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CARTA DEL PRESIDENT



Estimats amics,

Fa deu anys vàrem començar la utopia d’Èxit, fer de pont entre el món social i l’empresarial perquè joves 
de 16 a 21 anys amb fracàs escolar i risc d’exclusió social trobessin, mitjançant una formació, el treball 
que es mereixien. 

Ara, amb la perspectiva dels anys, crec que va ser un encert. Tristament, per la situació actual de fracàs 
escolar i atur juvenil encara som necessaris. En deu anys, més de 1.000 joves i 200 empreses han 
participat en el projecte. 

Des dels seus inicis, hem volgut que la fundació funcionés seguint uns criteris empresarials en gestió i 
transparència i que s’anés adaptant a les necessitats de cada moment. És per això que hem pogut passar 
d’un model uniprojecte a un de multiprojecte. Som realment actius a Internet i les xarxes socials. Ens 
hem obert a d’altres entitats socials amb la finalitat d’augmentar el nombre d’usuaris i poder oferir el 
nostre posicionament privilegiat dins del món de l’empresa. En resum, ment oberta i creativa. 

Tots aquests avenços han estat possibles gràcies a l’equip humà de la fundació, al Patronat, al Consell 
Assessor de Madrid i a la Comissió Executiva. Per tant, puc dir-vos amb satisfacció i tranquil·litat que la 
continuïtat de la fundació està garantida. És tot un luxe poder comptar amb tots ells. 

Aquest any 2010 hem estat guardonats amb el Premi Impulsa a una Entitat concedit per la Fundació 
Príncep de Girona en la seva primera edició, així com amb el Premi Mercè Conesa  a la Millor Iniciativa 
Solidària en el marc  dels Premis d’El Català de l’Any que promou El Periódico de Catalunya. I hem estat 
seleccionats pel llibre “Pez de Plata” de BMW. I els projectes que us vaig comentar l’any passat (Projecte 
Coach, Formació Dual, Club de Feina, Training Club, etc.) s’estan consolidant, com ja podreu veure a la 
memòria. 

Els joves són el futur del país. En aquest moments, més que mai, hem de seguir treballant perquè estiguin 
ben formats, amb il·lusió, i perquè trobin el lloc que es mereixen. Vull ressaltar, especialment, els més 
vulnerables. I tot això ho aconseguirem si treballem  junts, empreses, ONG i administració. Les entitats 
socials hem d’aprofitar les sinèrgies i crear veritables xarxes socials. La crisi ens ajuda a aquesta unió. 

En el propers anys, la Fundació Èxit treballarà amb tres objectius:

- Especialitzar-nos en la connexió final del jove amb l’empresa. 
Tant en la inserció com en la formació.

- Escalar els nostre projectes.

- Ser autosostenibles.

M’agradaria seguir animant-vos a continuar fent camí amb nosaltres. Junts podem aconseguir que els 
objectius de tots aquests joves es compleixin. Fa poc, vaig llegir una frase que em va agradar molt: abans 
dèiem “Veure per creure” i ara hem de dir “Creure per veure”. Nosaltres creiem, sense dubte, que veurem 
complert aquest objectiu. 

Una abraçada,

Salvador Mas de Xaxàs
President
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ACTIVITAT 2010



PROJECTE COACH

-  Es porten a terme quatre experiències:  
Dues a Barcelona (abr. 2010-des. 2010) i 
dues a Madrid (feb. 2010-des. 2010).

-  Empreses que participen: Abantia, Agbar, 
Cespa, Desigual, Diesel, General Electric, 
Grand Hotel Central, Grupo Arcano, 
Grupo VIPS, IBM, KPMG, Microsoft, SAR, 
Starbucks i Timberland.

-  Entitats derivants:  
Centre Cruïlla, CFP José Ramón Otero, 
Escola Pia Calassanci, 
IES Tetuán de las Victorias, La Rueca, 
Lumbre, Norte Joven, Pan Bendito, 
Projecte Clau, Punt de Referència 
i Fundación Tomillo. 

-  Joves participants: 62

-  Joves que finalitzen el projecte: 53 

1. FORMACIO

El projecte Coach arriba als instituts amb els joves de PCPI.

La Comunitat de Madrid vol baixar l’índex de fracàs escolar entre els nostres joves i 
és per això que, entre d’altres, ha escollit el nostre projecte Coach per poder  treba-
llar el problema des de l’arrel, als instituts i abans que abandonin els estudis.
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-  Aquest any s’ha dut a terme una primera 
experiència del mes de febrer al mes d’abril 
de 2010

-  Empresa Líder: Barclays.

-  Empreses participants: 
Siemens Enterprise Communications, 
Tritoma, Gesinter, Jiménez Belinchón, 
IGC Consultores i Soluciones Pírez.

-  Entitats derivants: Prelaborales Naran-
joven.

-  Joves participants: 12

-  Joves que finalitzen el projecte: 12

PROJECTE LIDER COACH

El Projecte Líder Coach va sorgir de la necessitat d’apropar el Projecte Coach a  les 
PIMES, ja que moltes d’elles no tenien cap experiència en programes de voluntariat 
corporatiu. Per portar a terme aquesta nova variant del Coach ha estat fonamental la 
participació de Barclays, que ha assumit el lideratge de l’acció convidant a partici-
par a  6 empreses del seu gran ventall de clients. Els resultats han estat excel·lents, 
tant pel que fa a la participació activa de les empreses col·laboradores com per 
l’experiència que ha viscut cadascun dels joves. 



FORMACIO DUAL

Flightcare

Flightcare

Desigual

Grupo 

Tragaluz

Desigual

Wagaboo

Curs d’ Adminis-

tració i passatge,                        

març 2010 Barcelona

Curs de Rampa,   

març 2010 

Barcelona

Curs d’ajudant de 

dependenta  

maig  2010

Barcelona

Curs d’Ajudant de 

cuina, juny 2010

Barcelona

Curs d’ajudant de de-

pendenta novembre  

2010  Madrid

Curs d’Auxiliar 

de cuina,

desembre 2010

Madrid

Incorpora, Xarxa Laboral del 

Raval, Càritas, SAEJ i Punt de 

Referència.

Incorpora, Xarxa Laboral del 

Raval, Càritas, SAEJ i Punt de 

Referència.                                                                      

Incorpora, Xarxa Laboral del 

Raval, Càritas, SAEJ, Punt de 

Referència, Adsis i Casal dels 

Infants.                        

Incorpora, Xarxa Laboral del 

Raval, Càritas, SAEJ i Punt de 

Referència.

Fundación Tomillo, Fun-

dación Adsis, Federación 

de Plataformas Sociales 

Pinardi, Asociación Semilla, 

Asociación Cultural La Kalle 

y Asociación Cultural Norte 

Joven 

Fundación Adsis, Iris Madrid, 

Asociación Cultural Norte-

joven, Asociación Semilla, 

Proyecto Hombre , La Rueca, 

Federación de Plataformas 

Sociales Pinardi 

8 joves

8 acaben el curs

21 joves

10 acaben el curs

12 joves 11 acaben 

(la que fa 12 no 

acaba perquè troba 

feina) 

10 joves

10 acaben  el curs

 

11 joves

11 acaben el curs

12 joves

7 acaben el curs

4 joves

7 joves

4 joves i 6 passen 

a la borsa de 

treball)

2 joves i

8 obtenen una 

carta de recoma-

nació. 

Cap

5 joves

Empresa 

partici-

pant
Curs Entitats derivants

Joves

participants
Insercions
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Desigual després de 2 anys de realitzar cursos de Formació Dual a Barcelona s’inicia 
a Madrid. I Wagaboo s’estrena amb un curs d’Auxiliar de Cuina.

Formació Dual a Desigual Madrid aprenent a doblegar 
una peça de roba sense cap recolzament

Formació Dual a Grupo Tragaluz, Barcelona. Fent reboste-
ria a Les Cuines de Sta. Caterina

Entitats participants: Escola Pia Calassanci 
a Ciutat Vella (Barcelona), Centre Cruïlla a 
Ciutat Meridiana (Barcelona). 

De mutu acord, i donat que ni Pinardi 
Prelaborales Naranjoven ni la Fundació 
Èxit poden seguir finançant el projecte 
d’Itineraris d’Inserció es decideix centrar la 
col·laboració futura d’aquesta entitat en la 

derivació de joves al Projecte Coach, Forma-
ció Dual i d’altres projectes que la Fundació 
Èxit pugui dur a terme en un futur.

Es realitza el procés d’orientació de tres  
grups de 12 joves al Centre Cruïlla i l’Escola 
Pia Calassanci.

ITINERARIS D INSERCIO DE GENER 
DE 2010 A GENER DE 2011 



El Departament de Treball de la Generalitat  aprova per primera vegada una subvenció 
per al Dispositiu Èxit format per les entitats Cruïlla, Escola Pia Calassanci i Fundació Èxit, 
reconeixent així l’eficàcia del treball en xarxa realitzat per aquestes entitats. 

EDUCACIO FINANCERA

CITI ens recolza un any més per portar a 
terme el Projecte d’Educació Financera  que 
durant el 2010 s’ha centrat en el manual per 
als educadors i voluntaris que imparteixen 

el programa. Aquest any, també hem volgut 
impulsar la formació en banca per Internet 
per ser un canal en alça, sobretot entre la 
població més jove.

El Projecte Èxit Calassanci gestionat per l’Escola Pia ha canviat d’adreça i ara està al Raval 
de Barcelona. (St. Antoni Abad, 54 08001 Barcelona).
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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, serigrafia i mecànica de bicicletes).

Joves que participen: 69

Joves que finalitzen el procés d’orientació: 
66



2. INSERCIO
L’any 2010 les insercions per sectors han 
estat les següents: 

-  Hostaleria: 4

-  Distribució (Supermercats): 7

-  Mecànica: 1

-  Comerç, atenció al públic: 7

-  Magatzem/Logística: 22

-  Laboratori: 2

-  Neteja Industrial: 35

-  Lampisteria i climatització: 4

-  Perruqueria i estètica: 2

Un total de 84 joves contractats.

Aquest 2010, i malgrat la crisi, hem man-
tingut un nivell d’insercions satisfactori. 
L’estratègia seguida ha estat realitzar una 
primera fase de formació dins de l’empresa. 
D’aquesta manera, els joves han pogut de-
mostrar la seva vàlua i l’equip de l’empresa 
ha pogut copsar de primera mà el potencial 
de cadascun d’ells. I, en cas de ser necessa-
ri, se’ls ha ofert la possibilitat d’incorporar-
se a la plantilla. 

Valorem de forma molt positiva que les em-
preses que ja van col·laborar amb nosaltres 
hagin repetit  aquest any i l’increment en el 
nombre d’empreses que s’han incorporat per 
primera vegada. 



Carrefour, a través de la Fundación Solida-
ridad Carrefour, ha contribuït a la inserció 
de joves en risc d’exclusió social. El 21 de 
juliol, el president de Carrefour, Rafael 
Arias Salgado, i el president de la Fundació 
Èxit, Salvador Mas de Xaxàs, van signar el 
conveni de col·laboració en un acte celebrat 
a Madrid. El  principal objectiu d’aquest 
acord és oferir als joves l’oportunitat de 
combinar coneixements tècnics i pràctiques 
a la xarxa  de centres comercials Carrefour.  
D’aquesta manera, es contribueix a una 
millor formació i capacitació per aconseguir 
una millor inserció al mercat laboral. Aquest 
acord s’emmarca dintre del Projecte Connec-
ta, una iniciativa que Carrefour i la Fundació 
Èxit porten a terme des de l’any 2008. 

La primera experiència es va desenvolupar 
simultàniament en 12 hipermercats de Ma-
drid i Barcelona durant el mes de desembre. 
Les dates no van ser les millors per raó de 
l’excessiva càrrega de feina, que va impedir 
als tutors i els caps de secció poder dedicar 
massa temps a la selecció i formació dels 
joves durant les pràctiques. Tot i així, el 
resultat global ha estat bò: de 55 joves que 
van acabar les pràctiques, 6 van ser contrac-
tats (un 10%), i els voluntaris que hi van par-
ticipar també van quedar satisfets. Atesos 
els resultats, existeix la intenció d’ambdues 
parts de repetir la experiència.

PROJECTE CONNECTA CARREFOUR 
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Projecte 

Connecta 

Carrefour, 

novembre/

desembre 

2010

Madrid

Hipermercats Las 
Rozas 

Los Ángeles Aluche

Leganés

San Sebastián de los 
Reyes 

Fuenlabrada 

Parla

San Fernando de 
Henares

Barcelona

Gran Via 2-Hospitalet

La Maquinista

Glòries 

Madrid

La Salle, AD Molinos, Funda-

ción Balia, Iris Madrid, Proyec-

to Hombre, Emaús Fundación 

Social, Fundeso, Asociación 

Cultural la Kalle, Cooperativa 

Opción 3, Asociación Semilla, 

Fundación Tomillo, Federación 

de Plataformas Sociales Pinar-

di, Fundación Adsis, Fundación 

Diagrama, Oficina Municipal 

de Madrid de Formación i 

Orientación para inmigrantes, 

Incorpora Inder. 

Barcelona

Caritas, Punt de Referència, 

Cruïlla, Calassanci, Xarxa Labo-

ral del Raval, Fundació Adsis, 

Integramanet, USOC i Casal del 

Infants. 

71 joves

55 acaben 

el curs

6 joves

Conveni Punts de 

pràctiques
Entitats derivants

Joves

participants
Insercions



Hem mantingut el contacte amb les 
entitats del grup per tal d’aconseguir que 
la majoria d’usuaris del programa pugui 
beneficiar-se de les accions per trobar feina 
en les empreses amb les quals col·laborem 
habitualment.  

Diversos usuaris del programa Incorpora 
de La Caixa han accedit a la selecció per 
als projectes de Formació Dual que hem fet  
aquest any. 

Vam realitzar una xerrada sobre els pro-
jectes de la Fundació Èxit a Incorpora de 
Tànger (Marroc), de la qual va sortir una 
segona xerrada sobre “Comunicació i dina-
mització en xarxes socials” a associacions 
locals que participen del Projecte Impuls 
Jove de Tànger.

PROGRAMA INCORPORA DE LA CAIXA
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En el Training Club de Madrid ha estat bàsic crear la figura del Tutor (voluntari format 
per Èxit), que és la persona de confiança que té el jove durant la seva recerca de feina. 
Es va fer una primera experiència amb 10 tutors (Estefanía Baixeras, María Cacho, 
Fernando Carnero, Alberto Cerracín, Armando Guerra, Ángel Labrador, Juanjo Martínez, 
Raquel Olmos, Marta Rodríguez i Gema Segura)  i va funcionar  tant bé que hem replicat 
la idea a Barcelona  per al proper any. 

Atesa la situació de crisi actual, vàrem 
creure oportú reforçar el dispositiu Èxit amb 
un espai de recerca activa de feina on el jove 
pogués trobar les eines necessàries, a més 
d’una orientació per part de les nostres em-
preses col·laboradores sobre temes legals, 
curriculars, formals, on line.

És així com es va crear el Club de Feina 
a Barcelona i el Training Club a Madrid. 
Aquest primer any ja han participat 32 

joves derivats d’entitats col·laboradores 
(Escola Pia Calassanci, Centre Cruïlla, Punt 
de Referència, Càritas, Integramanet, Balia, 
Fundeso i Murialdo). Han col·laborat 19 
voluntaris corporatius d’organitzacions com 
Microsoft, Creade, CCOO, Regula, Wodker, 
Enfasystem, Everis, Creade, EADA, ETT Mon-
ràs, Grífols, Balguer Center i Mango. I s’han 
inserit 6 participants del Club de Feina, és a 
dir, un 20%.

RECERCA ACTIVA DE FEINA



3. PERFIL DELS JOVES QUE HAN 
PARTICIPAT ALS PROJECTES
Segons el calendari aprovat pels estatuts, durant el curs 2009/2010 (setembre-agost) 
han particpat en els nostres projectes 262 joves, del quals un  19´5% ha participat en més 
d’un projecte. 

PROCEDÈNCIA

GÈNERE

Altres (1%)

Amèrica 
 Llatina (23%)

Espanya (39%)

Europa de 
l’Est (2%)

Nord d’Àfrica (27%)

Subsaharians (5%)

Àsia (3%)

Home (75%)

Dona (25%)
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4. TREBALL EN XARXA 
AMB ALTRES ENTITATS
-  Un any més, hem participat en la comissió 
d’inserció sociolaboral d’ECAS (Entitats Ca-
talanes d’Acció Social) i en la Xarxa Laboral 
del Raval, que agrupa a 25 entitats del barri 
del Raval dedicades a la inserció laboral de 
col·lectius vulnerables.

-  Participació en la jornada Red Joven y 
Empleo  organitzada de forma conjunta amb 
Tomillo, Norte Joven, La Rueca, Murialdo i 
Opción 3 per analitzar els models formatius 
laborals existents actualment en la Comuni-
tat de Madrid, investigar altres models pos-
sibles i proposar alternatives consensuades.

-  S’ha treballat amb la  Fundació Tomillo 
en la creació d’una eina sobre la Gestió i el 
Desenvolupament per Competències.

-  Col·laboració amb la Fundació Balia per 
oferir serveis d’orientació  y recerca activa 
de feina als joves que ens han derivat.

 -  Hem participat a ECAS en la realització 
del diccionari de competències transversals 
i en el procés metodològic per a la seva 

implementació, que s’haurà de dur a terme 
durant l’any 2011. 

-  Gràcies a una de les 4 beques que atorga 
la Fundació Banesto, Nacho Sequeira va 
poder assistir a un curs a l’INSEAD per a em-
prenedors socials, on va tenir  l’oportunitat 
de compartir experiències i coneixements 
amb 31 emprenedors i directius d’entitats 
socials d’arreu del món. 

-  Hem impartit un curs de formació en 
Inserció Laboral de joves en risc d’exclusió a 
25 tècnics de la Creu Roja de tot Catalunya. 
I ens han convidat com a ponents en un 
monogràfic sobre el mateix tema a la Univer-
sitat de València. 

-  Hem signat un conveni de col·laboració 
amb Càritas pel qual s’estableix un protocol 
en virtut del qual els joves d’aquesta entitat 
poden participar en els nostres projectes, 
i Càritas fa una aportació econòmica que 
cobreix part de les despeses.  

Un any més, observem que, si compartim la nostra feina amb altres entitats, aconse-
guim un impacte social més gran i arribem a més joves del nostre col·lectiu. 

4. TRABAJO EN RED 
CON OTRAS ENTIDADES



5. VOLUNTARIAT
- Voluntaris que destinen unes hores treba-
llant a l’entitat: Juan Manuel Álvarez, Laura 
Amorós, Elena Dasca, Nuri Garçon, Álvaro 
de Melgar i Natxo Velasco.

-  Voluntaris corporatius a partir de projec-
tes: 

-  Projecte Coach: 65 voluntaris cor-
poratius d’Abantia, Agbar, Desigual, 
Cespa, General Electric, Grupo Arcano, 
Grand Hotel Central, Grupo Vips, IBM, 
KPMG, Microsoft, SAR, Starbucks i 
Timberland.  

-  Projecte Líder Coach: 12 voluntaris 
corporatius de Barclays, Gesinter, 
IGC Consultores, Jiménez Belinchón, 
Siemens Enterprise Communications, 
Soluciones Pírez i Tritoma. 

-  Projecte Formació Dual: 17 voluntaris 
corporatius de Desigual (6) , Flightcare 
(2), Grupo Tragaluz  (4) i Wagaboo (5).

-  Club de Feina i Training Club: : 28 
voluntaris corporatius, d’entitats i par-
ticulars. Els 19 corporatius pertanyen 
a organitzacions com Balagué Center,  
CCOO, Creade,  EADA,  Enfasystem, 
ETT Monrás,  Everis, Grifols, Mango,  
Microsoft Regula i Wodker.

-  Educació Financera: 4 voluntaris 
corporatius de Citi.

A finals d’any va morir a Barcelona en Juan Francisco López Castro, un voluntari que 
havia estat a la fundació des dels seus inicis. Juan Francisco ens va oferir el seu temps 
amb esforç i il·lusió ja que, com ell deia: “ A aquestes alçades de la vida, superats ja el 
tres quarts de segle, quan hi ha més passat que futur, el més valuós que un pot oferir 
és temps, que no és or: es vida”.
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6. CAPTACIO DE 
RECURSOS I EVENTS
- Durant l’any 2010- Projecte “Win for Youth” 
organitzat per la Fundación Adecco. Sota 
el lema  “Make every step count” (Fes que 
cada passa compti), la Fundación Adec-
co donava 5$ per cada 5 km que corria 
qualsevol del seus empleats a la marató 
de NYC o a d’altres carreres locals a quatre 
organitzacions d’Espanya, Índia, França i els 
Estats Units que desenvolupessin projectes 
d’inserció laboral de joves en risc d’exclusió. 
La Fundació Èxit va resultar  la fundació 
espanyola seleccionada per rebre aquesta 
donació. El president d’Adecco ens va fer 
entrega del xec per valor de 38.000 $, el que 
demostra que l’èxit de la iniciativa va ser 
realment espectacular. 

-  Juny 2010- Concert a Madrid de Tomorrow 
at six. Igual com l’any passat, vam organit-
zar un concert benèfic a Madrid. Aquest any 
a la sala Shoko i amb un excel·lent mestre 
de cerimònies:  Javivi. Va tornar a ser un 
èxit, no només en la recaptació sinó també 
en la participació i difusió. 

-  Abril 2010- La Fundación Real Dreams or-
ganitza la festa “Un cop de mà” al Tibidabo 
per promoure la igualtat d’oportunitats de 
nens i joves. Nosaltres vàrem ser una de les 
entitats convidades juntament amb Unicef, 
Casal dels Infants i Payasos sin Fronteras. 
Vàrem tenir l’oportunitat de posar un estand 
amb informació, i ens van donar una part 
dels beneficis obtinguts amb la venda 
d’entrades.



-  Octubre 2010- Triatló de Barcelona i 
“www.migranodearena.org” de la Fundación 
Real Dreams: 33 esportistes amics de la 
Fundació Èxit van participar a la Triatló de 
Barcelona. A més a més d’assolir aquest 
gran repte, tots ells es varen fer una web 
personal amb la finalitat de  recaptar fons 
per a la fundació gràcies a la plataforma: 
www.migranodearena.org

-  Desembre 2010. Teaming EADA: Vàrem 
ser escollits com a entitat beneficiària del 
Teaming que va organitzar EADA. Aquesta 
iniciativa consisteix a reunir les microdona-
cions dels treballadors d’una empresa, que 
aporten 1€ de la seva nòmina. L’empresa 
canalitza aquestes donacions i pot afegir 
una altre aportació a l’esforç que ha fet el 
seu equip humà. Des d’aquí ens agradaria 
agrair  a tot l’equip d’EADA per haver portat 
a terme aquesta idea, que ha tingut un 
fabulós resultat.
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7. PREMIS
Juny 2010 – Premi IMPULSA, 
Fundació Príncep de Girona.

La Fundació Príncep de Girona va celebrar la 
primera edició dels premis Impulsa. Aquests 
premis es convoquen amb l’objectiu de fo-
mentar la iniciativa, la investigació, la crea-
tivitat i la solidaritat, i reconeixen el talent 
de joves emprenedors en els quatre àmbits 
en els quals la fundació desenvolupa la seva 
activitat: social, científic i acadèmic, cultural 
i esportiu  i empresarial. En Salvador Mas 
de Xaxàs va rebre el guardó de mans de Ses 
Majestats els Prínceps d’Astúries i Girona.

Març  2010 –Millor Iniciativa Solidària, 
Premi Mercè en el marc dels Premis Català 
de l’Any’09 organitzat per El Periódico de 
Catalunya.

El Periódico de Catalunya ens va concedir 
el Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa 
Solidària 2009. L’Abdel, el Bolívar, l’Esther, 
el Jerry, la Lida, la Marina i el Moussa van 
recollir el premi en representació dels joves 
que han passat pel projecte. 

Febrer 2010- Llibre Pez de Plata (BMW)- Re-
coneixement a la nostra tasca social.

La Fundació Èxit ha estat una de les 24 
entitats seleccionades pel projecte Pez de 
Plata Barcelona que promou l’empresa 
BMW, i que té com a objectiu destacar les 
millors iniciatives de responsabilitat social 
i mediambiental, mostrant el compromís de 
Barcelona per fer de la ciutat un lloc més 
sostenible i habitable.
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PATRONAT, COMISSIO
EXECUTIVA I CONSELL ASSESSOR
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S’ha treballat de forma central el procés 
de renovació del Patronat i el relleu de la 
presidència, previst pel juliol de 2012. Les 
principals conclusions són:

1.  Necessitat de renovar el Patronat, 
potenciant la incorporació de membres del 
Consell Assessor de Madrid, de la Comissió 
Executiva i d’altres persones que respon-
guin al perfil marcat pel Patronat dins del 
procés de renovació.

2.  Iniciar un període de transició ben 
planificat a fi que el relleu de la presidència 
tingui el mínim impacte negatiu en el dia a 
dia del projecte. Per això s’analitzaran en 
tot detall les funcions que hauria de cobrir 
el nou president i els perfils dels possibles 
candidats. 

3.  Necessitat de mantenir l’existència 
del Consell Assessor de Madrid, deixant 
la porta oberta a la possibilitat de crear 
un Consell Assessor de Barcelona en el 
moment que més convingui. 

Al Patronat del 15/03 es nomena a Rafael 
Vilasanjuán  sotspresident 1er; a Pau 
Guardans, sotspresident 2n; i a PIMEC, 
sotspresident 3er. La institució Salesians 
Don Bosco deixa el seu càrrec de vocal i 
passa a formar part del Consell de Mem-
bres d’Honor.  

S’incorporen al Consell Assessor de Madrid 
Coloma Armero, Josefina Sánchez Errazuriz, 
Jaime Carvajal, Pedro León y Francia com a 
representant de KPMG i Alba Vicente Pisa-
barro com a representant de Carrefour. 

Amb la intenció de connectar la realitat 
del Patronat amb la del Consell Assessor 
de Madrid, aquest any 2010 s’ha fet una 
primera reunió on han estat convidats 
membres d’aquests dos òrgans.



COL·LABORADORS 
ESTRATEGICS DEL PROJECTE
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L’activitat de la Fundació durant l’any 2010 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):



Altres col·laboradors (finançament/productes/serveis/voluntariat):

OTO S.L.
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Empreses que col·laboren en la formació i inserció de joves:

Abantia 

Adecco 

Agbar

Aramark 

Balagué Center 

Barclays 

Carrefour

Cespa

Citi

Creade

Desigual

Diesel

EADA

Eurotalent

Everis

Flightcare

General Electric

Gesinter

Grand Hotel Central

Grupo Tragaluz

Grupo Vips

IBM 

IGC Consultores

IMVASA

Jiménez Belinchón

KPMG

Laboratoris Grifols

Mango

Manpower 

Mercabarna

Microsoft

Monras

Regula Abogados

SAR

Siemens Enterprise COM

Soluciones Pírez

Starbucks

Timberland

Tritoma

Unilever

Uria&Menéndez

Wodker



TRANSPARENCIA, QUALITAT I 
RENDICIO DE COMPTES
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INGRESSOS PER ORÍGEN

DADES ECONOMIQUES DE L EXERCICI 2009-2010

41.565

16.095 19.976

343.736

30.867 23.057

2.563

* * Altres 
resultats

* Altres 
ingressos

Altres
donacions

(events)

Administració 
pública

Aportacions 
empreses

Aportacions 
persones 
físiques

Entitats 
privades

* * Ingressos extraordinaris

* Ingressos per lloguers i gestió corrent

Auditoria realitzada per KPMG

Les dades que a continuació presentem corresponen a l’exercici econòmic comprès entre 
els mesos de setembre de 2009 i agost de 2010.

TOTAL: 477.859



Altres 
resultats (0,54%)

Administració 
pública (8,70%)

Aportacions 
persones físiques (3,37%)

Aportacions 
empreses (4,18%)

Entitats 
privades (71,93%)

Altres donacions
(events) (6,46%)

Altres 
ingressos (4,82%)

INGRESSOS PER ORÍGEN

TOTAL: 477.859



TOTAL: 476.974
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DESPESES PER PARTIDES

Missió Captació
de Recursos

Administració

375.280

67.725
33.969

Captació
de Recursos (14,2%)

Missió (78,69%)

Administració (7,2%)



INFORME AUDITORIA
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BALANÇ DE SITUACIÓ



INGRESSOS I DESPESES
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COMPTE DE RESULTATS



LA FUNDACIO EXIT FA 10 ANYS
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Aquest any hem començat a treballar les ac-
cions per commemorar els primers 10 anys 
de la fundació. De la mà de gent que ha fet 
camí amb nosaltres durant aquest 10 anys, 
hem  treballat tres línies que defineixen la 
missió de la fundació, els seus valors i la 
seva història:

a_ L’equip`d’Igriega ha creat la imatge cor-
porativa de l’aniversari i el concepte: “Deu 
anys amb joves i empresaris que deixen 
empremta” i “Fundació Èxit, 10 anys deixant 
empremta”.

b_ Amb Enfasystem, que sempre ha estat 
al nostre costat, i Igriega vam crear una 
microsite, www.dejatuhuellaexit.org, perquè 
tothom pogués descriure-hi la seva expe-
riència amb la fundació i, així, a poc a poc 
poguéssim anar fent la línia de la vida de 
la fundació. Va ser tot un èxit de participa-
ció i, sobretot, va ser entranyable poder 
retrobar-se amb molts joves que mitjançant 
la microsite han volgut tornar a contactar 
amb nosaltres. 

c_ Kader, gran amic i col·laborador de la fun-
dació, no ha volgut que passés l’aniversari 
sense cel·lebrar-ho amb algún gran event. 
Amb ell, estem preparant una exposició de 
Fotografitti que mostrarà el dia a dia de la 
fundació.  

d_ Amb l’ajut de Xavier Oliver Conti vàrem 
realitzar una sessió de brainstorming on 
van ser convidats empresaris i entitats 
col·laboradores per tal de perfilar la idea 
principal, els continguts i testimonis que 
haurien de participar en el llibre del Xè 
aniversari de la fundació. Un llibre amb el 
qual volem mirar al futur. Ara més que mai 
existeix un gran interrogant sobre el futur 
dels projectes socials, i ens agradaria que 
personatges que considerem especialment 
“visionaris” ens donin la seva opinió sobre 
cap a on ha d’evolucionar la relació entre 
ONG i empresa. 



5 GRANS REPTES DE FUTUR
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Al Pla Estratègic que vàrem elaborar l’any 
2008 ens vàrem marcar 5 grans reptes de fu-
tur a assolir en 3 anys. Us fem memòria del 
reptes i afegim tot el que ja hem aconseguit 
durant el 2010.

1_ Aconseguir un equilibri entre el potencial 
d’inserció (ofertes de les empreses) i el vo-
lum de joves a inserir. Per això volem poten-
ciar el treball en xarxa amb d’altres entitats i 
aconseguir una major implicació per part de 
grans empreses i multinacionals

-  Creiem que el 2010 ha esta un any clau 
pel que fa a aquest repte. Hem passat  
de treballar amb 115 joves durant el 2008, 
a 262 al 2010, la qual cosa ens indica que 
les oportunitats que generem des d’Èxit 
amb les grans empreses estan arribant cada 
vegada a més joves.

-  La coordinació estratègica que hem portat 
a terme cada vegada més amb més entitats 
i la presència en xarxes com Incorpora 
de La Caixa, ECAS, Red Joven y Empleo, 
Xarxa laboral del Raval,... ens ha facilitat 
l’assoliment d’aquest repte.  Un dels pocs 
efectes positius que ha tingut la crisi ha 
estat la constatació per part de les entitat 
socials de la necessitat de crear aliances 
estratègiques.

2_ Ser entitat de referència en la inserció 
laboral de joves en risc. Responsabilitat  
Social Corporativa i noves tecnologies apli-
cades al sector social.

-  Considerem, sense cap mena de dubte, 
que el 2010 també ha estat un any clau en 
aquest repte. Reconeixements com el premi 
Impulsa de la Fundació Príncep de Girona, el 
Premi Mercè Conesa d’El Periódico de Cata-
lunya a la Millor Iniciativa Solidària o el fet 
de poder estar en el llibre de BMW com una 
de les 24 millors iniciatives socials de Bar-
celona constitueixen una bona prova que ja 
som una entitat de referència al nostre sec-
tor.  El fet que una gran ONG com ara Creu 
Roja ens encarregui un curs de formació per 
als seus tècnics sobre la intervenció amb 
joves en risc o que ens convidin al programa 
Incorpora a Tànger per transmetre el nostre 
mètode també ens indica que avancem en 
la bona direcció. I,per últim l’oportunitat 
que la Fundacion Banesto va oferir al nostre 
director de participar en el curs de l’INSEAD 
d’emprenedors socials ens obre noves pos-
sibilitats en aquest sentit. 



3_ Reforçar l’autonomia financera per a 
garantir els fins, potenciar la signatura  
de convenis plurianuals i incrementar el 
nombre de donants periòdics.

-  Durant el 2010, i malgrat la crisi, hem man-
tingut col·laboracions estratègiques amb els 
principals finançadors de la fundació i hem 
pogut comptar amb el recolzament d’algun 
de nou. No obstant, hem de reconèixer que 
no estem aconseguint el número de donants 
periòdics que, considerat el panorama 
actual, hauríem d’assolir per tal que els 
nostres projectes fossin autosostenibles. 

4_ Difondre part del know-how del Projecte 
a través de les noves tecnologies perquè 
se’n pugui beneficiar el màxim nombre 
possible de persones. 

-  Aquest any, alguns dels projectes més 
estratègics, com és el cas del Coach, la For-
mació Dual i el Projecte Connecta Carrefour, 
s’han obert a un gran número d’entitats, 
la qual cosa ens ha permès arribar a molts 
més joves. Ens queda pendent aconseguir 
per a algun d’aquests projectes plataformes 
on line que en facilitin la gestió. 

5_ Potenciar nous models de projecte per a 
aconseguir un major benefici social. 

-  El projecte Coach està totalment con-
solidat i comencem a plantejar-nos-en 
l’escalabilitat. 

-  Es consoliden les experiències de Forma-
ció Dual amb empreses que repeteixen  per 
segon any i es dóna el  cas de Desigual, que 
s’ha animat a repetir l’experiència a d’altres 
territoris.

-  S’estan consolidant projectes com els de 
Educació Financera, que es treballa amb 
CITI, i el Projecte Connecta Carrefour, amb 
la col·laboració de Carrefour, on de mica en 
mica ens anem adaptant a la realitat dels 
joves i del mercat laboral.
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Pelai, 44, 3ª planta
08001 Barcelona

Manuel Marañón, 13 
28043 Madrid

info@fundacioexit.org


