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Fitxa tècnica

Nom 
Fundació Èxit

Adreça 
C/ Pelai, 44, 3a planta; 
08001 Barcelona 

Impact Hub Barceló
C/ Serrano Anguita, 13
28004 Madrid

NIF
G-62203047

Personalitat jurídica 
Fundació privada

Data de constitució   
31 de gener de 2000

Número del Registre 
de Fundacions 
08-0391

Telèfons 
Barcelona: +34 93 231 99 57
Madrid: + 34 91 355 19 70 

Correu electrònic
info@fundacionexit.org

Pàgina web    
www.fundacionexit.org

Xarxes socials

mailto:info@fundacionexit.org
https://fundacionexit.org/?lang=ca
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA
https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong
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01 Carta de la presidenta
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Fa més de 22 anys que la Fundació Èxit treballa per 
reduir l’abandonament escolar prematur i l’atur 
juvenil. És un orgull per a mi ser la presidenta de 
l’organització, sobretot per ser la primera dona que 
ostenta aquest càrrec en la història de la fundació, 
i per tenir a la vicepresidència una gran persona 
que admiro, María Herrero.

Els grans canvis econòmics i socials que la 
pandèmia ha provocat han fet encara més 
necessària la tasca de la Fundació Èxit. Per això, 
m’honra estar compromesa en tots els projectes 
en què estem immersos, l’objectiu dels quals serà 
sempre aportar al bé col·lectiu.

Actualment, treballem en el pla estratègic a tres 
anys vista, en què el repte principal és focalitzar 
el rol de la Fundació Èxit a les fases d’orientació 
i formació, prèvies a la inserció laboral. Aquest 
viratge estratègic requereix cooperació i treball en 
equip, per això treballarem en aliança amb altres 
actors de l’ecosistema. 

El nostre objectiu és assegurar que l’alumnat 
Èxit esculli un itinerari que garanteixi les seves 
necessitats i que permeti desenvolupar el seu 
projecte de vida. Per aconseguir-ho, caldrà 
analitzar i identificar les oportunitats geogràfiques 
i sectorials clau que ens brinda el mercat laboral. 
Serà un model de relacions dinàmic i sostenible 
amb les empreses i els finançadors, la qual cosa 
ens permetrà dur a terme aquest procés.

A més, proposem revisar les necessitats 
organitzatives, potenciant la digitalització com 
a palanca de canvi. L’objectiu és establir una 
estructura interna eficient i de caràcter estratègic 
que fomenti una cultura del treball sana, així com 
una relació activa amb les persones voluntàries i 
altres agents col·laboradors.

Així mateix, tenim grans apostes de futur, com són 
obrir i consolidar sectors estratègics amb altes 
taxes d’ocupabilitat, com el tecnològic, el sanitari 
o el de les energies renovables. També seguirem 
treballant amb els sectors de l’hostaleria i el 
comerç detallista, que fa anys que participen en els 
projectes d’Èxit i estan compromesos amb el futur 
de la joventut. 

Per descomptat, a la Fundació Èxit sempre hem 
apostat per la innovació i així continuarà sent. La 
nostra missió principal serà reduir l’abandonament 
educatiu i l’atur juvenil mitjançant projectes 
formatius innovadors. Les circumstàncies ens 
obligaran a adaptar-nos i ho farem, però ens 
mantindrem sempre fidels a la nostra missió i als 
nostres valors.

En definitiva, m’honra transmetre que la informació 
que trobareu a continuació és un reflex de l’esforç 
amb què l’equip de la Fundació Èxit ha contribuït 
dia a dia perquè aquests projectes siguin possibles.

Consuelo Castilla
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02 Carta del director
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Que aixequi la mà qui no hagi tingut moments 
“retrospectius” durant aquests anys de pandèmia. 
Jo, en alguns d’aquests viatges al passat, he 
recordat quan vaig començar, l’any 2000, com a 
educador a Èxit. Aquell primer any de l’entitat, 
teníem clar que volíem ajudar a combatre dos 
grans reptes socials: l’abandonament escolar 
prematur i l’atur juvenil. I aleshores teníem la sort 
de poder fer-ho “ràpid”: amb un curs de 6 mesos 
era possible formar una persona jove i que trobés 
feina. 

Vint-i-dos anys més tard, el panorama és molt més 
complex. El mercat laboral s’ha anat polaritzant i 
la pandèmia ha accelerat enormement aquest 
procés. Si a això li unim dos importants canvis 
legislatius, com són la nova Llei de Formació 
Professional (FP) i la reforma laboral, tot apunta 
que les persones joves que arriben a Èxit amb 16 
anys per obtenir una feina de qualitat hauran de 
passar per un itinerari de 4 anys com a mínim i, 
sent realistes, segurament de 6 anys, ja que cada 

cop més les empreses volen contractar persones 
titulades de FP de Grau Superior. 

Un escenari així ens obliga a fer una reflexió 
profunda per dissenyar un nou pla estratègic en 
què, com sempre, la nostra prioritat serà apostar 
per aquells projectes en què puguem aportar el 
màxim valor afegit a la nostra joventut. Per fer 
front a aquests nous reptes, no hi ha res millor 
que comptar amb l’energia contagiosa de les 
nostres noves presidenta i vicepresidenta. També 
amb tots els aprenentatges acumulats per l’equip 
durant aquestes dues dècades. Cada any, Èxit és 
ple de vivències i aprenentatges, com comprovaràs 
en aquesta memòria del curs 2020/21.

Gràcies, com sempre, per formar part de la “família 
Èxit”. Amb persones com tu i amb el talent de la 
nostra joventut, no hi ha repte que no puguem 
aconseguir plegats.

Nacho Sequeira



8 MEMÒRIA 2020/21

03 Missió, visió i valors

MISSIÓ
1

Reduir l’abandonament 
educatiu prematur de 
persones joves en situació 
de vulnerabilitat social 
mitjançant projectes 
formatius innovadors i 
escalables que conformin 
un itinerari i que aportin 
valor afegit a les empreses, 
potenciïn el treball en 
xarxa i promoguin la 
inserció laboral.

Confiança en les persones joves 
Igualtat d’oportunitats
Innovació 
Sostenibilitat 
Professionalitat 
Pont entre el món social 
i el món empresarial
Treball en xarxa 
Diversitat

Aconseguir que el col·lectiu de joves 
en situació de vulnerabilitat sigui el 
centre d’un ecosistema en el qual el 
sector empresarial, el sector social i 
l’administració pública uneixin 
esforços per codissenyar itineraris 
formatius que maximitzin les seves 
possibilitats d’inserció laboral.

 

VISIÓ
2

VALORS
3
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04 Activitat 2020/21

L’objectiu de la Fundació Èxit és ser un pont 
entre el sector educatiu i social i el món 
empresarial. A través dels projectes Start, Coach, 
eDuo, Yob i Formació a Mida, ens enfoquem a les 
diferents fases de l’itinerari estàndard d’inserció 
laboral del col·lectiu jove: orientació, motivació, 
especialització i inserció. 

Aquests projectes destaquen pel seu alt component 
innovador i per ser win-win: les persones joves 
que hi participen milloren els estudis i l’ocupabilitat 
i les empreses milloren les polítiques de RSC i 
RH. Així mateix, les entitats socials i educatives 
impacten positivament en la seva oferta formativa 
connectant-la amb la realitat del món laboral i 
l’ocupació. 

Amb l’objectiu de posar el focus a les oportunitats 
d’un mercat laboral canviant i connectar-les amb 
les necessitats reals de la població jove, hem 
treballat per consolidar l’aposta per sectors com 
el tecnològic i les energies renovables. Es tracta 
de sectors amb un potencial enorme en termes 
d’inserció laboral de la població juvenil en situació 
de vulnerabilitat.

Hem llançat un nou projecte d’orientació a 
joves en situació de vulnerabilitat, Projecte Start, a 
Barcelona i Madrid. Cal destacar que, en paral·lel, 
hem avaluat amb Red2Red el seu disseny i la 
implementació. Ha estat una feina conjunta amb 
centres educatius per millorar l’orientació de les 
persones joves i millorar la capacitat de decisió en 
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etapes primerenques de Formació Professional, 
ESO i Escola d’Adults. Una experiència a la qual 
donarem continuïtat en el nou pla estratègic.

L’aposta per la tecnologia ha tornat a ser present 
aquest curs. Hem millorat i adaptat les eines 
de gestió, tant les internes com les de gestió 
de voluntariat. Aquesta aposta ens ha permès 
millorar els processos i l’experiència d’usuari.

Finalment, destacar que Fundació Èxit ha estat 
guanyadora del premi a la millor iniciativa social 

en l’àmbit energètic a la II edició dels premis de 
Fundación Naturgy amb el projecte “Endollats 
a l’ocupació”, una iniciativa que busca reduir 
l’alt percentatge d’estudiants que abandona els 
estudis de grau mitjà sense aconseguir la titulació, 
orientant, motivant i apropant al col·lectiu de joves 
les oportunitats professionals al seu abast en el 
sector de l’energia. Per implementar-ho amb èxit, 
s’ha impulsat, juntament amb Dualiza Bankia i 
la Fundación Feníe Energía, un ecosistema amb 
empreses, centres educatius, administracions 
públiques, finançadors i persones voluntàries.
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Durant el curs 2020/21

29 
al Projecte 

PASSWORK*

Edat
PERFIL DE L’ALUMNAT 

Durant el curs 2020/21 

1.672 joves han participat en 
els nostres projectes:

Gènere Lloc de naixement

Joves per territori: 

187 
al 
Projecte Start

567 
al Projecte 
Coach

Bilbao

Barcelona

Madrid

Sevilla

Saragossa 

Granada

Màlaga

Palma de Mallorca

Altres territoris

Espanya

Amèrica Llatina

Resta d’Europa

Àfrica subsahariana

Àfrica del Nord

Àsia

Altres

155 
al Projecte 
eDuo

145 
a la Formació

a Mida

150 
al Projecte 

Yob

297 
al Projecte 
Exit Team 

Up!

142 
en projectes 

particulars  

*que desenvolupem en UTE amb la Fundació Adsis

1,3 %

39,5 %

47,5 %

2,7 %

2,1 %

1 %

1 %

1,6 %

 3,3 %

 

 

Homes
64,82 %

No binari    
0,37 %

Dones
34,81 %

<15 

3,36 %

 

16 a 18 19 a 21 22 a 25 >26

56,43 %

20,49 %

12,17 %
4,97 %

Altres

2,58 %

70,21 % 

18,93 %

2,32 %

2,24 %

4,71 %

1,36 %

0,23 %
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Els nostres projectes

+

+

Mentoring
Coaching

Llançament
2020-2021

Mentoring
Masterclass

NOU
PROJECTE

FASE 1: ORIENTACIÓITINERARI EXIT

FASE 2: ESPECIALIZACIÓ

FASE 3: INSERCIÓ

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Centre 
educatiu
FB Bàsica

Centre 
educatiu

1r any Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Centre 
educatiu

2n any Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Empresa
Voluntariat
corporatiu

+
Mentoring
Desenvolupament
competencial
Creació de marca
personal

ITINERARI 
DE 3 ANYSPeer mentoring

Desenvolupament de
competències

#startExit
PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE
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INSERCIÓ FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

FaMExit
Certificats de Professionalitat (CP)
i Punts Formatius Incorpora (PFI)

Per al col·lectiu de joves que té la necessitat
d’accedir al mercat laboral el més
aviat possible, tenim el Projecte
Formació a Mida.

Formació tècnica
Desenvolupament competencial

Pràctiques en empresa

Centre
formatiu

Entitat social

Projecte
Voluntariat
corporatiu

Projecte

+

ENTRE 2 I 
6 MESOS

¡FAST 
TRACK!
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4.1 Projecte Start
El coneixement és el primer pas

L’abandonament escolar prematur condiciona 
greument l’accés a una ocupació de qualitat en el 
futur i es concentra als col·lectius més vulnerables. 
La taxa d’abandonament formatiu més gran es 
produeix a l’última etapa de l’ESO i la primera de la 
formació postobligatòria.

El Projecte Start té com a objectiu orientar i 
motivar joves en situació de vulnerabilitat 
de 4t d’ESO i etapes inicials de la Formació 
Professional (FP Bàsica i PFI) perquè continuïn 
amb la formació i perquè aquesta sigui d’acord 
amb la seva vocació i perspectives de futur al 
mercat laboral.
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El projecte apropa la realitat de les empreses i els 
cicles formatius a joves en edats primerenques, els 
mostra sectors amb alta demanda d’ocupació 
i els motiva mitjançant informació actualitzada 
sobre el mercat laboral i les oportunitats reals de 
contractació.

Així, mitjançant un procés d’orientació, amb la 
participació de tutors i orientadors del centre i la 
col·laboració d’empreses, l’alumnat millora el seu 
autoconeixement i descobreix quines opcions 
professionals encaixen millor amb la seva 
vocació i competències. Així pot triar la seva 
formació posterior amb criteri, d’una manera 
conscient i alineada amb els seus interessos i amb 
la realitat del mercat laboral.



16 MEMÒRIA 2020/21

El projecte Start en xifres
Al curs 2020/21 Territoris d’actuació

Hi han participat

Barcelona

Madrid

El  83% 
ha seguit estudiant 
després del seu pas 
pel projecte*

**Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

*Dades de trucades efectuades a joves participants en l’any escolar 2020/21.

El  93% 
defineix el 
seu objectiu 
professional*

L’opinió del col·lectiu jove**

recomanaria l’experiència 
a altres companys i amics

81%El
millora la seva 
autoconfiança

55%El

empreses 
11

persones 
voluntàries 
d’empresa 

31
entitats educatives 
i entitats socials

13

187
joves 

coneix millor les sortides 
professionals

59%El
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4.2 Projecte Coach
Motivació
Motivació per seguir estudiant des de la 
realitat de l’empresa

El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat 
corporatiu per motivar els joves en situació 
de vulnerabilitat social que provenen d’una 
experiència d’abandonament escolar per tal que 
continuïn els estudis.

Està dirigit a empreses socialment responsables 
que vulguin involucrar el personal de la companyia 
en una acció solidària concreta, durant un temps 
limitat i amb valor afegit.

Per això, formem el voluntariat corporatiu en 
tècniques de coaching perquè puguin donar 
a conèixer a l’alumnat que està cursant PFI o 
Formació Professional Bàsica (FP), el món de 
l’empresa per dins, per tal que descobreixin la seva 
vocació i, sobretot, motivar-los perquè continuïn 
amb la formació.

Vegeu el vídeo del Projecte Coach

https://www.youtube.com/watch?v=zic-k-EXQ70
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El projecte Coach en xifres
Al curs 2020/21 Territoris d’actuació

Hi han participat

Sevilla

Barcelona

Madrid

Palma

Saragossa

Bilbao

El  76% 
ha seguit estudiant 
després del seu pas 
pel projecte*

** Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

*Dades de trucades efectuades a joves participants en l’any escolar 2020/21.

El  51% 
ha seguit estudiant 
al sector objectiu*

L’opinió del col·lectiu jove**

L’opinió del voluntariat corporatiu**

recomanaria l’experiència 
a altres companys i amics

97%El
millora la seva 
autoconfiança

60%El

valora que la participació de la 
seva empresa al Projecte Coach 
fa que s’hi senti més 
compromès

94%El
opina que el seu treball de 
voluntariat amb joves li aporta 
una motivació més gran en el 
seu dia a dia a l’empresa

96%El
considera que el seu voluntariat al 
Projecte Coach l’ha ajudat a 
desenvolupar les seves habilitats 
de lideratge i gestió de persones

94%El

empreses persones 
voluntàries 
d’empresa 

65593
entitats 
educatives i 
entitats socials

66567
joves 

té clar el seu objectiu 
professional 

98%El
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Aspectes rellevants del 2020/21

Durant el curs 2020/21, hem dut a terme 17 
edicions del Projecte Coach, 8 en la modalitat 
in company (Leader Coach), que han permès 
a Banco Santander, Cellnex Telecom amb el 
suport de la Fundación United Way, i a Coca-Cola 
Europacific Partners, desenvolupar una estratègia 
de voluntariat corporatiu mitjançant un projecte 
amb una metodologia i impacte social contrastats.

Hem donat continuïtat a la modalitat 
multiterritori, amb la celebració de dues edicions 
en un format 100 % en línia, que ha permès que 
joves i persones voluntàries hagin pogut gaudir 
de l’experiència, independentment de la ciutat 
de residència. Paral·lelament, hem desenvolupat 
7 edicions multiempresa a Barcelona, Madrid, 
Palma de Mallorca, Sevilla i Saragossa. 

Un any més, des del projecte hem treballat 
l’adaptació de continguts i formats per poder 
posar en marxa les edicions, mantenint l’impacte 

en joves i persones voluntàries en un context 
encara molt afectat per la pandèmia.

En aquest apartat, no volem deixar de donar les 
gràcies a tots els centres educatius i al personal 
docent que, en un curs especialment complex, 
han confiat en el Projecte Coach com una eina útil 
per treballar la motivació de l’alumnat. 
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4.3 Projecte eDuo
Especialització
Amb l’empresa des del primer dia

El Projecte eDuo sorgeix del nou paradigma 
laboral i econòmic a partir de la crisi del 2011, 
quan les empreses ens alerten de la destrucció 
dels llocs de treball de menys qualificació. Així, 
ens recomanen que és fonamental posar el focus 
en què el col·lectiu jove aconsegueixi com a mínim 
uns estudis de Formació Professional (FP) de Grau 
Mitjà per garantir una inserció laboral de qualitat. 

Durant aquests anys, hem treballat 
conjuntament amb els equips docents de 
centres de FP i les empreses, en un model 
d’alternança entre formació a escola i formació 

en empresa, amb l’objectiu d’acompanyar, 
motivar i orientar l’alumnat per reduir l’elevada 
taxa d’abandonament que es produeix sobretot 
durant el primer any d’alguns cicles de formació 
professional (entre el 30-50 %).

En la nostra vocació de millora contínua del 
projecte, el 2018 el vam obrir a nous sectors en 
què es produeix un desajust més gran entre 
oferta i demanda: cursos amb abandonament 
elevat però que, paradoxalment, tenen bones 
oportunitats i sortides laborals com és el cas del 
sector IT o el d’Electrònica i Electricitat. 
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Apostem per apropar a l’alumnat i a les entitats 
educatives la realitat de la professió i del sector, 
i ho fem de la mà de les empreses i el voluntariat 
corporatiu, que proporcionen orientació específica 
a través de mentories individuals i classes 
magistrals. Tot això té com a objectiu final millorar 
l’orientació i la motivació de l’alumnat perquè 
continuïn els seus estudis, donar-los a conèixer 
millor les sortides professionals i les oportunitats 
de desenvolupament i inserció laboral, i que es 
puguin professionalitzar en especialitats amb 
possibilitats reals d’inserció.

Vegeu el vídeo de la classe magistral dirigida a estudiants de 1r 
curs del CFGM d’Instal·lacions de telecomunicacions

https://www.youtube.com/watch?v=kdaDh_CC7fA
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El projecte eDuo en xifres
Al curs 2020/21

Territoris d’actuació

Hi han participat: 

Barcelona

Madrid

El  88 % 
ha seguit estudiant 
després del seu pas 
pel projecte*

*Dades de trucades efectuades a joves participants en l’any escolar 2020/21.

El  80% 
ha seguit estudiant 
al sector objectiu*

CICLES DE GRAU MITJÀ

ESPECIALITAT 
Tècnic/a en 
instal·lacions 
elèctriques i 
automàtiques
 
IES Francisco 
Tomás y Valiente

Energia

empreses
8

entitats socials 
i educatives

10

19
joves

ESPECIALITAT 
Tècnic/a en servei de 
restauració   
IES Simone Ortega, 
Escola d’Hostaleria i 
Turisme de Barcelona i 
Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo de 
Madrid

Fundación 
Mahou 
San Miguel

90
joves

ESPECIALITAT 
Tècnic/a en instal·lació de 
telecomunicacions

Institut Escola del 
Treball

Instalació de 
telecomuni-
cacions

20
joves

ESPECIALITAT 
Tècnic/a en instal·lacions 
elèctriques i automàtiques
 
Cooperativa de Enseñanza 
José Ramón Otero

Instal·lacions 
elèctriques i 
automàtiques

12
joves

ESPECIALITAT 
Tècnic/a en 
electromecànica de 
vehicles
 
IES Luis Vives

Tècnic en 
electromecànica 
de vehicles

14
joves

155
joves 

**Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

L’opinió del col·lectiu jove**

està segur que 
acabarà 
els estudis

98%El opina que la formació 
impartida per l’empresa 
(classe magistral, visites, 
etc.) durant el projecte li 
ha resultat molt útil 

100%El
recomanaria el 
Projecte eDuo a 
altres joves en la 
seva mateixa 
situació

100%El
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Aspectes rellevants del 2020/21

El Projecte eDuo pretén prevenir l’abandonament 
escolar de l’alumnat de primer curs de Grau 
Mitjà d’aquelles famílies professionals on hi ha 
una bretxa important entre l’alumnat que acaba 
la formació i la demanda del mercat laboral 
d’aquests perfils tècnics. Durant aquest curs, hem 
llançat noves promocions en Grau Mitjà, donant 
continuïtat al projecte del curs passat, amb focus 
en el sector energia. Això ha estat possible 
gràcies al suport de la Fundación Bankia Dualiza, la 
Fundación Feníe Energía i JP Morgan. Un cop més, 
l’objectiu era acostar el sector als joves estudiants 
de cicle de grau mitjà, comptant amb empreses i 
persones voluntàries del sector, duent a terme les 
activitats següents: classes magistrals específiques 
del sector, sessions a l’aula per millorar les 
competències i plantejament i resolució de reptes 
vinculats al sector.

Cal destacar que aquest curs 2020/21, a més 
de donar continuïtat al projecte a l’IES Tomás y 
Valiente, l’hem iniciat en dos nous centres: l’IES 
Luis Vives amb alumnat d’Electromecànica, i a la 
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero amb 
alumnat d’Energia. 

Tres noves promocions de “Creamos 
Oportunitdades” de la Fundación Mahou 
San Miguel han començat el Grau Mitjà Dual 
en serveis i restauració. Un total de 90 joves a 
Barcelona i Madrid han començat la seva formació 
a tres escoles d’hostaleria: Escola d’Hostaleria 
i Turisme de Barcelona, CIFP Simone Ortega i 
l’Escuela Superior de Hostelería de Madrid. Una 
gran iniciativa que persegueix millorar la formació 
i especialització de les persones joves, l’obtenció 
de la titulació i la inserció al mercat de treball. 



24 MEMÒRIA 2020/21

4.4 Projecte Yob
Inserció 
Convertir-se en el millor professional

La joventut s’enfronta a un mercat laboral 
molt diferent del de fa 10 anys. Amb la crisi, 
cada cop hi ha més persones candidates que 
competeixen per la mateixa oferta i, segons els 
experts, el 70 % d’aquestes ofertes de feina 
no es publiquen, sinó que circulen pel boca-
orella. Per tot això, dos conceptes han cobrat 
una importància cabdal en qualsevol procés de 
recerca de feina: la marca personal i la xarxa 
de contactes.

A través del coneixement i la identificació 
per competències, les persones joves poden 
desenvolupar habilitats i capacitats més enllà 

del seu currículum formatiu per aconseguir 
els seus objectius professionals. Mitjançant 
l’acompanyament de persones voluntàries 
d’empresa i del suport de la Fundació Èxit, les 
persones joves comencen a crear i cuidar una 
xarxa de contactes imprescindible per entrar 
i mantenir-se en un mercat laboral líquid i 
relacional com l’actual.

El projecte, a més, mostra el ventall de 
possibilitats en els sectors relacionats amb 
l’especialitat que estudia l’alumnat de segon curs 
de Grau Mitjà, per tal de facilitar-ne l’entrada i el 
manteniment al mercat laboral.
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El projecte Yob en xifres
Al curs 2020/21 Territoris d’actuació

Hi han participat

BarcelonaSaragossa

Madrid

El  55% 
ha trobat feina 
després del seu 
pas pel projecte*

** Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

*Dades de trucades efectuades a joves participants en l’any escolar 2020/21

El  48% 
ha seguit estudiant 
després del seu pas 
pel projecte*

L’opinió del col·lectiu jove**

està segur que 
trobarà feina en 
els propers mesos

90%El
creu que ha millorat els seus 
coneixements sobre el mercat 
laboral i les seves competències

95%El

empreses 
70

persones 
voluntàries 
d’empresa

71
entitats socials
i educatives 

9

150
joves 

recomanaria el Projecte Yob 
a altres joves en la seva 
mateixa situació 

90%El
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Aspectes rellevants del 2020/21

Tenint en compte l’impacte de la pandèmia al 
col·lectiu de joves, hem treballat en un doble pla.
 
D’una banda, hem acompanyat joves estudiants 
de segon curs de Grau Mitjà en l’etapa d’obtenció 
del títol i en la transició a l’ocupació. 106 joves 
de diferents especialitats formatives han pogut 
treballar i millorar les seves competències i marca 
personal, amb l’objectiu de complementar el perfil 
tècnic i millorar les oportunitats d’inserció. Ha estat 
possible gràcies a l’IES Mare de Déu de la Mercè 
i l’Institut Escola del Treball a Barcelona i a l’IES 
Francisco Tomás y Valiente, així com la Cooperativa 
de Enseñanza José Ramón Otero a Madrid. 

D’altra banda, gràcies a la col·laboració de Barclays, 
hem posat en marxa la primera edició del Projecte 

de Mentoria Laboral dirigit als alumni de la 
Fundació Èxit. L’objectiu del programa és que els 
alumni, acompanyats per persones voluntàries 
de diferents empreses, prèviament formades en 
tècniques de mentoria, defineixin el seu projecte 
professional i els passos que cal seguir per assolir 
el seu objectiu laboral. 

Finalment, a Saragossa i en col·laboració amb la 
Fundación Rey Ardid, hem seguit desenvolupant el 
Projecte Training Intensiu d’Entrada al Mercat 
Laboral. Un total de 30 persones voluntàries de 17 
empreses han acompanyat, mitjançant mentories, 
classes magistrals i speed datings, 14 joves en la 
recerca de feina i/o la tornada als estudis. 
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4.5 Projecte FaM
Formació
Especialització en temps rècord

Cada cop és més important que les persones 
joves puguin formar-se si volen accedir a una 
feina de qualitat, però no totes les persones que hi 
participen poden cursar una Formació Professional 
de Grau Mitjà de 2 anys de durada. En alguns 
casos, les circumstàncies personals o familiars fan 
necessari un itinerari més ràpid i per això llancem 
la Formació a Mida.

És un projecte en què dissenyem una formació 
juntament amb una empresa (o grup d’empreses) 
perquè estigui perfectament alineada amb les 
necessitats del mercat laboral, maximitzant així les 
possibilitats de contractació posterior.
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El projecte FaM en xifres
En el curs 2020/21 Territoris d’actuació

Hi han participat

Barcelona

Granada

Màlaga

Saragossa

Bilbao

Madrid

El  72% 
ha trobat feina 
després del seu pas 
pel projecte*

**Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

*Dades de trucades efectuades a joves participants en l’any escolar 2020/21.

El  37% 
ha seguit estudiant 
després del seu pas 
pel projecte*

L’opinió del col·lectiu jove**

està segur que 
trobarà feina en 
els propers mesos

95%El
opina que la formació 
impartida per l’empresa li 
ha resultat molt útil

95%El

empreses
13

persones 
voluntàries 
d’empreses

24
entitats socials 
i educatives

27

145
joves

recomanaria el Projecte FaM 
a altres joves en la seva 
mateixa situació

95%El
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Aspectes rellevants del 2020/21

Per al col·lectiu de joves amb necessitat de rebre 
una formació “exprés” que els permeti millorar les 
seves competències tècniques i transversals per 
incorporar-se al mercat de treball, hem posat en 
marxa diverses iniciatives.
 
Entre elles, destaquem el programa Joves 
Professionals II impulsat per la Fundación 
Mutua Madrileña, que compta amb Agremia 
com a partner formador. En aquesta experiència, 
hem capacitat joves com a tècnics i tècniques en 
instal·lacions d’energia de la llar. El 93 % dels joves 
participants ha obtingut la titulació i el 40 % s’ha 
incorporat a treballar a empreses del sector en 
acabar la seva formació. 

També volem donar les gràcies a la Fundación 
Mahou San Miguel per apostar, un any més, 
per l’especialització i professionalització 
en hostaleria, posant en marxa formacions a 
Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid i Màlaga. 
Com sempre, de la mà d’escoles de prestigi, amb 
l’objectiu de millorar la formació de joves amb 
experiència en hostaleria i oferint formació de 
qualitat per millorar la seva carrera professional 
al sector. 
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4.6 Èxit Team Up!

Hem seguit avançant en el desenvolupament 
de la Comunitat Alumni Èxit Team Up! 
Malauradament, al llarg d’aquest curs, els alumni 
d’Èxit han patit les conseqüències de la pandèmia 
i s’han trobat, un cop més, davant de la necessitat 
de recerca activa d’ocupació o de formació 
especialitzada exprés. Per això, ens hem centrat a 
recuperar el contacte per oferir-los participar en 
les edicions d’aquest curs que millor encaixessin 
amb les seves necessitats i expectatives.

En paral·lel, seguim treballant per enfortir la 
Comunitat Alumni Èxit Team Up! Ens sentim 
especialment orgullosos de l’evolució d’EN 
FORMA, la iniciativa de Shahid Ashraf, Alumni 
Èxit, que segueix creixent i aportant valor a joves 
migrants tutelats i extutelats, amb el seu club de 
running, que ha esdevingut un espai compartit 
d’integració a través de l’esport.
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4.7 Projectes particulars

El Projecte PASSWORK és una proposta liderada 
per la Fundació Adsis i la Fundació Èxit, amb el 
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
Fons Social Europeu, que s’emmarca en l’Estratègia 
Europea d’Ocupació de Garantia Juvenil, en la línia 
de programes de “Noves Oportunitats”. 

La unió de les dues entitats es dona per impulsar 
un model d’atenció sociolaboral a joves que 
incorpori les senyes d’identitat pròpies de les 
dues: experiència amb el col·lectiu de joves en 
situació de vulnerabilitat i implicació de l’empresa 
en el procés formatiu del jovent.

4.7.1 Projecte PASSWORK

Promoure el 
retorn al sistema 
educatiu reglat 
postobligatori.

Millorar l’ocupabilitat 
facilitant la inserció 

laboral i la 
consolidació en el 

mercat laboral.

Identificar i 
experimentar un model 
eficaç d’intervenció amb 
joves que en permeti la 

replicabilitat.



32 MEMÒRIA 2020/21

El projecte PASSWORK en xifres

408
persones joves han 
estat ateses per 
primera vegada al 
projecte

268
persones joves han 
participat en alguna 
formació certificada 

* Al juliol del 2020. Es tracta de l’edició del projecte començat l’agost del 2018 i acabat el juliol del 2020. 

325

41

persones joves han 
estat orientades*

86
persones joves 
matriculades en cicles 
formatius de grau mitjà 
(retorn al sistema educatiu)*

joves 
s’insereixen 
al mercat 
laboral

 

(algunes ja havien entrat al 
projecte el curs anterior)*



33 MEMÒRIA 2020/21

4.7.2 Reto Futuro

2020 és un any que ens ha marcat a tots. Al seu 
dia, va marcar el nostre present amb una nova i 
incerta situació de pandèmia i, alhora, també ha 
marcat el nostre futur. Són molts els paradigmes 
en redefinició. Com a societat, afrontem un gran 
repte i, alhora, una gran oportunitat: participar 
en la creació d’un nou món millor on les persones 
joves siguin partícips actius. 

I precisament per aquest motiu, juntament amb 
la Fundació Banc Sabadell i  Imagine Creativity 
Center, vam posar en marxa el programa 
d’emprenedoria social Reto Futuro . Es tracta 
d’un programa adreçat a joves en situació de 
vulnerabilitat perquè, mitjançant continguts 
educatius, eines tecnològiques accessibles i 
acompanyament de mentors, puguin viure una 
experiència formativa i transformadora que 
els prepari per a un futur que puguin crear ells 
mateixos. Ara, més que mai, és imprescindible 
donar-los veu i escoltar-los.

El programa vol despertar l’interès d’aquestes 
persones joves a través de la resolució d’un 
repte, utilitzant la capacitat emprenedora, 
la innovació i la col·laboració com a vehicles 
d’inspiració. L’alumnat treballa en equips de 
tres participants i està acompanyat durant tot el 

procés per una persona entrenadora (persones 
voluntàries de Banc Sabadell), una persona 
educadora (de la seva ONG o institut) i una 
persona facilitadora (experta a la metodologia 
Lombard).

La segona edició de Reto Futuro ha estat un gran 
èxit en tots els sentits: gran èxit de participació (82 
joves distribuïts en 29 equips), gran implicació 
d’educadors/entrenadors/facilitadors, grans 
propostes generades i una gran experiència per 
a les 150 persones implicades que han realitzat 
el programa complet.

Vegeu el vídeo de la presentació de Reto Futuro 

https://www.youtube.com/watch?v=87zUnl0gRC0&t=5s
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4.7.3 Programa Incorpora de   
          

Des que es va posar en marxa l’any 2006, hem 
participat cada any al programa d’intermediació 
laboral Incorpora de la Fundació “la Caixa”. 
Les activitats abasten tot el territori nacional i 
l’objectiu és fomentar la integració de persones 
amb dificultats per accedir al món laboral. Al llarg 
del 2020*, la Fundació Èxit ha atès 379 joves, s’han 
gestionat 206 ofertes d’ocupació i s’han facilitat 
166 insercions a joves en recerca activa de feina.

D’altra banda, hem dut a terme dos Punts 
Formatius Incorpora (PFI), un a Barcelona i un altre 

a Madrid, tots dos en tècniques de comunicació i 
atenció al públic. En total, 35 joves han participat 
als Punts Formatius Incorpora, dels quals el 18,5 % 
han trobat una feina en acabar la formació. 

Destaquem la implicació de les empreses i la 
seva col·laboració en la impartició de sessions 
formatives i en el desenvolupament de continguts 
competencials i tècnics.

*El programa Incorpora de Fundació “la Caixa” s’avalua 
per any natural. Per als PFI s’ha aplicat el criteri del curs 
2020/21.

Fundació “La Caixa”
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4.8 Treball en xarxa
D’acord amb la línia establerta al nostre Pla 
Estratègic, seguim apostant pel treball en xarxa 
amb altres entitats, tant instituts com ONG, per 
poder oferir al col·lectiu jove itineraris formatius 
eficaços i efectius. En el nostre cas, defensem 
fermament el treball en xarxa “especialitzat”: 
busquem entitats que estiguin enfocades a la 
formació a l’aula i que valorin enormement els 
projectes de voluntariat corporatiu, l’objectiu del 
qual és apropar les persones joves a la realitat del 
món empresarial, complementant així la seva feina 
amb els nostres projectes. 

A finals del 2020, ens vam incorporar al grup de 
socis directors de Voluntare i vam assumir 
un paper més actiu en aquesta xarxa, formada 
per empreses i entitats socials, que promou el 
voluntariat corporatiu. Hem participat en grups de 
treball per compartir bones pràctiques i avançar 
en la consecució dels ODS.

Aquest curs ens ha permès clarament enfortir 
xarxes de treball i col·laboració amb centres 
educatius. Molts participaven ja en un dels 
projectes, i aquest curs ens ha permès estar 
presents al llarg de tot l’itinerari (PFI/ FP Bàsica 
i primer i segon de Grau Mitjà). A més, gràcies a 
aquest treball en xarxa hem obert noves famílies 
formatives. Sens dubte, el suport dels equips 
directius i la col·laboració i el treball en equip amb 
els docents és la major garantia per impactar de 
manera positiva en el desenvolupament de les 
persones joves.

Seguim apostant per ser complementaris a la 
feina que fem amb el col·lectiu de joves. Un total 
de 121 entitats socials i educatives conformen la 
xarxa amb què, aquest curs, hem compartit reptes 
i propòsit.

Xarxes en què participa Fundació Èxit
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5 Voluntariat
Al llarg del curs 2020/21, han dedicat el seu 
temps a col·laborar amb Fundació Èxit 4 persones 
voluntàries a nivell particular: Ángela Borja, Bito 
Cels, Christine Roiron i Juan Manuel Álvarez. 

Tant a les persones que ja fa anys que són al nostre 
costat com a les que acaben d’arribar, els agraïm 
la seva feina, il·lusió i dedicació, ja que han estat 
imprescindibles per desenvolupar els nostres 
projectes. Moltíssimes gràcies! 

També hem comptat amb el suport d’un equip 
de persones voluntàries digitals professionals 
de l’ISDI Foundation, que ens ha assessorat en la 
millora de la comunicació digital amb els nostres 
públics estratègics. Així mateix, volem destacar 
i donar gràcies a l’equip de professionals de 
Llorente&Cuenca i de Proximity, que ens han 
acompanyat en el llançament del Repte E3. 

Voluntariat corporatiu a través dels projectes:

76
597 20 71 24

FaMExit

Projectes 
particulars

28
startExit
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6 Comunicació i

20 anys complint oportunitats, 20 anys complint 
somnis, 20 anys complint compromisos, 20 anys 
complint reptes, 20 anys de Fundació Èxit.
L’any 2020, Fundació Èxit ha complert 20 anys. 
Per això, havíem planificat una trobada amb tots 
els luxes per celebrar les experiències viscudes 
i compartir l’entusiasme pel camí que tenim per 
davant. 

El que no sabíem és que el 2020 tenia uns altres 
plans, entre els quals no hi cabien celebracions 
multitudinàries, retrobaments ni abraçades. 
Així doncs, vam celebrar el XX Aniversari amb 
una campanya digital mitjançant publitramesa 
electrònica, xarxes socials i una carta emotiva al 
2020. 

Ens desborden les ganes de celebrar el proper 
aniversari en què, de ben segur, ens veurem, ens 
abraçarem, brindarem pel que hem viscut i el que 
ens queda per viure. Junts, ens unirem per crear 
oportunitats de futur per a la joventut que ho té més 
difícil. 

Veure la carta

esdeveniments

https://fundacionexit.org/carta-al-2020-3/?lang=ca
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#Perunmillor2021

Repte E3 

Un Nadal en què la covid-19 no ens ha deixat 
estar a prop de les persones que més estimem, 
hem llançat una campanya de Nadal en què el 
protagonista fos el sentit de l’humor i la ironia 
a través dels GIF que ens enviem normalment per 
fer bromes a través de WhatsApp. 

El nostre objectiu ha estat provocar un somriure 
en el grup d’amics i amigues de Fundació Èxit en un 
2020-21 tan complex i incert degut a la pandèmia. 

Al llarg del curs 2020/21 hem celebrat 
el llançament oficial del Repte E3: 
Èxit Escolar i Empresa i ho hem fet al 
costat de les més de 40 empreses que en 
formen part.

Èxit Escolar i Empresa és 
una aliança d’empreses 
compromeses amb la reducció 
de l’abandonament educatiu 
prematur i millorar l’ocupabilitat 
de joves en situació de 
vulnerabilitat. 
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Destaquem que ha estat una campanya conjunta en què totes les empreses que formen part del 
Repte E3 han comunicat la seva participació a través de les seves xarxes socials: 

Al mateix temps, persones treballadores d’aquestes empreses han compartit la seva experiència 
de voluntariat a les seves xarxes socials:

https://www.youtube.com/watch?v=87zUnl0gRC0&t=5s
https://twitter.com/BoschEspana/status/1369997023089459201
https://twitter.com/DeutscheBankES/status/1367426249199661059
https://twitter.com/jlgomez1973/status/1384160390792183810
https://www.linkedin.com/posts/alejandro-egea-castillo-719919127_retoe3-voluntariadocorporativo-somosretoe3-activity-6788725911920373760-FhqQ/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/virginia-prieto-men%C3%A9ndez-882496b_fundaciaejnnaturgy-retoe3-voluntariadocorporativo-activity-6790879266990039041-nEpG/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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I els membres del patronat, el consell assessor i l’equip professional de Fundació Èxit també els 
van compartir als seus perfils personals:

Webinars
També hem celebrat dos seminaris web dirigits 
a directius d’empresa, on hem après sobre els 
beneficis del voluntariat corporatiu a l’empresa 
a través d’una conversa entre Emili Pascual, 

director d’experiència d’empleat al Banc Sabadell, 
i Blanca Gómez, patrona de Fundació Èxit; sobre 
com comuniquen les empreses amb propòsit 
de la mà d’Ana Palencia, directora de comunicació i 

sostenibilitat d’Unilever, i Pablo Foncillas, patró de 
Fundació Èxit; i sobre com fer brillar els empleats 
de la teva empresa mitjançant projectes amb 

impacte social de la mà de Michele Menghini, CSR 
Manager a PWC i Consuelo Castilla, presidenta de 
Fundació Èxit. 

https://www.linkedin.com/posts/elena-de-carandini-ravent%C3%B3s-897b4415_retoe3-voluntariadocorporativo-somosretoe3-activity-6797804350606503936-Bg1Y/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/consuelocastilla_adqualishumanresults-retoe3-voluntariadocorporativo-activity-6797809393057583104-Ljkv/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/joaquimcalaf_retoe3-voluntariadocorporativo-somosretoe3-activity-6800305805494108160-ai66/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Coneix el nostre dia a dia! Segueix-nos!

seguidors

94.301
pàgines vistes a 

www.fundacionexit.org

6.749
fans
6.392

2.527

seguidors

seguidors

7.686

visualitzacions
7.935

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Youtube

https://fundacionexit.org/?lang=ca
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Aparicions en mitjans de comunicació
Al llarg del curs 2020/21, hem aparegut en 90 ocasions a diferents mitjans de comunicació en premsa 
escrita i audiovisual d’abast nacional.

Veure tots els impactes en mitjans de comunicació:  
https://fundacionexit.org/prensa/ 

RTVE

El Periódico

Betevé

La Vanguardia

https://fundacionexit.org/premsa/?lang=ca
https://www.lavanguardia.com/economia/20210408/6632706/coach-exit-clave-reducir-tasa-abandono-escolar-espana-brl.html
https://beteve.cat/esports/shahid-aschraf-projecte-solidari-en-forma-inspira-correr-barcelona/
https://www.rtve.es/play/videos/la-metro/biofollower-fundacio-exit-teatre-opera/5919035/
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190818/un-projecte-social-contra-labsentisme-de-lfp-7595757
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Premis i reconeixements

Actes i esdeveniments

Aquest 2020/21 hem rebut el premi a la millor 
iniciativa social en l’àmbit energètic de la Fun-
dación Naturgy amb el Projecte “Endollats a l’ocu-
pació”. Aquest reconeixement vol donar visibilitat 
a aquelles persones, entitats o institucions que 
destaquen en l’àmbit social, vinculat directament 
o indirectament a l’energia, i ajudar a finançar ini-
ciatives en aquest àmbit per millorar la qualitat de 
vida de les persones més vulnerables

Més informació

Taula rodona “Aliances entre fundacions per a 
noves fórmules d’innovació social” al Fòrum de 
Fundacions i Societat Civil DEMOS 2020, iniciati-
va de l’Associació Espanyola de Fundacions amb 
la col·laboració d’Impact Hub Madrid. 

Seminari web “Voluntariat virtual i en remot” or-
ganitzat per Voluntare, xarxa de voluntariat cor-
poratiu. 

Jornada Virtual CRE “Avançant cap a models se-
mipresencials” organitzada per Creu Roja Barce-
lona. 

XI Convenció de Directius i Lliurament de Premis 
ADEA organitzada per ADEA Club de Màrqueting 
i Govern d’Aragó. 

Taula rodona sobre voluntariat corporatiu orga-
nitzada per La Razón.

Credit Suisse EMEA Foundation panel event so-
bre EdTech organitzat per Credit Suisse.

Jornada de presentació de l’informe “Claus de 
la contribució de l’empresa per a l’ocupació” or-
ganitzada per Seres fundació societat i empresa 
responsable i Samsung. 

Seminari web “Com implicar el teu patronat en 
el Fundrasing?” organitzat per la consultora Sil-
via Bueso

https://fundacionexit.org/premi-naturgy-2021/?lang=ca
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7 Repte E3: Èxit Escolar 

El Repte E3 és una aliança d’empreses compro-
meses amb reduir l’abandonament educatiu 
prematur i millorar l’ocupabilitat de les perso-
nes joves en situació de vulnerabilitat.

Apostem per impulsar solucions conjuntes 
per potenciar el talent de les persones joves i 
contribuir al seu futur professional.

Gràcies a l’aliança d’empreses estem aconse-
guint millorar la situació del col·lectiu de joves.

El 2008, en ple inici de la crisi, l’abandonament pre-
matur estava en un 31,7 %. La nostra resposta va 
ser llançar el Projecte Coach.

Si 14 anys més tard, hem aconseguit reduir-lo a 
menys de la meitat (13,3 %), estem convençuts 
que junts i gràcies al llançament del Repte E3: Èxit 
Escolar i Empresa, aconseguirem assolir l’objectiu 
de l’Agenda 2030 i reduir-lo al 9 %.

Veure el vídeo 
Presentació Repte E3

Uneix-t’hi: amb el Repte E3, tots hi sortim guanyant 

i Empresa 

https://www.youtube.com/watch?v=GgVpRSM0ZEc
https://fundacionexit.org/reptee3/?lang=ca
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Col·laboradors estratègics

Col·laboradors

Media partners 

Empreses amigues
 · Academia Guiu · Airtex Products ·  Algontec · Caixa Colonya · CEFA · FDSA · 

 · Ferrovial Servicios · Grupo IQE · Mac Insular · Renfe · SGS · 
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08 Captació de fons
Màrketing amb causa

Col·laboracions especials

Partners estratègics

Presència a la web Colectivosvip.com, a través de la qual s’ofereix a les persones usuàries de Colectivos Vip 
col·laborar amb la Fundació Èxit. 

Recaptació del Mercat Solidari de Banco Santander a les oficines Luca de Tena de Madrid i organitzat per 
SAT (Banco Santander).
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Partners

Amics
· Academia Guiu 1892, S.L. · Adevinta Spain, S.L.U. ·

 · Airtex Products · Algontec · Caixa Colonya · CEFA · Comunidad Madrid Red Joven y Empleo ·  
· Comunidad de Madrid Voluntariado · Endesa · FDSA · Ferrovial Servicios · Fundación ·

 · Pacamu · Fundación Sacyr · IBM · Industrias Asociadas · Industrias Químicas del Ebro ·  
· Indra · Mac Insular · Auren Auditores · Mi Grano de Arena · Ministerio de Educación y FP ·  

· Ministerio Sanidad · SGS Tecnos · Tempe · UK Online Giving · Werfen ·
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09 Patronat i consell assessor

PATRONAT
A 31 d’agost de 2021

Presidenta  Consuelo Castilla López
Vicepresidenta  María Herrero Pidal
Secretari  Ángel Pérez Pardo de Vera
Vocals         Blanca Gómez González
 Compañía de Jesús (Esteban Almirón Navarro) 
 Escola Pia de Catalunya (Joan Prat Armadans)
 Francesc Fajula Quintana
 Javier Nadal Ariño
 Joaquím Calaf Cots 
 José Menéndez Cabrera 
 Lucía Lafita Torres 
 María Herrero Pidal 
 Nora de Liechtenstein 
 Pablo Foncillas Díaz-Plaja

CONSELL ASSESSOR
A 31 d’agost de 2021

Presidenta  María Herrero
Membres  Ana Vallés
 Arturo Pinedo 
 Coloma Armero 
 Concha Yoldi 
 Domènec Crosas
 Enrique Giró 
 Elena de Carandini
 Francisco Mesonero 
 Ignacio Álvarez-Cedrón
 Ignacio Gil-Casares 
 Leticia Espinosa de los Monteros 
 Pau Guardans
 Paula Toledano
 Salvador Arenere

Coneix al patronat i consell assessor!
fundacionexit.org/patronato-y-consejo-asesor/

Salvador 
Mas de Xaxás 
Rovellat

Fundador i 
president 
d’honor   

https://fundacionexit.org/patronat-i-consell-assessor/?lang=ca
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Relleu de presidència
Al patronat de juliol, seguint el calendari previst, s’ha pro-
duït el relleu a la presidència d’Èxit, on Rafael Vilasanjuan 
ha donat el relleu a Consuelo Castilla. També a la vicepre-
sidència, Pedro León y Francia vencia mandat i ha assu-
mit el nou càrrec María Herrero. Una decisió aprovada 
per unanimitat per tots els membres del patronat i que 
és especialment rellevant perquè es tracta de la primera 
presidenta en els 22 anys d’història de la Fundació. Tant 
Consuelo com María van agrair la confiança de la resta 
dels patrons i van mostrar el seu entusiasme per ajudar 
a aconseguir els grans reptes que afronta l’entitat per als 
propers anys 

Baixes i altes membres 
Han acabat mandat i han decidit no renovar, afavorint així 
l’entrada de nous patrons, el president Rafael Vilasanjuan, 
el vicepresident Pedro León y Francia i el vocal David Coral 
Morral. Volem aprofitar aquestes línies per agrair a tots 
tres la seva valuosíssima i generosa contribució a les fina-
litats de la Fundació, així com la seva disposició immillora-
ble en tot moment.
Substituint David Coral com a expert en comunicació s’ha 
incorporat Joaquim Calaf Cot. Així mateix, cal destacar que 
durant aquest curs l’Escola Pia de Catalunya ha renovat 
com a patrona, representada per Joan Prat Armadans.
 

Temes tractats a les reunions
Durant el curs 2020/21, els temes tractats al patronat com 
a monogràfics han estat l’estratègia de sostenibilitat 
econòmica, el llançament de la campanya Repte E3 di-
rigida a empreses, la participació al Fons de Fundacions, 
el procés de relleu de presidència i l’aprovació de ca-
lendari per dissenyar el nou pla estratègic. 

Com en anys anteriors, s’ha convidat joves de la fundació 
perquè poguessin donar testimoni i obrir posteriorment 
un espai de diàleg amb els patrons. Ha estat especialment 
interessant escoltar de primera mà com valoraven l’im-
pacte de la crisi del coronavirus a la seva vida i la primera 
experiència en Formació Dual via contracte de formació i 
aprenentatge duta a terme a Èxit.
 

Pel que fa al consell assessor, les novetats principals del 
curs 2020/21 han estat les incorporacions de Domènec 
Crosas i Ignacio Álvarez-Cedrón. Les aportacions dels 
consellers s’han centrat en el llançament i l’impuls de 
l’aliança d’empreses Repte E3, el seu abast sectorial i 
territorial i la participació al Fons de Fundacions.

Patronat

Consell assessor

10 Novetats en els òrgans 
     de govern
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11 Equip professional
Aquesta ha estat l’estructura de l’equip professional 
del curs 2020/21. A més, hem comptat amb el re-
forçament de joves del Programa de Plans d’Ocupa-

ció del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya en algunes de les àrees.

Projectes

Direcció de 
projectes

Coordinació 
de projectes

Equip
tècnic 

projectes

Aliances i
filantropia

Direcció 
aliances 

filantropia

Comunicació

Responsable
comunicació

Tècnica de 
comunicació

Administració 
i finances

Direcció 
general

Direcció àrea 
administrativa i 

financera

Equip tècnic 
suport 

administratiu 
i financer

Tècnica 
àrea 

aliances i 
filantropia

Desenvolupament 
corporatiu

Direcció de 
desenvolupament 

corporatiu

Equip tècnic  
desenvolupament 

corporatiu

Equip tècnic 
Incorpora i 

equip tècnic 
PASSWORK

CONEIX A
l’EQUIP!

https://fundacionexit.org/equip-professional/?lang=ca
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El resultat d’aquest exercici 20-21 ha estat de  

 
La Fundació Èxit té una participació del 10 % en una Unió Temporal d’Empreses (UTE), anomenada 
“Fundación Adsis i Fundació Èxit, número 2, Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1982 del 26 de maig”, 
l’activitat de la qual consisteix a desenvolupar el programa “Noves oportunitats per a joves (expedient 
amb número de referència SOC 2017-312) en el marc de Garantia Juvenil”. El 10 % dels actius i passius 
i el 10 % de les vendes i resultats de la UTE esmentada s’han integrat en el balanç i compte de pèrdues 
i guanys de la Fundació.

62.519 €

En l’exercici 2020/21 hem ingressat: 

El total de despeses ha estat: 

1.577.738,99 €

1.515.219,53 €

1.231.443,83 €

INGRESSOS

GASTOS

la qual cosa suposa un  81,27 % del total

La despesa en projectes arriba: 

12 Transparència, qualitat i  

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
204.504,09 €  Projecte Start   13,50 %
259.738,45 €  Projecte Coach   17,14 %
203.104,05 €  Projecte eDuo   13,40 %
156.538,67 € Projecte Yob   10,33 %
232.783,52 €  Projecte FaM   15,36 %
125. 343,52 €          8,27 %
   49.431,54 €  PASSWORK   3,26 %
139.350,74 €  Capt. fons   9,20%
144.424,96 € Adm. i finances   9,53 %

rendició de comptes

Projecte Team Up!
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1.577.738,99 €

39.303,23 €

87,28 %
Aportació d’entitats 
privades i empreses

1.377.114,86 €

106.838,97 €
6,77 %
 Fons públics

2,49 %
Donacions de particulars

54.481,91 €
3,45 %
Altres

1.515.219,53 €

144.424,96 €

139.350,74 €

81,27 %
Missió

1.231.443,83 €

9,53%

 Captació de fons
9,20%

  Administració i finances

COM OBTENIM ELS NOSTRES INGRESSOS

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES FONS
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ESTATS FINANCERS 
Els comptes anuals han estat auditats per EY. Els estats financers, amb el seu informe d’auditoria co-
rresponent, i la memòria econòmica estan disponibles a la pàgina web de Fundació Èxit.

PATRIMONI NET I PASSIU  2020/2021 2019/2020

PATRIMONI NET  299.761  286.750
Fons propis  204.337  144.618

Dotació fundacional / Fons social  100.001  100.001
   Dotació fundacional / Fons social  100.001  100.001
   Reserves  43.354  46.154
   Resultats negatius d’exercicis anteriors  (1.537)  (25.293)
   Excedent de l’exercici  62 519  23.756

Subvencions, donacions i llegats rebuts  95 424  142.132

PASSIU NO CORRENT  28 700  37.734
Deutes a llarg termini  28 700  37.734
Deutes amb entitats de crèdit  28 700  37.734

PASSIU CORRENT  512 757  377.524
Deutes a curt termini  66 957  22.738

Deutes amb entitats de crèdit  66 957  22.738
Creditors comercials i altres comptes per pagar  347 830 282.481

Altres creditors  293 210  247.047
Crèdits amb administracions públiques  54 620  35.434
Periodificacions a curt termini   97 970  72.305

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  841 218 702.008

  
ACTIU NO CORRENT  172.302  99.153
Immobilitzat intangible  135.753  75.084
Immobilitzat material  12.329 7.262
Inversions financeres a llarg termini  24.220  16.807

ACTIU CORRENT  668.916  602.855
Existències  1.333  1.333
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia  66.945  70.022
Deutors comercials i altres quotes a cobrar  296.706  162.380
Periodificacions a curt termini  84  6.266
Efectiu i altres actius líquids equivalents  303.848  362.854

TOTAL ACTIU  841.2188 702.008

ACTIU 2020/2021 2019/2020
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COMPTE DE RESULTATS I BALANÇ DE SITUACIÓ 
Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 d’agost del 2020. 
(Expressat en euros)  

Import net de la xifra de negocis  1.609.316 1 609 316
Quotes d’associats i afiliats  11 730  13 216
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors  333 979 314 078
Prestació de serveis  117 850 260 440
Subvencions, donacions i llegats imputats a    755 316 1 021 582

Despeses per ajudes i altres  (4 133) (14 534)
Ajuts monetaris  (4 133) (14 534)

Altres ingressos de l’activitat  344 394 87 840
Despeses de personal  (990 898) (970 287)

Altres despeses de l’activitat  (468 371) (591 495)
Amortització de l’immobilitzat  (46 793) (40 041)

Altres resultats  11 864 (55 873)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  64 456 24 926
Ingressos financers  44  
Despeses financeres  (1 937) (1 214)

RESULTAT FINANCER  (1 937) (1 170)
   
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  62 519    23 756 
 
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT 
AL PATRIMONI NET  293 647 586 081
Subvencions rebudes  293 647              

l’excedent de l’exercici

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I 
DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET    (46 708) (29 001)

Consulteu l’informe d’auditoria complet

RECLASSIFICACIONS A L’EXCEDENT DE L’EXERCICI                (340 355) (615 082)

RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI 
NET A L’EXERCICI         (5.245) (185.663)

D’OPERACIONS CONTINUADES 2020/2021 2019/2020

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat  482

Subvencions rebudes               (340 355) (615 082)

586 081

https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Auditoria-Cuentas-Anuales-2022-firmado.pdf
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Transparència i bones pràctiques

Avaluació externa de projectes 

Certificat ISO

A més de publicar la destinació i l’origen dels nostres 
fons, ens sotmetem de manera voluntària a l’anàlisi 
de transparència i de bones pràctiques de Funda-
ción Lealtad. 

Es tracta d’un distintiu únic a Espanya que ajuda els 
donants a reconèixer d’una manera clara i senzilla 
aquelles ONG que compleixen les seves exigències 
actuals de transparència i eficàcia en la gestió. Grà-
cies al segell, les persones donants sabran que la 
Fundació Èxit centra els seus esforços en les àrees en 
què té experiència, que la seva comunicació és fiable 
i no indueix a error o que poden conèixer el percen-
tatge de despeses que destina a la seva missió, entre 
altres indicadors.

Continuant amb l’estratègia de mesurar i avaluar els 
resultats dels nostres projectes i gràcies al suport de 
Porticus i Fundació Nous Cims, hem tingut l’oportuni-
tat d’avaluar el disseny i la implementació del Projecte 
Start. Malgrat que el desenvolupament del projecte 
s’ha vist afectat pel context, l’avaluació ha donat resul-
tats rellevants i recomanacions que cal tenir en comp-
te de cara a futures edicions. Un cop més, comptem 
amb Red2Red, amb el qual ja havíem comptat per a 
avaluacions el curs passat.

També hem comptat amb EMERGIA per fer les truca-
des de satisfacció a les persones joves participants 
del curs anterior. Comptar amb persones expertes 
externes ens permet conèixer l’evolució en el desen-
volupament formatiu i professional de les persones 
participants i fer un seguiment dels KPI marcats amb 
l’objectivitat que dona que aquestes trucades estiguin 
fetes sense biaixos.

Un any més, LGAI Technological Center, SA (Applus+) 
certifica que el sistema de qualitat de la Fundació Èxit 
és conforme amb els requisits.

Vegeu l’informe de Transparència 
i de Bones Pràctiques

Vegeu el certificat ISO

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-exit/
https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2022/07/9001-cat-FUNDACIO%CC%81-E%CC%80XIT_signed.pdf
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L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament 
Sostenible, que té 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’ac-
tivitat de la Fundació Èxit incideix directament en els ODS4, ODS17 i 
ODS8.

El 65% ha tingut 
una experiència laboral 
després del seu pas per 
la Fundació Èxit.* 

El 76% continua 
formant-se després 
del seu pas per la 
Fundació Èxit.*

ODS 4: Educació 
de qualitat

ODS 8: Treball decent i 
creixement econòmic

ODS 17. Aliances per a l’assoliment dels objectius

139

centres educatius i 
entitats socials 

persones voluntàries 
d’empresa

tutors de centres educatius 
i entitats socials

121

771

157

empreses

13 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
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CLICA PER PASSAR 
A L’ACCIÓ!

14 Col·labora amb la 

Abans de la crisi de la covid-19, un 17,3 %* de joves 
abandonaven els estudis de manera prematura i 
un 33 %* de les persones menors de 25 anys es 
trobaven aturades a Espanya, les pitjors dades de 
la UE. Ara, el futur del col·lectiu de joves es presen-
ta encara més complex i calen iniciatives i accions 
que ajudin a solucionar aquesta situació.

*Datos: Eurostat gener 2020, INE 1T 2020 

Impulsa el voluntariat corporatiu 
a la teva organització! 
Involucra els teus empleats/des 
en una acció solidària.

Dona de manera 
puntual o fes-te’n soci! 

Ajuda’ns a millorar 
l’ocupabilitat juvenil i a 
reduir l’abandonament 

escolar prematur.

en atur
juvenil 

UE

abandonament
escolar UE

rs rs1 1

Espanya UE Espanya UE

en 

Fundació Èxit!

https://fundacionexit.org/dona/?lang=ca
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Contracta una persona jove! 
 Ofereix una oportunitat laboral.

Uneix-te al Repte E3: 
Èxit Escolar i Empresa! 

Envia un correu a  
info@fundacionexit.org  

per demanar més informació.

mailto:info@fundacionexit.org
https://fundacionexit.org/reptee3/?lang=ca
https://fundacionexit.org/contracta/?lang=ca
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Correu electrònic: 
info@fundacionexit.org

Fundació Èxit Barcelona
Pelai, 44, 3a planta 
08001 Barcelona 
+34 93 231 99 57

Fundació Èxit Madrid 
Impact Hub Barceló 

C/ Serrano Anguita, 13 
28004 Madrid

+34 91 355 19 70 

www.fundacionexit.org 

mailto:info@fundacionexit.org
https://fundacionexit.org/?lang=ca
https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA



