feb. 2010), Madrid (des. 2008 - mar. 2009 i mar. 2009 - juny. 2009).
• Empreses participants: Abantia, Agbar, BOSCH, Cespa, Desigual, Everis,
Flightcare, Grand Hotel Central, Grupo Tragaluz, IBM, KPMG, Microsoft, SAR,
Timberland, Unilever, Unipost, URBASER i VIPS.
• Entitats derivants: Centre Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Prelaborales Naranjoven,
Projecte Clau i Punt de Referència.
• Joves participants: 56
• Joves que finalitzen el projecte: 47
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En conclusió:
• Les quatre experiències realitzades l’any 2009 posen de relleu un clar augment
en la participació i la col·laboració. En l’actualitat, el 100% del joves que inicien el
projecte l’acaben.
• Per la feina feta al Projecte Coach hem rebut un premi de l’Obra Social de Caixa
Sabadell i hem quedat finalistes del premi Voluntariat Corporatiu que atorga
AEDME.

proJectE lider coach
A finals de l’any 2009 vàrem iniciar el Projecte Líder Coach amb Barclays i 6 pimes
a les quals l’entitat bancària, en aquests cas, va animar a participar en el projecte:
Siemens Enterprise Communications, Tritoma, Gesinter, Jiménez Belinchón, IGC
Consultores i Soluciones Pírez.
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formacio dual
Formació Dual Tragaluz de l’11 al 23 de maig de 2009
(Barcelona).
• Empresa participant: Grupo Tragaluz
• Entitats derivants: Centre Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Projecte Clau, Via Laboral,
Mercè Fontanillas, CRAE Vilana, Punt de Referència i entitats d’Incorpora i la Xarxa
Laboral del Raval.
• Joves derivats: 43
• Joves participants: 14
• Joves que finalitzen
el projecte: 12
• Insercions: 5
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Formació Dual Desigual del 20 d’abril al 8 de maig de 2009
(Barcelona)
• Empresa participant: Desigual
• Entitats derivants: Centre Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Projecte Clau, Via
Laboral, Mercè Fontanillas, Adsis, Casal dels Infants, Punt de Referència i entitats
d’Incorpora i la Xarxa Laboral del Raval.
• Joves derivats: 40
• Joves participants: 13
• Joves que finalitzen el projecte: 12
• Insercions: 7
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Itineraris d’inserció de gener 2009 a gener 2010
• Entitats participants: Escola Pia Calassanci a Ciutat Vella (Barcelona), Centre
Cruïlla a Ciutat Meridiana (Barcelona) i Prelaborales Naranjoven a Fuenlabrada
(Madrid).
• Es porta a terme el procés d’orientació de dos grups de 12 joves al Centre Cruïlla
i a l’Escola Pia Calassanci, i d’un grup de 18 joves a Prelaborales Naranjoven, a
Fuenlabrada.
• En el marc del procés d’orientació s’imparteixen les matèries instrumentals
bàsiques (castellà, català i informàtica), formació i orientació laboral i els tallers
formatius (fusteria, electricitat, perruqueria, cuina,…).
• Joves participants: 67
• Joves que finalitzen el procés d’orientació: 43
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En conclusió:
En un marc de crisi econòmica on s’han tancat moltes possibilitats d’inserció per als
nostres joves, la Formació Dual resulta ser una excel·lent iniciativa que ens permet
aconseguir:
• Un ràtio d’inserció molt interessant: el 50% dels joves finalitzen la formació.
• Una experiència positiva per al jove, el qual, encara que no se’l contracti, rep una
formació exclusiva i important per al seu currículum.
• Grau de satisfacció alt per part de l’empresa, que sovint repeteix, i dels seus
treballadors, que descobreixen que la seva feina també pot servir per a ajudar.

ALTRES CURSOS
Curs d’ajudant de cuina adreçat a immigrants reagrupats, en col·laboració amb
l’Escola Pia Balmes dins del “Programa Reagrupament i Treball” de la Secretaria
d’Immigració de la Generalitat.
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INSERCIO
Aquest any 2009 hem viscut diverses experiències que demostren que el
posicionament que està assolint Èxit a les grans empreses es pot traduir en la
incorporació d’un gran volum de joves:
A Ros Roca, 42 joves van entrar a la cadena de muntatge dels nous contenidors
de la ciutat de Barcelona. La clau de l’èxit d’aquest tipus d’experiències és el
nostre paper d’intermediaris: vàrem analitzar els llocs de treball, vàrem fer la
difusió del perfil entre les entitats amb les quals treballem en xarxa, vàrem realitzar
la preselecció dels candidats abans de presentar-los a l’empresa i, una vegada
formalitzada la contractació, vàrem fer el seguiment de les 42 insercions.

Projecte Connecta Carrefour
Aquest any i a causa de la crisi, el projecte Connecta Carrefour, que té com a objectiu
la inserció de joves, ha donat un gir de 180º cap a la formació i les pràctiques, des d’on
s’ha treballat intensament. I malgrat la perspectiva inicial de no contractació, finalment
s’ha pogut inserir a 4 persones d’Èxit als centres comercials de Carrefour. Carrefour
manté el compromís i els objectius de col·laboració un any més.
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Programa Incorpora de la Caixa
Les empreses es mostraven poc receptives a signar convenis de col·laboració
adreçats a la inserció laboral. Per això hem centrat les nostres energies a treballar
amb les empreses que ja tenien el conveni d’Incorpora signat, i hem consolidat
aquestes col·laboracions mitjançant diverses accions. Tot i així, a Madrid s’han
signat 8 convenis nous amb un 50% d’insercions i a Barcelona tenim l’experiència
de Ros Roca, amb la qual, amb un sol conveni, hem inserit a 42 joves del programa.
També hem ofert la possibilitat a usuaris d’entitats Incorpora de participar en les
formacions impartides per empreses col·laboradores d’Èxit, com ara Desigual i el
Grupo Tragaluz.
Encara que la situació no sembla millorar, seguim contactant i treballant amb
empreses capdavanteres, com ara: Ros Roca, Abantia, Desigual, Grupo Tragaluz,
Bosch etc...
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PERFIL DELS JOVES QUE HAN
PARTICIPAT EN EL PROJECTE
Procedència cultural
Subsaharians
(7%)
Nord
d’Àfrica (18%)

Altres (3%)
Amèrica
Llatina (31%)

Espanya (41%)

SEXE
Dones (20%)

Homes (80%)
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TREBALL EN XARXA
AMB ALTRES ENTITATS
• Hem creat una aplicació informàtica d’indicadors per obtenir dades del projecte
en temps real. Aquesta aplicació complementa les aplicacions a mida que ja hem
creat per a la nostra Intranet.
• Durant el 2009 s’ha iniciat la revisió consensuada amb les entitats amb les quals
col·laborem del projecte d’itineraris d’inserció. Després de 9 anys de vida, és
necessari adaptar el projecte a la nova realitat del mercat laboral i a l’oferta formativa
a les zones on actuem.
• Comissió d’Inserció sòcio-laboral d’ECAS: Hem participat en el comitè
organitzador del 1er Congrés de Treball i Ciutadania, ens hem encarregat de la
difusió del Congrés a través de les xarxes socials d’Internet.
• Xarxa Laboral de Raval. A més de participar de forma activa a les plenàries,
continuem fomentant l’ús i fent millores de la Intranet XLR.
• Al mes d’octubre ens vàrem incorporar a Red Joven y Empleo, integrada per les
següents entitats socials de Madrid: Norte Joven, Tomillo, La Rueca, Opción 3 i
Murialdo. El seu objectiu és promoure l’intercanvi de metodologia i bones pràctiques
entre les entitats socials que treballem amb joves a Madrid des de la formació i
l’inserció.
• Hem tingut un primer contacte amb la Fundació Princep de Girona ja que
considerem que podem tenir-hi sinergies perquè ells també tenen com a missió la
formació, el desenvolupament dels joves i l’atenció als problemes socials del nostre
entorn, en especial, als joves en una situació més vulnerable.
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VOLUNTARIAT
Èxit treballa des del principi amb una estructura mínima (4 professionals a Barcelona
i 2 a Madrid). Per això, i a fi d’arribar al major nombre de joves, és bàsic el treball en
xarxa amb d’altres entitats i la feina del nostres voluntaris.
Aquests any hem comptat amb voluntaris que ja fa temps que col·laboren amb
nosaltres, com el Natxo Velasco, el Juan Francisco López i la Nuri Garçon, i amb
altres de nous com l’Elena Dasca a Barcelona i l’Àlvaro Melgar a Madrid, que han
realitzat una gran feina en tasques administratives.
A més d’aquest voluntariat estable comptem, com sempre, amb la col·laboració
puntual de l’equip de voluntàries coordinat per la Consuelo Vilanova i amb la del
Pere Fàbrega, que ens ha ajudat amb l’aplicació informàtica del CRM.
Volem destacar també la importància que tenen per a la fundació els voluntaris
corporatius. Són totes aquelles persones que, amb el suport de les seves empreses,
dediquen unes hores del seu temps per ajudar-nos a formar als joves del projecte.
En un moment de crisi com l’actual és especialment destacable l’esforç que fan els
voluntaris a nivell personal i les empreses a nivell institucional per recolzar la nostra
tasca. Alguns dels projectes en els quals hem tingut suport del voluntariat corporatiu
són:
• Projecte Coach: 56 voluntaris de les empreses Abantia, Agbar, BOSCH, Cespa,
Desigual, Everis, Flightcare, Grand Hotel Central, Grupo Tragaluz, IBM, KPMG,
Microsoft, SAR, Timberland, Unilever, Unipost, URBASER i VIPS.
Aquests voluntaris coach involucren a d’altres persones de les seves empreses
perquè expliquin les seva feina o la seva trajectòria laboral, és a dir, que s’acaben
implicant en el projecte aproximadament uns 150 voluntaris.
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• Projecte Líder Coach: S’impliquen voluntaris tant de Barclays com de les 6 pimes
que hi participen, en global, una vintena de voluntaris.
• Formació Dual: Aquest any han col·laborat en el projecte Desigual i Grupo
Tragaluz uns 6 voluntaris per empresa.
• Educació Financera: Projecte que realitzem amb Citi des de fa anys. Aquest any
hi han treballat 6 voluntaris.
• Projecte Connecta Carrefour: 6 voluntaris s’han implicat en fer visites i xerrades
formatives als joves.
A més dels voluntaris d’aquestes empreses que participen en projectes estratègics
per la fundació, hem de destacar la col·laboració d’unes 50 empreses que,
puntualment, ens obren les portes perquè els joves d’Èxit puguin visitar-les i
conèixer els perfils laborals a través dels testimonis dels seus treballadors. O, fins
i tot, voluntaris corporatius que vénen als nostres centres a donar xerrades. Al final
d’aquesta memòria, a l’apartat d’agraïments, figuren els noms de tots ells.
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CAPTACIO DE
FONS I EVENTS
• Per tal de combatre la crisi ha estat un any intens en events: Concert Benèfic del
Grup PorFinViernes a Barcelona, Cine Fòrum “El Truco del Manco”, el primer
concert benèfic a Madrid amb el grup “Tomorrow at Six”, presentat pel Gabino
Diego, participació al BCN Extreme Sport Festival, participació a la Marnatón,
participació a la Jornada de Banca Cívica de Caja Navarra.

En conclusió:
Els events segueixen sent una bona font de captació, sempre que es mesuri
l’equilibri de la inversió treball/temps dedicat amb la recaptació final. Deixant de
banda la captació de fons, aquests events també han estat molt útils per donar a
conèixer els nostres projectes.
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PREMIS
• El 3 de desembre, a la VII Trobada anual del Foro de RRHH de la patronal
Foment se’ns va lliurar el Premi a la millor sessió de Benchmarking de l’any 2009.
Van assistir-hi 137 directius de RRHH.
Aquest premi reconeix l’interès que va crear la sessió que vàrem organitzar el 19
de març de 2009 sota el títol “Experiències d’integració social que estimulen el
compromís dels treballadors”, a la qual vàrem convidar com a ponents a la Sra. María
Obiols, directora de RRHH de Desigual, a la Sra.Olivia Bórquez, aleshores directora
de RRHH de Citi, i al Sr. Jaume Farré, responsable del Programa Incorpora de la
Obra Social de “la Caixa”.
Els joves de la fundació varen participar en l’event, encarregant-se de la recepció
dels convidats i del guarda-roba.
• Citi va rebre el Premio de Empresa y Sociedad en la categoria de voluntariat
corporatiu, entre d’altres, pel projecte d’Educació Financera que ha realitzat amb
Èxit. Citi ens ha aprovat un nou acord de col·laboració econòmica per a portar a
terme el projecte.
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Patronat, comissiO
executiva i consell assessor

• El 19 d’octubre vàrem ser donats d’alta del Registre de Fundacions del Ministeri
de Sanitat i Política Social amb el Nº 08-0391. Així finalitzem el procés iniciat per a
ampliar l’àmbit territorial d’actuació de la fundació, que és ara estatal. Volem
destacar l’assessorament d’Uria&Menéndez durant tot el procés.
• Al patronat de desembre, el Salvador Mas de Xaxàs anuncia el seu desig de
deixar el càrrec l’any 2012 a fi de no crear una excessiva dependència de la entitat a
persones concretes. S’inicia una tasca de planificació del relleu.
• Patronat: Renovació del càrrec del Pau Guardans Cambó. Deixa el Patronat el
Pau Hortal.
• Incorporació a la Comissió Executiva del provincial dels Jesuïtes el P. Lluís
Magrinyà i del Jean Claude Rodríguez (emprenedor social projecte CAF).
• Consell Assessor de Madrid: Incorporació de la Coloma Armero.
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Col• laboradors
estratEgics del projecte

L’activitat de la Fundació durant l’any 2009 ha esta possible gràcies a la col·laboració especial de:

Entitats socials amb participació estratègica en projectes de formació (Coach, Líder Coach,
Educació Financera i Formació Dual):

Empreses amb participació estratègica en projectes de formació (Coach, Líder Coach, Educació
Financera i Formació Dual):
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Altres col·laboradors (finançament/productes/serveis/voluntariat)

OTO S.L.

DORSA HOLDING

NEWZID
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Empreses que col·laboren en la formació i inserció de joves:
Abantia

Uria y Menendez

Gremi de constructors

Bapisa Elevación S.A.

Timberland

Wodker Associates

d’obres de Bcn i

Echar Una Mano 10 S.L.

Aramark

IMVASA

Comarques

Hotel Omm

Balaque Center

Italo Motor

Massimo Dutti

Sufi S.A

Cespa

Mango

Mercès

Airotec

Cite CC.OO

Manpower

Fundación Solidaridad

Gerest S.L

Citi

Mercabarna

Clece Barcelona

Inspectoria Salesiana San Juan Bosco

Carrefour

Monras

Diesel

Alas Courier

Creade

Paradís Group

Grupo Vips

Gregorio Barco Madera

Desigual

Probike

Frapont

Restaurante Santa

Flightcare

Randstad

Aravinc

Barclays

General Electric

Regula Abogados

Montajes Aldoan S.L

Siemens Enterprise Communications

Grand Hotel Central

Climava

Airfran S.L

Tritoma

Grupo Agbar

Ara Vinc

Balaque center

Gesinter

Grupo Sar

Azulius Catering

Ros Roca

Jiménez Belinchón

Grupo Tragaluz

Foment del Treball

Arcadias

IGC Consultores

Tropik

Nacional

Restauración y

Soluciones Pirez

Unilever

Luciano Carizza

Serviciso REYSE S.A.
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TransparEncia, qualitat
i rendiciO de comptes

• Ens hem incorporat a la Guía de Transparencia y Buenas Prácticas de las
ONG de Fundación Lealtad, que complementa el nostres certificats de gestió de
qualitat ISO i l’auditoria que, cada any, realitza KPMG.

INGRESsOS per origen
375.458

59.818

58.350

39.878

34.466

Administració
pública

Aportacions
persones
físiques

Aportacions
empreses

Entitats
privades

Altres
donacions
i events

11.147

5.603

Altres
ingressos

Excés de
provisions

Total: 584.720
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INGRESSOS pEr origen
Excés de
provisions (0,96%)
Altres
ingressos (1,91%)
Altres
donacions i events (6,82%)

Administració
pública (5,89%)
Aportacions
persones físiques (10,23%)
Aportacions
empreses (9,98%)

Entitats
privades (64,21%)

• La partida de l’Administració pública ha baixat d’un 8,45% a un 5,89%.
• Les aportacions d’empreses han passat d’un 14,48% a un 9,98%.
• Altres donacions i events ha tingut un augment d’un 0,31% l’any passat a
un 6,82% aquest any.
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DESPESES PER PARTIDES
472.700

El resultat d’aquest exercici ha estat
de 14.583,57 que s’ha destinat a
compensar les pèrdues d’exercicis
anteriors.

57.369

Missió

Captació
de Fons

40.067

Administració

Total: 570.136

Captació
de Fons (10,06%)

Administració
(7,03%)

Missió (82,91%)
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INFORME D’AUDITORia
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balanç de SITUACIÓ

INGREsSOS i despeses
Compte DE RESULTAtS
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5 grans rePtEs

Al Pla Estratègic que vàrem elaborar l’any 2008 ens vàrem marcar 5 grans reptes
de futur,a assolir en 3 anys. Us fem memòria del reptes i afegim tot el que ja hem
aconseguit durant el 2009.
1.- Aconseguir un equilibri entre el potencial d’inserció (ofertes de les
empreses) i el volum de joves a inserir. Per això volem potenciar el treball en xarxa
amb d’altres entitats i aconseguir una major implicació per part de grans empreses i
multinacionals.
• Hem realitzat una tasca d’intermediació amb diverses entitats (Programa
Incorpora de la Caixa, ECAS, Xarxa Laboral del Raval) que ens ha permès
aconseguir col·laboracions estratègiques amb grans empreses.
• Especialment rellevant ens sembla el procés d’inserció de 42 persones a
l’empresa Ros Roca. També volem destacar, un any més, la col·laboració de
Carrefour en el Projecte Connecta.
2.- Ser entitat de referència en la inserció laboral de joves en risc.
Responsabilitat Social Corporativa i noves tecnologies aplicades al sector
social.
• Hem consolidat l’ús de l’eina online de la Xarxa Laboral del Raval creada per
Enfasystem i Fundació Èxit.
• Hem desenvolupat una nova aplicació d’indicadors per a la nostra intranet.
• Hem assessorat l’Obra Social de la Caixa en referència a la creació d’una
intranet per al Programa Incorpora.
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• Hem rebut el premi a la millor sessió de Benchmarking del Foro de RRHH de
Foment i amb el projecte Coach hem rebut un premi de la Caixa Sabadell i hem
quedat finalistes als premis de la AEDME.
3.- Reforçar l’autonomia financera per a garantir els fins, potenciar la signatura de
convenis plurianuals i incrementar el nombre de donants periòdics.
• Aquest any 2009 hem renovat el conveni plurianual amb la Fundació Internacional
Carrefour, Fundación Roviralta i hem signat un conveni a tres anys amb la patronal
Foment.
4.- Difondre 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.
• Hem permès l’accés públic a l’aplicació de materials pedagògics de la
nostra web.
5.- Potenciar nous models de projecte per a aconseguir un major benefici social.
• Hem consolidat el Projecte Coach.
• Hem iniciat amb gran èxit les dues primeres experiències de Formació Dual amb
Desigual i el Grupo Tragaluz.
• Hem iniciat el Projecte Líder Coach que permetrà, amb l’ajuda de Barclays,
implicar a 6 pimes en un projecte de RSC.
• Durant el 2009 s’han consolidat el projecte d’Educació Financera, desenvolupat
amb la col·laboració de Citi, i el Projecte Connecta, amb la col·laboració de
Carrefour.
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