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Compromís amb l’oCupaCió



iNTErmEDia EN XiFrEs

A 31-12-2015

FActurAció: 

3.520.247,12 €

LLocs de trebALL:

131 persones 
treballadores

Persones Ateses:  

12.249 persones 
ateses

Persones inserides:

22,82%
Programes vinculats

a inserció laboral

ProgrAmes gestionAts: 

21 programes 
gestionats comArques:

presència a 

21 comarques
de catalunya

Aquesta memòria recull l’activitat de Fundació Intermedia des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2015, 
així com la participació en altres empreses/UTE:

1. UTE Sant Gervasi – Connecta - Intermedia: Centre de Noves Oportunitats Vallès-Maresme

2. UTE Fundació Oscobe - Intermedia: Centre de Noves Oportunitats Girona

3. UTE Formació i Treball - Intermedia: Centre de Noves Oportunitats Camp de Tarragona

4. UTE Ampans-Intermedia: Centre de Noves Oportunitats Catalunya Central
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Us presentem la memòria 2015 de Fundació Intermedia, un any en què 
hem continuat oferint respostes a persones desocupades amb progra-
mes que garanteixen especialment l’ocupabilitat de joves i de més grans 
de 45 anys.

Per donar resposta a les necessitats dels joves hem fet una aposta clara 
pels Programes de Garantia Juvenil juntament amb el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) per acompanyar laboralment persones de 16 a 24 
anys que no treballen ni estudien ni segueixen una formació. En aliança 
amb entitats del tercer sector, el 2015 hem començat a gestionar un pro-
grama integral i quatre centres de Noves Oportunitats a diferents territo-
ris, que s’han iniciat com a prova pilot a Catalunya: permeten incidir en 
l’apoderament, els serveis d’orientació, la formació, l’acompanyament i la 
inserció laboral dels joves, i facilitar-los les competències bàsiques per a 
reorientar la seva vida personal, escolar i professional.

L’acompanyament a més grans de 45 anys també és clau. L’atur va baixar 
a Catalunya el 2015 en termes generals, però no es va reflectir per igual 
en aquesta franja d’edat. Per això hem desenvolupat i seguim desenvo-
lupant programes específics conjuntament amb les  administracions lo-
cals i en aliança amb empreses del tercer sector.

La jornada “Nous models d’ocupació. Fórmules de cooperació públi-
co-privades” organitzada per Intermedia també va ser una fita important. 
Ens va permetre explicar a la resta d’entitats, empreses i administracions 
el nostre compromís amb l’ocupació de totes les persones en situació 
d’atur, especialment les més vulnerables. És un enfocament clar a la inter-
cooperació per fer treball en xarxa, un espai de relació i de reconeixement a 
les empreses que aposten per la inserció de les persones més vulnerables.

Amb aquesta visió, vam tancar el 2015 amb la satisfacció d’haver atès 
més de 12.200 persones en diversos programes, d’haver-ne inserit 1.777, 
d’haver assolit presència a 17 comarques i d’haver creat 122 nous llocs 
de treball. Des d’Intermedia apostem per ser un referent del tercer sector 
i de les empreses d’economia solidària en el suport als processos de ges-
tió de persones.

Fina Rubio
Presidenta de la Fundació 
Intermedia

saluTaCió
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Compromís amb l’oCupaCió 

soCis D’iNTErmEDia

La Fundació Institut de Reinser-
ció Social, IReS, és una fundació 
privada que treballa des de l’any 
1969 en l’atenció social, psicolò-
gica i educativa de persones i 
col·lectius marginats, en situació 
de risc social o amb dificultats 
econòmiques.

L’entitat du a terme la seva acció 
social amb persones vulnerables 
des d’una visió integral en els se-
güents àmbits d’actuació:

• Infància, joventut i família
• Violència familiar i de gènere
• Inclusió social
• Acció social en el sistema 

judicial

L’atenció social directa amb les 
persones permet investigar i 
crear models propis d’investigació 
transferibles a altres professio-
nals i territoris.

Surt és una fundació que treballa 
per fer efectius els drets econò-
mics, socials i culturals de les 
dones i per eradicar les discrimi-
nacions per raó de sexe. Promou 
l’equitat de gènere, l’apoderament 
de les dones, la seva autonomia i 
el seu lideratge.

Des de l’Àrea d’Inclusió i Inser-
ció de la fundació Surt s’ofereix 
a les dones diferents programes 
d’orientació, formació professional 
i inserció laboral, així com diferents 
recursos de suport (assessoria ju-
rídica, aula oberta de feina, i servei 
integral d’atenció a dones que han 
sofert violència masclista).

Suara Cooperativa és una em-
presa d’economia social amb 
més de 30 anys d’experiència en 
el sector de l’atenció a les perso-
nes. Desenvolupa la seva activitat 
en els àmbits de l’educació i la for-
mació (escoles bressol, escoles 
d’adults, formació ocupacional), 
serveis socials (dones, famílies, 
infants, joves), benestar personal i 
promoció de l’autonomia (serveis 
a la llar, a persones grans i a per-
sones amb necessitats de suport) 
i ocupació i treball.

Suara és una cooperativa inno-
vadora, propera, participativa i 
socialment responsable. És mem-
bre de Clade Grup Empresarial 
Cooperatiu.

Intermedia és una fundació que atén especialment persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. La promouen 
Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, totes elles amb 
una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació. 
Està homologada com a agència de col·locació.

Intermedia és una eina professional de qualitat, solidària i responsable per al desenvo-
lupament personal i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones, és a dir, per 
incrementar les possibilitats de trobar feina.
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L’organització de la Fundació està pensada per donar resposta als dos grans grups d’interès: persones amb necessitats 
d’ocupabilitat i empreses que requereixen professionals. El patronat de la Fundació Intermedia, format per representants 
de les 3 entitats (IReS, Surt i Suara), és el que vetlla pel desplegament de l’objecte fundacional.

orGaNiTZaCió 

DirECCió
iNTErmEDia

DirECCioNs
TErriTorials

CoorDiNaCió
ÀrEa EmprEsa

Equips
D’oriENTaCió

Equip DE
prospECTors

DirECCió 
ECoNòmiCa i 

aDmiNisTraTiva

DirECCió
opEraTiva

Equip DE 
suporT

aDmiNisTraTiu

BARCELONÈS
ALT 
CAMP

BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

BAIX CAMP

ALT 
EMPORDÀ

BAIX 
EMPORDÀ

SELVA

BAIX 
LLOBREGAT

PLA DE 
L’ESTANY

RIPOLLÈS

BERGUEDÀ

GIRONÈS

MARESME

ANOIA

NOGUERA
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MONTSIÀ

VALLÈS
ORIENTAL

PLA 
D’URGELL VALLÈS

OCCIDENTAL

implaNTaCió TErriTorial
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missió i valors

sErvEis DE primEra qualiTaT
Des de l’any 2013, la Fundació Interme-
dia té la certificació ISO 9001:2008, que 
l’acredita com a empresa prestadora de 
serveis de qualitat a través dels seus 
processos, partint dels estàndards de 
qualitat i millora contínua.

Alhora, la Fundació Intermedia és Agèn-
cia de Col·locació homologada amb el 
número 0900000107.

La MISSIÓ d’Intermedia aposta per facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones mitjançant assesso-
rament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals. Totes aquestes accions es duen a 
terme en estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.

El compliment d’aquesta missió s’aconsegueix a través de l’aplicació d’uns VALORS que avalen Intermedia com una 
fundació sòlida i amb garanties de progrés:

 • Desenvolupament personal. Que les persones siguin el centre de la nostra 
activitat i que l’agència de col·locació sigui un nexe d’unió i de treball en xarxa 
entre totes les persones, les empreses i els/les col·laboradors/es.

 • Socialment responsable. Essent una part impulsora del progrés del nostre 
entorn més proper en els àmbits econòmic, social i ambiental i buscant la im-
plicació i complicitat d’altres agents.

 • Igualtat i equitat de gènere. Vetllant per l’equitat de gènere en tots els pro-
cessos. Incorporada de manera transversal, suposa partir d’una anàlisi que 
ens permet identificar i fer evidents les profundes desigualtats que encara de-
fineixen la posició de les dones en el mercat de treball i en el teixit econòmic.

 • Innovació. Fomentant els processos d’innovació per donar la millor resposta a 
les persones i augmentar l’eficiència de les empreses.

Estratègies d’intervenció
 • Facilitar l’apoderament, l’autonomia i la gestió 

del canvi

 • Millorar l’ocupabilitat com a part d’una estratè-
gia integral d’aprenentatge al llarg de la vida

 • Desenvolupar capacitats i competències com a 
elements clau de la millora de l’ocupabilitat

 • Inclusió i equitat de gènere, elements clau per a 
la millora de l’ocupació

 • Intermediació amb el teixit empresarial fona-
mentada en la responsabilitat empresarial

Àmbits d’actuació
 • Gestió de l’ocupació. Millora de les capacitats 

per a trobar feina mitjançant orientació, forma-
ció, inserció i acompanyament

 • Processos de recol·locació de persones

 • Selecció de persones per competències

 • Gestió d’ofertes i treball amb empreses

ER-0536/2013
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Grups D’iNTErÈs

usuaris/ÀriEs.
Base essencial que justifica 

la raó de ser del projecte 
Intermedia. Són dones i 
homes en situació o risc 
d’exclusió que segueixen 

processos d’ocupació 
i millora de la seva 

ocupabilitat.

CoopEraTius.
Treball coordinat amb altres 

entitats que permeten 
el desenvolupament de 

projectes i/o serveis 
aplicats a les necessitats de 

les persones ateses.

ENTorN              
loCal.

Treball proper als 
recursos del territori i 
a les administracions 
locals per a la inserció 

de les persones.

ENTorN    
sECTorial. 

Treball actiu a ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció 

Social).

EmprEsEs. 
Intermediació amb el teixit 

empresarial basada en 
la responsabilitat social, 
el compromís i el treball 

conjunt.

CliENTs.
Són públics i privats. 

Dipositen la seva confiança 
en el model d’empresa 

d’Intermedia i en la seva 
aposta per la intermediació i 

la inserció laboral.

proFEssioNals. 
És una de les peces clau 
d’Intermedia. Presten un 

servei de qualitat ajustat a 
les peticions dels clients.

L’activitat d’Intermedia i els seus èxits són possibles a partir de l’actuació directa de tots els grups d’interès amb els quals 
interactua. Tots ells permeten donar una resposta professional ajustada a les necessitats de cada moment.

parTNErs
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CliENTs pÚbliCs i privaTs

Fundació Intermedia té un nombre creixent de clients públics i privats, que es concreten en administracions públiques, 
institucions i empreses. Tots ells confien en l’esforç de tot l’equip humà d’Intermedia i dels seus grups d’interès. 

 • Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de 
Serveis Socials

 • Ajuntament de Castelló d’Empúries

 • Ajuntament del Prat de Llobregat (Serveis Socials i 
Promoció Econòmica)

 • Ajuntament de Palafrugell

 • Càritas Diocesana de Barcelona

 • Consell Comarcal del Berguedà

 • Consorci de Badalona Sud

 • Diputació de Barcelona  

 • Generalitat de Catalunya. CIRE

 • Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i 
Coneixement. Servei d’Entitats d’Economia Social i 
Treball Autònom a Barcelona

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies   

 • Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC)

 • Obra Social “La Caixa”. Programes Incorpora i 
Reincorpora, Punt Formatiu Incorpora

Els clients de Fundació Intermedia van atribuir-li un grau de satisfacció de 
8,6 sobre 10 durant l’any 2015.  

Destaquen els següents punts forts de l’entitat:

 • L’equip de professionals

 • La capacitat i el coneixement

 • La responsabilitat, el rigor, la implicació, la bona coordinació

 • La proximitat, l’adequació del contingut a les necessitats de les persones

 • L’abast territorial (la possibilitat d’intervenir en diferents territoris)

administracions públiques i institucions

8,6
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Intermedia té una àmplia cartera d’empreses col·labora-
dores, que participen en diferents accions i es beneficien 
dels serveis a cost zero: gestió d’ofertes i processos de 
selecció, processos de pràctiques no laborals, formacions 
a mida, accions d’aproximació empresa-candidat, visites 
a empreses, xerrades, sessions de speed dating, etc.

Durant el 2015, 353 empreses de diferents sectors han 
participat activament en diferents col·laboracions.

El 86% de les empreses col·laboradores d’Intermedia han 
valorat la qualitat del servei rebut amb una nota igual o 
superior a 8. I el 75% d’empreses consultades pensa que 
la col·laboració amb Intermedia aporta elements de va-
lor per a les polítiques de responsabilitat social corpora-
tiva (RSC) de la seva empresa.

EmprEsEs
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impaCTE D’aCTiviTaT 

proGrama oriENTaCió i 
aCompaNYamENT a la iNsErCió. soC

Mitjançant accions d’informació, orientació, motiva-
ció i desenvolupament de competències personals es 
possibilita la millora de la posició en el mercat de tre-
ball dels demandants d’ocupació.

 • Persones ateses: 6.070

 • Persones inserides: 1.617 (1.132 contractacions) 
(26,6% de les persones ateses)

 • Convenis de pràctiques: 196

 • Professionals: 44 (tècnics d’orientació, prospectors 
i suport administratiu)

proJECTE mEsurEs aCTivEs D’iNsErCió 
pEr a pErsoNEs pErCEpTorEs DE la 
rENDa míNima D’iNsErCió

Mitjançant accions d’informació, orientació, motivació, 
suport psicosocial i desenvolupament de competèn-
cies personals es possibilita la millora de la posició en 
el mercat de treball de les persones perceptores de la 
RMI.

 • Persones ateses: 493

 • Persones inserides: 44  (9% de les persones ateses)

 • Professionals: 21 (tècnics/es d’orientació i inserció, 
prospectors/es i suport administratiu) 

mEsurEs aCTivEs D’iNsErCió rmi

Contractació a través d’un pla d’ocupació de professio-
nals de suport administratiu per a programes.

 • Professionals contractats: 8 auxiliars administratius

 • Punts d’actuació: 7 (Figueres, Reus, Tarragona, 
Mollet del Vallès i tres a Barcelona)

proJECTE DE prospECCió EmprEsarial 
als muNiCipis DEl masNou, TEiÀ i 
alElla

Programa adreçat a incidir en el mercat de treball a través 
de l’establiment de vincles de col·laboració amb empreses 
dels municipis del Masnou, Alella i Teià.

 • Empreses: 432

 • Ofertes gestionades: 39

 • Professionals: 1

 • Punts d’actuació: 3

aGÈNCia DE Col·loCaCió. soC

Programa orientat a la intermediació laboral per facilitar 
a les persones ateses l’accés a una ocupació. Especial-
ment dirigit a persones més grans de 45 anys.

 • Persones ateses: 196

 • Persones inserides: 85 (43,36% de les persones 
ateses)

 • Professionals: 4 tècnics d’orientació i prospecció

proGrama D’apoDEramENT i iNClusió. 
oFiCiNa DEl pla D’assENTamENTs 
irrEGulars.  aJuNTamENT DE 
barCEloNa

Itinerari dirigit a persones en situació irregular partici-
pants en el programa de l’OPAI que no estan preparades 
per accedir a una ocupació i que necessiten un espai 
per definir i/o ubicar el projecte vital i desenvolupar habi-
litats per a la vida (competències de base i transversals).

 • Persones ateses: 12

 • Persones formades: 12

 • Professionals: 1 tècnica especialista en metodolo-
gies de coaching i 1 professora de llengua.
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Espais DE CErCa DE FEiNa. soC

Itinerari que té per objectiu promoure la recerca orga-
nitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar els 
usuaris i les usuàries en cerca activa de feina per a 
un rellançament a la vida laboral activa. Aquest pro-
cés de millora es fa posant en contacte les persones 
participants en l’espai amb les ofertes de feina que els 
permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu 
professional.

 • Persones ateses: 108

 • Contractacions: 47 (43,51% de les persones ateses)

 • Professionals: 2 tècniques d’orientació i inserció 
laboral

 • Punts d’actuació: 1

proJECTE llENÇa’T. obra soCial la 
CaiXa - DipuTaCió DE barCEloNa - DGaia

Dispositiu integral d’apoderament, inclusió i ocupació 
de joves de menys de 30 anys. Projecte en marxa.

 • Persones ateses: 52

 • Persones inserides: 10 (19,23% de les persones 
ateses)

 • Persones formades: 23

 • Professionals: 2 tècniques d’orientació i inserció 
especialistes en metodologies de coaching

 • Punts d’actuació: 1 (Barcelona)

proGrama iNCorpora. obra social la 
Caixa

 • Programa d’intermediació laboral basat en les 
necessitats del teixit empresarial que garanteix 
una bona integració de les persones a l’empresa.

 • Persones ateses: 1.452

 • Persones inserides: 588 (40,50% de les persones 
ateses)

 • Professionals: 4 prospectors/intermediadors 
laborals

 • Punts d’actuació: 4 (Barcelona Raval, Barcelona 
Sant Martí, Tarragona i Figueres)

proJECTE piloT: iNCorpora CaiXa 
proiNFÀNCia. obra social la Caixa i Consorci 
badalona sud

Projecte pilot en el marc del programa Incorpora Caixa 
Proinfància de l’Obra Social La Caixa i el Consorci de 
Badalona Sud per promoure la millora de les condi-
cions de vida de famílies del barri de Badalona Sud des 
de la base de Territori Socialment Responsable.

 • Persones ateses: 135

 • Persones inserides: 37 (27,40% de les persones 
ateses)

 • Professionals: 2 tècnics/es orientadors/es i pros-
pectors/es laborals

 • Punts d’actuació: 1 (Badalona Sud)

proGrama rEiNCorpora. obra social la 
Caixa

Programa adreçat a la millora de l’ocupabilitat i a la 
reinserció social de persones privades de llibertat mi-
tjançant la combinació d’itinerari personal d’inserció i 
formació ocupacional.

 • Persones ateses: 68 

 • Persones inserides: 43 (63,23% de les persones 
ateses)

 • Professionals: 2

 • Punts d’actuació: 3 (Barcelona Raval, Barcelona 
Sant Martí i Tarragona)
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proGrama CirE TarraGoNa

Servei d’inserció laboral a la província de Tarragona 
adreçat a interns de centres penitenciaris i educatius 
de Catalunya, alliberats condicionals, persones de 
medi obert i/o persones amb una mesura penal alter-
nativa. Preveu un itinerari individualitzat d’orientació, 
així com la intermediació amb empreses que garantei-
xin la contractació d’aquestes persones dins l’empresa 
ordinària i/o empreses d’inserció. 

 • Persones ateses: 6 (29 persones entrevistades)

 • Persones inserides: 6 contractacions (més de 
2.658 hores de contractació)

 • Professionals: 3

 • Punts d’actuació: 1 (Camp de Tarragona)

proGrama puNTs FormaTius iNCorpora

Programa de formació professionalitzadora, amb 
desenvolupament en competències transversals, for-
mació tècnica i pràctiques en empresa. Un total de 3 
cursos per punt que possibiliten la capacitació profes-
sional i el desenvolupament de competències laborals 
de les persones ateses en especialitats diferents: aju-
dant de cuina, mosso de magatzem, venda al públic, 
cambrer/ra de pis, auxiliar de la llar i operari de neteja 
hospitalària. 

 • Persones ateses/formades: 240

 • Persones inserides: 97 (40,41% de les persones 
ateses)

 • Professionals: 4

 • Punts d’actuació: 4 (Barcelona-Àlaba, Barcelona- 
Raval, Reus-Tarragona i Badalona)

proGrama Jo puC +45. aJuNTamENT DEl 
praT DE llobrEGaT

Itinerari d’integració sociolaboral de persones aturades 
més grans de 45 anys, usuàries de serveis socials, en 
coordinació amb els diferents programes que ja es-
tan en marxa en aquest ajuntament tant a promoció 
econòmica com a serveis socials. Està basat en l’abor-
datge integral de la situació sociofamiliar de les per-
sones i en la realització de cursos de formació a mida 
amb empreses del territori. Programa en execució.

 • Persones ateses: 81 han seguit itinerari 

 • Persones que fan formació professionalitzadora: 
24 

 • Persones inserides: 32 (39,5% de les persones 
ateses)

 • Professionals: una coordinadora-tècnica i una 
prospectora

proGrama FormaCió EN oCupabiliTaT 
pEr CompETÈNCiEs. CoNsEll ComarCal 
DEl bErGuEDÀ 

Durant el mes de desembre es va fer una formació de 
25 hores a un grup de persones amb els continguts 
de mercat de treball, competències transversals, currí-
culum, identitat digital i millora de l’ocupabilitat. Cada 
participant tenia un pla de treball individual, amb uns 
objectius formatius laborals d’inserció i les accions 
proposades per assolir-los en funció de les problemà-
tiques i potencialitats detectades.

 • Persones participants: 11

 • Professionals: 1

impaCTE D’aCTiviTaT 
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proGrama FormaCió EN oCupabiliTaT 
pEr CompETÈNCiEs. aJuNTamENT 
DEl praT DE llobrEGaT. promoCió 
ECoNòmiCa

Entre els mesos de juny i desembre, s’ha fet una for-
mació per a participants del Programa complementa-
ri de foment a l’ocupació local-2015 consistent en la 
identificació i el desenvolupament competencial i la 
millora del posicionament en la cerca de feina.

 • Persones formades: 70

 • Professionals: 1 formador

proGrama D’HabiliTaTs pErsoNals i 
soCials. Càritas Diocesana de barcelona

Adreçat a persones vinculades a Càritas que no estan 
preparades per accedir a una ocupació i que neces-
siten un espai per definir i/o ubicar el projecte vital i 
desenvolupar habilitats per a la vida (competències de 
base i transversals).

 • Persones ateses: 1.560

 • Professionals: 12 (10 tècniques i 2 coordinadores/
psicòlogues)

 • Punts d’actuació: 4 (a la Diòcesi de Barcelona)

proGrama aprENENTaTGE DE la 
llENGua. Càritas Diocesana de barcelona

Dirigit a persones vinculades a Càritas que han de fer un 
procés d’aprenentatge de la llengua com a pas previ a 
la inserció en el mercat de treball i/o desenvolupament 
d’habilitats bàsiques per a la vida.

 • Persones ateses: 1.184

 • Professionals: 6 formadors de llengua

 • Punts d’actuació: 4 (Ciutat Vella, Carmel, Hospitalet 
de Llobregat i Badalona)

Club DE la FEiNa CasTElló D’EmpÚriEs. 
ajuntament de Castelló d’Empúries

Destinat a la difusió d’ofertes de feina, a la informació 
de cursos professionals i a la orientació laboral per do-
nar suport i assessorament a les persones que bus-
quen feina.  

 • Persones ateses: 63

 • Professionals: 1

TallErs DE llEurE, bENEsTar 
psiColòGiC i HorTiCulTura DEl muNiCipi 
DE palaFruGEll. aJuNTamENT DE 
palaFruGEll

Espai adreçat a la realització d’activitats d’oci i lleure, 
així com a l’organització de programes vinculats al re-
forç del benestar psicològic.

 • Persones ateses: 8

 • Persones formades: 8

 • Professionals: 2

proGrama labora. Conveni imss - 
ajuntament de barcelona i tercer sector 
(ECas, Feicat i Creu roja)

Supervisió, coordinació, seguiment estratègic i control 
a la justificació del programa Labora a la Ciutat de Bar-
celona.

 • Professionals: 9 (direcció general, direcció d’opera-
cions, direcció financera, responsable de comunica-
ció, tecnòleg i 4 administratius/ives.)
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l’oFErTa D’iNTErmEDia

Espai TiC pEr a la CErCa DE FEiNa

ObjeCtIuS: Aconseguir la inserció laboral de les persones ateses a través de l’anàlisi de les seves com-
petències de base i transversals, la definició d’un projecte professional i la millora de l’ús dels canals i les 
eines en la cerca de feina.

 � Aula de cerca de feina: Es centra en el diagnòstic de les competències personals, l’orientació i l’acompanya-
ment en l’elaboració del projecte professional, i la definició de les accions a desenvolupar. S’acompanya les 
persones usuàries en la cerca activa de feina per Internet (webs especialitzades i ús de les xarxes socials), 
l’ús de canals, recursos i eines. Adaptació de les candidatures d’usuaris/àries a les ofertes del mercat de 
treball adequades al seu perfil professional.

llENÇa’T! apoDEramENT, iNClusió i oCupaCió pEr a JovEs

ObjeCtIuS: Afavorir la inclusió laboral, formativa, socioeconòmica i personal de joves gràcies al seu apo-
derament i a la mobilització tant dels recursos comunitaris de suport com del teixit empresarial.

 � Apoderament, inclusió i ocupació: Inclou la definició del pla d’acció vital de cada jove com a pas inicial 
per millorar-ne les  capacitats i competències i augmentar-ne l’apoderament, la formació i les possibilitats 
d’ocupació. Finalitza amb la incorporació al mercat de treball com a culminació d’un itinerari acompanyat. 
Es fa amb metodologies innovadores i vivencials.

iTiNErari pErsoNEs més GraNs DE 45 aNYs. apoDEramENT, FormaCió i oCupaCió

ObjeCtIuS: Aconseguir la integració sociolaboral de les persones més grans de 45 anys mitjançant la 
definició i el desenvolupament del projecte d’acció vital des de l’apoderament personal i la millora de les 
competències tècniques, de base i transversals.

 � Apoderament, formació i ocupació: Es centra en la definició i/o revisió del projecte personal i professio-
nal i en el desenvolupament d’un itinerari de treball pactat amb l’usuari/ària que passa per la formació 
professionalitzadora en algun dels sectors clau o emergents en el territori i per les pràctiques a l’empresa. 
Incorpora la participació de les empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des 
del primer moment.

CErCa DE FEiNa EsTraTÈGiCa. la marCa pErsoNal

ObjeCtIuS: Aconseguir que les persones ateses facin un procés de cerca de feina efectiu adaptat a les 
seves aptituds, competències i potencialitats posant en valor la seva marca personal i el perfil competen-
cial ajustat a ocupacions concretes.

 � La cerca de feina estratègica. La marca personal. Es centra en la definició i concreció de la marca de 
la persona. Es fa un acompanyament personalitzat i en grup perquè la persona identifiqui les seves com-
petències i les seves habilitats personals, perquè sigui reconeguda com una marca pròpia diferenciada. 
S’acompanya la persona a través de les TIC perquè posicioni aquesta marca a través dels canals de comu-
nicació 2.0. El CV per competències serà també l’element que li permetrà transferir aquestes competèn-
cies a una eina de comunicació efectiva. Una cerca de feina estratègica també necessitarà que la persona 
conegui amb profunditat els sectors d’ocupació i que pugui identificar i concretar la marca segons aquests 
sectors, i alhora fer la cerca ajustada als sectors i perfils professionals on té més possibilitats d’èxit.

1

3

4

2
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prospECCió laboral i DiNamiTZaCió EmprEsarial

ObjeCtIuS: Impulsar un pla de dinamització empresarial per augmentar el compromís de les empreses 
amb el territori. Augmentar la contractació de les persones en itineraris d’inserció laboral municipals. Acos-
tar l’administració pública i el teixit empresarial.

 � Prospecció laboral i dinamització empresarial: Planteja augmentar la implicació de les empreses del 
territori en la contractació i en la millora de l’ocupació. Pren com a base la tipologia d’empreses del territori i 
els diferents perfils de les persones dels itineraris d’inserció. Es crea una xarxa d’empreses col·laboradores 
compromeses amb el desenvolupament del territori i amb la millora de l’ocupabilitat.

assEssoramENT pEr a la implEmENTaCió DEl moDEl EsTraTÈGiC DE 
prospECCió i iNTErmEDiaCió laboral

ObjeCtIuS: Assessorar entitats sense ànim de lucre i administracions en la conceptualització del model 
estratègic de prospecció i intermediació i generar els protocols i procediments per implementar-lo.

 � Assessorament per a la implementació del model estratègic de prospecció i intermediació laboral: 
Es centra en un acompanyament personalitzat a entitats o administracions per a la creació de l’estratègia 
d’intermediació pròpia i en l’anàlisi d’oportunitats del teixit empresarial. Es genera un model d’intervenció i 
un pla estratègic. L’acompanyament requerirà en molts casos una capacitació de l’equip tècnic i l’elabora-
ció d’un manual de prospecció i intermediació laboral.

5

6
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l’oFErTa D’iNTErmEDia

oCupabiliTaT pEr CompETÈNCiEs

ObjeCtIuS: Afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur gràcies a la millora del seu 
capital competencial i a la definició i execució d’un projecte professional.

 � Ocupabilitat per competències: Es centra en la construcció dels projectes professionals dels participants 
i en la millora i definició de les seves capacitats. S’enforteixen les competències transversals necessàries 
i s’identifiquen aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball per reflectir-ho en 
un currículum i defensar el capital competencial en una entrevista.

proJECTE viTal i HabiliTaTs pErsoNals i soCials

ObjeCtIuS: Incentivar a l’acció per aconseguir una millora en les diferents esferes vitals de la persona 
i identificar i desenvolupar habilitats bàsiques per a la vida, recuperant recursos per a la inclusió personal i 
professional de la persona.

 � Reptes vitals i habilitats personals i socials: Es centra en l’atenció psicosocial i la recuperació d’aquelles 
persones que es troben en el llindar de l’exclusió social. Després d’un procés d’apoderament, que incideix 
en els requisits per a obtenir i mantenir un lloc de treball, es fa un acompanyament professional dirigit a la 
definició d’un projecte vital: què vull ser i com ho puc aconseguir.

aGÈNCia privaDa DE Col·loCaCió 

ObjeCtIuS: Acompanyar en la col·locació, durant un mínim de 6 mesos, persones derivades del SOC.

 � Agència privada de col·locació: Mitjançant un assessor-prospector empresarial, s’acompanya persones 
que estan en procés actiu de cerca de feina perquè assoleixin una contractació estable en el mercat de 
treball.

7

8

9
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impaCTE soCial

Perfil de la plantilla i igualtat d’oportunitats 

Llocs de treball
El nombre de llocs de treball va créixer un 7,5% l’any 2015, amb la incorporació de nous projectes, fins arribar a un 

equip humà de 131 persones. L’exercici anterior eren 122 persones. El 61% de professionals tenen entre 25 i 39 anys.

igualtat d’oportunitats
A Fundació Intermedia, homes i dones són tractats en igualtat de condicions. La presència femenina 

domina a la plantilla. L’equip directiu d’Intermedia té una paritat del 50% de dones i homes.

131
professionals

14%
homes

61%
entre 25 i 39 anys

86%
dones

Personal de 
direcció:

6

Personal 
tècnic:

 99

Personal de 
coordinació:

2

Personal 
administratiu:

24

equip humà
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parTiCipaCió aCTiva

projecció pública
Fundació Intermedia es va presentar oficialment el 18 juny de 2015 en el marc de la 
jornada “Nous models d’ocupació. Fórmules de col·laboració público-privades”, que va 
tenir lloc a l’espai Mediatic de Barcelona. La trobada va reunir més de dues-centes per-

sones entre representants d’empreses, del tercer 
sector i de l’Administració, i va estar encapçala-
da pel director del diari Ara, Carles Capdevila. La 
jornada va continuar amb una taula rodona re-
presentada pel director de Càritas de Barcelona, 
Salvador Busquets; la responsable del programa 
d’Innovació Social i del programa Aracoop, Ma-
ravillas Rojo; la professora del departament de 
Dret Privat d’ESADE, Esther Sánchez; el director de Serveis Generals i Planificació 
Territorial de l’Ajuntament de Barcelona, Eladi Torres; i la responsable de la Xarxa 
d’Orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya, Marta Massagué. La jornada, 
en què també es va fer el lliurament de diversos reconeixements d’Intermedia 
a les empreses, va ser clausurada per l’exconseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, que va destacar que “les exigències del mercat de treball ens demanen 
itineraris personalitzats”. 

02
les claus del dia 

DISSABTE, 20 DE JUNY DEL 2015 ara   

LA GENT QUE es lleva cada dia in-

tentant arreglar el món amb les 

mans mereix alguna cosa més que el 

reconeixement i la col·laboració. 

Mereix que els escoltem, perquè la 

gent que es lleva cada dia intentant 

arreglar el món amb les mans sap 

que la seva missió és massa impor-

tant per desanimar-se, i sol tenir 

idees. Les idees les desperta sovint 

la necessitat, la passió, l’entusias-

me, que el que hi hagi en joc sigui tan 

important. Ho dic perquè parlem 

sovint d’atur, i en pocs dies he sen-

tit a parlar d’ocupació d’una altra 

manera. La Fundació Sant Tomàs, 

que com moltes altres ajuda perso-

nes amb discapacitat intel·lectual, 

parla de “treball amb sentit” per 

convèncer empreses que acullin 

com a treballador alguna persona de 

les que ells atenen. Persones que 

són capaces, si les capacitem. Do-

nen sentit a la vida d’aquella perso-

na a través del reconeixement que 

té saber-se útil, servir, fer coses, i 

aquest reconeixement és tan im-

portant com els diners per viure, 

que ho són molt, esclar. 

La Fundació Intermèdia, creada 

per la cooperativa Suara i les funda-

cions IRES i Surt, es compromet 

amb l’ocupació de persones amb 

risc de vulnerabilitat. Com el seu 

nom indica, es posa al mig de les 

empreses que busquen treballa-

dors i de les persones que necessi-

ten una feina com el pa que men-

gen, perquè a més dels diners ne-

cessiten una sortida, un horitzó, 

una esperança. S’hi juguen tant, ells 

i la societat, en l’èxit de tot plegat, 

que són una agència de col·locació, 

però no busquen col·locar algú en el 

sentit de “ja us ho trobareu”, sinó 

acompanyar el procés fins al final 

perquè, quan l’encaix es produeix, 

el món s’ha arreglat una mica més.

Com promoure 
el treball  

amb sentit

IAQUÍ

Gemma García (@Gemmagarfuertes)  

Professora, historiadora  

i consellera nacional del PSC 

“Els partits que estan cohesionats, que no tenen 

tensions internes, guanyen en coherència, però 

representen pitjor la pluralitat de la societat”  

 
 

Mercè Jou (@mercejou) 

Membre del comitè de govern d’Unió 

“En 4 dies tot el positiu del #14J s’ha convertit 

en la divisió del comitè de govern, en UDC  

fora del govern de la Generalitat i en  

una federació trencada #oletu” 
 
 

Josep Adolf Estrader (@jaestrader) 

Periodista 

“Aliança independentista d’esquerres, aliança 

entorn de Mas... tot són aliances. La de debò,  

la unitària, no apareix. Ni se l’espera” 

 
 

Carles Mundó (@CarlesMundo)  

Advocat i regidor  

a l’Ajuntament de Gurb (ERC) 

“Podent triar opcions polítiques que van  

del centredreta a l’esquerra, tothom tindrà  

un motiu per votar sí en lloc d’una excusa  

per votar no” 
 
  

Joan Carreras (@janquim)  

Escriptor 

“Dec ser un ingenu però m’agrada veure en  

la independència l’oportunitat de redibuixar de 

dalt a baix la política del país. #estàpassant”  

 
 

Helena Garcia Melero (@HelenaGMelero)  

Periodista 

“Un tren de Renfe circulant frenat, origen  

del fum [a l’estació de metro d’Universitat]!!! 

Això Renfe ho tenia falti a la col·le, oi?” 

 
 

Victòria Avellà (@VicAve) 

Responsable de salut, emergències  

i medi ambient en una ONG 

“Estam molt segurs que la república és el règim 

més democràtic, però sabeu del cert si superaria 

un referèndum? Perquè s’hauria de votar, no?” 

 
 

Fernando Encinar (@fencinar)  

Cofundador d’Idealista.com 

“Llavors, si ho he entès bé, el BCE donarà més 

diners a la banca grega perquè els grecs retirin 

els seus diners perquè no es fien del seu govern” 

 
 

Todd Buell (@ToddBuell) 

Periodista del ‘Wall Street Journal’ 

“La pilota ha estat durant tant de temps  

a la teulada de Grècia que, a hores d’ara,  

podrien amonestar-la per «perdre temps»” 

 
 

Marc Rius (@MarcRius1) 

Responsable de comunicació d’ICV 

“Si la Comissió Europea i el BCE fossin  

tan durs amb els paradisos fiscals com  

amb Grècia, desapareixerien avui mateix” 

 
 

Daniel Lacalle (@dlacalle) 

Economista 

“El fet és que ni la Xina ni Rússia financen a 

Grècia més barat que l’FMI ni a més llarg termini, 

i exigeixen grans ajustos igualment”

vist 
altwitter

CARLES CAPDEVILA

DIRECTOR

director@ara.cat   
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

No us perdeu el reportatge de 

Política sobre les primeres 

decisions i els primers gestos 

dels nous alcaldes alternatius 
  

Avui és el Dia Mundial dels 

Refugiats i a Internacional hi 

trobareu el testimoni dramàtic 

d’una noia siriana 
 

A l’’Ara BCN’ us expliquem una 

iniciativa de SOS Racisme per 

trencar prejudicis entre veïns

lescaresdeldia

El president del comitè de govern 

d’Unió va mostrar-se ahir molt dur 

amb Convergència per “les formes” 

del seu “ultimàtum” i per la seva 

aposta per la independència, que no 

troba “ni possible ni desitjable”.

CRISPAT

Duran i Lleida
El primer curs escolar amb la Lom-

ce s’ha tancat sense concedir cap pe-

tició d’escolarització en llengua cas-

tellana. Pel que fa al 25% de caste-

llà a les aules, només s’ha aplicat en 

nou centres per ordre del TSJC.

IMPOTENT

José Ignacio Wert

El president de la Comissió Nacio-

nal dels Mercats i de la Competèn-

cia es va mostrar ahir molt crític 

amb els intents del govern de Rajoy 

de limitar l’activitat de l’entitat i va 

advertir de la reacció de Brussel·les.

CRÍTIC

Marín Quemada
El Banc Central Europeu va augmen-

tar ahir el límit de l’ajuda d’emergèn-

cia a Grècia per evitar un corralito. 

L’entitat vol donar suport al sector 

bancari grec mentre hi hagi alguna 

possibilitat d’acord polític. 

ATENT

Mario Draghi

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Em pensava que era un fake, però no: l’Associació de Perfumeria realment 

va escriure una carta al govern molesta perquè des de la Moncloa es va dir 

que no farien “canvis cosmètics”, una denominació que troben ofensiva per 

al sector. La patronal perfumaire no ha tingut sort: ahir dos diaris –El Mun-

do i El Periódico– qualificaven precisament 

de “cosmètics” els canvis a la portada. Per 

cert, fins i tot l’Abc renyava el president po-

pular amb “Rajoy evita el canvi i fia el futur 

del PP a ell mateix i la por al populisme”. La 

Razón, fidel escudera, sí que avalava el mo-

viment, amb “Rajoy pren el control del PP i 

col·loca Moragas com a home fort”. Suposo 

que les associacions d’homes nyicris no tri-

garan a protestar per aquest “home fort” que 

menysté el seu col·lectiu. 
 

Només es viu tres cops 

És una variant interessant al fet de publicar la mort d’algú quan encara 

està viu, una pífia que la cursa per la immediatesa ha fet multiplicar ex-

ponencialment. A Twitter i a Facebook va córrer la brama que havia mort 

l’actriu Rue McClanahan –que feia de Blanche Deveraux a Las chicas de 

oro– però la notícia era òbviament falsa, ja que la intèrpret va deixar aques-

ta vall de llàgrimes l’any 2010. Molts dels internautes, de fet, enllaçaven 

una notícia de la CBS, sense adonar-se que era de cinc anys enrere. A 

McClanahan, a més, la xarxa ja la va intentar matar un segon cop l’any pas-

sat. Fer córrer la mort d’algú que ja va traspassar, a més, té alguna cosa 

de molt trist, en tant que evidencia que el seu pas a l’eternitat es va fer 

més aviat per la porta petita.

La premsa tensiona els perfumers 

amb els canvis de Rajoy
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MÓN
EMPRESARIAL

EL
MURMURI

Sèniors amb
moltamarxa

En 25 anys, han assessorat 9.000 empreses i
emprenedors a Catalunya. En només l’últim
any, han atès 800 persones, ajudat a crear o
mantenir 25 empreses, amb 200 llocs de tre-
ball, i han contribuït a aconseguir finança-
ment per 1,5milions. I ho fan per amor a l’art:
elsmembresdeSecotsóndirectius iempresa-
ris sèniors, jubilats de les seves carreres pro-
fessionals,quedediquen“moltíssimeshores”,
recalquen, a un voluntariat molt productiu.
Ajudenemprenedors,pimes, autònomsoem-
presessocialsambpocsrecursosperaccedira
la consultoria tradicional. Entre els seus úl-
tims acompanyaments hi ha els de Piñata
Pum, de roba infantil; Fructusweb, d’agricul-
turaecològica;FormasNaturales,productora
de continguts científics audiovisuals; Taüll
Orgànics, de cosmètica natural, o la firma de

calçat Deux Sou-
liers. “Transme-
tem experiència,
aconsellem”.Ifan
formació en insti-
tuts, col·laboren
ambuniversitats i
ajuntaments. “I
també tenim afi-
cions: jugo a ten-

niscadasetmana!”, explicavaahirunsoci.
Ara són195membresaCatalunya, lameitat

“actius”: “La nostra edat passa més de pressa
delquevoldríem”,vadirelpresidentdeSecot
aCatalunya,DanielCañardo,a l’actepercom-
memorarels25anys,quevareunir300perso-
nesa laLlotjadeMar. El seu “envellimentac-
tiu” té més d’això segon que del primer:
“Aprenem temes digitals, no ho dominem
comels joves,peròpodemtenirun llenguatge
comú”. Idesd’ahir, tenenpàginaaFacebook.

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

Muhammad Yunus, premi
Nobel de la Pau el 2006, és
reconegut al món per l’im-
puls als microcrèdits, i tam-
bé és promotor de l’econo-
mia social, àmbit en el qual
lidera la xarxa internacional
Social Business Cities, enfo-
cada a resoldre necessitats
de les ciutats a través d’em-
preses socials. Ja formen
partd’SBCWiesbaden (Ale-
manya), Pistoia (Itàlia) i Fu-
kukoa (Japó); Barcelona hi
ha presentat la seva candi-
datura.
La cooperativa d’inicia-

tiva social Tandem, creada
el 2011, és la impulsora
d’aquest projecte a Barcelo-
na, amb la creaciód’unapla-
taforma que ja compta amb
el suport de l’Ajuntament,
d’empreses socials com

Apunts, Gentis, Fundació
Intermedia,Formació iTre-
ball, a més de la Universitat
Pompeu Fabra i la UB, Di-
plocat i la Fundació FCBar-
celona. “Elprimergranrep-
te que plantegem a l’SBC
Barcelona és la reducció de
l’atur juvenil a la ciutat”, ex-
plica Jordi Gusi, soci de
TandemSocial.
Les empreses socials nei-

xen de la voluntat de resol-
dreunanecessitatsocial, iho
fan amb productes i serveis
que competeixen en condi-
cionsdemercat.Lateoriade
Yunus és que han de tenir
beneficis, però per reinver-
tir-los i multiplicar-ne l’im-
pacte social. El repteplante-
jat ara a Barcelona per Tan-
dem és crear la plataforma i
el mètode, i unir el màxim
d’actors possible: “Guanyar
massacríticaperaugmentar
elpoderdetransformació”.c

Barcelona s’afegeix al pla deYunus
per potenciar les empreses socials
La plataforma Social Business City s’enfocarà a combatre l’atur juvenil

TANDEM

JaumeOller, Sergi Rufat i Andrea Balletbò, de Tandem
Social, ambMuhammadYunus

L’economia catalana creix al 2,4% interanual
L’economia catalana ha in-
crementat el seu ritme de
creixement en el primer
trimestre de l’any, fins al
2,4% interanual. Aquest
augment del PIB és superi-
or a l’1,9% de l’últim tram
de l’any passat. En termes
intertrimestrals el creixe-
ment va ser del 0,9%, amb
el qual Catalunya acumula
vuit trimestres (dos anys)

d’augment ininterromput
del PIB. Segons la Conse-
lleria d’Economia, el patró
de creixement en els tres
primers mesos de l’any és
similar al del 2014 ja que es
basa en “la demanda inter-
na i en l’evoluciómolt posi-
tiva de les exportacions de
béns i de serveis”.
Per sectors, la construc-

ció és el que registra un

creixement interanual més
gran (+6,2%) si bé és el de
serveis el més important
(+2,8%) atès el seu pes en
l’economia catalana. La
conselleria va informar que
en els tres primers mesos
de l’anyhi vahaver un 5,2%
més de turistes estrangers i
van gastar un 12,6%més.
Ahir el BBVA va estimar

en un informe que Catalu-

nya creixerà aquest any un
3,2% i un 2,5% l’any que ve.
La previsió per al 2015 es-
tà per sobre de la mitjana
espanyola, que se situa en
el 3,0%. A l’informe, el
BBVA estima que Catalu-
nya augmentarà els seus
ingressos tributaris per la
no aplicació de la rebaixa
de l’IRPF en el tram auto-
nòmic. / Redacció

APPLUS+

Ingressos de 417milions en
el primer trimestre de l’any

GRIFOLS

El benefici creix un 6,2%
i arriba a 128,5milions

INDOX

El jutge obre la subhasta
per la unitat productiva

]Applus+va facturar417milionsd’euros
finsalmarç,un9,8%mésqueenelprimer
trimestrede l’anyanterior.L’empresava
obtenirunbenefici abansd’impostosde12,4
milionsenelsprimersmesosde l’any, tres
vegadesmésque faunany, inova ferpúblic
el resultatnet.Applus+va tornarabeneficis
el2014, anyenquèvasortir aborsa, en
guanyar23,8milions,davant lespèrduesde
170milionsde l’anyanterior. /Efe

]Grifols va guanyar 128,5 milions d’euros
fins al març, un 6,2%més que en el ma-
teix període de l’any passat. En un comu-
nicat remès a la CNMV, la companyia que
lidera Víctor Grífols va explicar que els
seus ingressos van créixer en aquest tri-
mestre un 13,8%, fins als 908milions
d’euros. Grifols basa la seva fortalesa
en el negoci exterior, d’on procedeixen ja
gairebé el 90% de les vendes. / Efe

]JoséMaría Fernández Seijo, titular del
jutjat mercantil 3 de Barcelona, ha obert
la subhasta per provar de vendre la unitat
productiva d’Incryen 2014, l’antiga Indox,
amb fàbrica a Tàrrega. El fabricant de
cisternes, que ha aprovat un ERO per a
tota la plantilla, porta mesos sense activi-
tat. El jutge ha citat als potencials inver-
sors que presentin ofertes fins al 15 de
maig. /Redacció

RENTA CORPORACIÓN

La firma repeteix beneficis
tot i obtenirmenys ingressos
]RentaCorporaciónvaguanyar 1,1mili-
onsenelprimer trimestrede l’any, pràcti-
camentelmateixque l’anyanterior,mal-
grat la fortíssimareducciódels ingressos,
quevancauredels 7,8milionsdel 2014als
5,1milionsd’aquest any,un35%menys.
RentaCorporaciónva superar amitjans
del 2014el concursdecreditors i té araun
deutenetde22,2milions, 500.000euros
menysquealdesembre. /EP

Uncentenar
devoluntarisde
Secotassessoren
emprenedors

Escolta el partit a rac1.cat
i segueix-lo a #frac1

DIVENDRES, 8 DE MAIG, A LES 20.15 h
AMB EDUARD DE BATLLE I L'EQUIP D'@RCDERAC1

'L'ESPANYOL JUGA A RAC1'
EIBAR - ESPANYOL
Ho patrocinen:

A banda de la jornada pròpia, Intermedia també va col·laborar i participar en diferents 
jornades i programes durant el 2015:

 • VI Firavida (Campclar, Tarragona). Projecte comunitari dels barris de Ponent de Tarra-
gona, organitzat pel Casal Cívic de Campclar, de la Generalitat de Catalunya, en col·la-
boració amb entitats del teixit associatiu i el petit comerç. Intermedia hi va participar 
a través del programa Reincorpora de l’Obra Social La Caixa, pel qual els beneficiaris 
van poder realitzar el servei solidari en el VI Firavida.

 • Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa (Palafrugell, Baix Empordà). L’objectiu era 
dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats de cobertura de llocs de 
treball; aprofundir en el reciclatge i en l’adaptació professional i agilitzar i optimitzar el 
contacte entre empresariat, persones candidates i institucions.

 • Espai Làbora. Celebrat el 8 de juny al Born Centre Cultural, va ser la jornada de presen-
tació del programa Làbora pel foment de l’ocupació de les persones amb dificultats 
d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial 
de la ciutat. Intermedia hi va col·laborar amb un estand conjunt amb Suara Cooperati-
va per fer processos de selecció.

 • Taller de tècniques de cerca de feina i taller d’habilitats socials amb Càritas Tarrago-
na, organitzat pel casal cívic de la Generalitat de Catalunya al barri de Campclar.

 • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica de les accions 
de desenvolupament local, ocupació i formació a Reus i el Baix Camp, organitzat per 
l’Institut Municipal de Formació i Empresa de Reus.

 • III Fòrum d’Ocupació Universitària de Tortosa, organitzat per la Universitat Rovira i 
Virgili i pel Campus de les Terres de l’Ebre.

La projecció pública de Fundació Intermedia també s’ha traduït en impactes 
als mitjans de comunicació locals, gràcies a iniciatives com la col·laboració 
amb el programa Social Business City Barcelona, la posada en marxa del 
programa Orienta a Alcanar i la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de Ba-
dalona, el Consorci Badalona Sud i la Fundació La Caixa per sumar esforços 
en favor de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió a 
la ciutat. Fundació Intermedia també ha participat en diferents programes 
radiofònics i ha desenvolupat activitat docent en diversos àmbits acadèmics.
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parTiCipaCió aCTiva

projectes amb aliances i treball col·laboratiu
Fundació Intermedia ha posat en marxa el 2015 diversos projectes en aliança 
amb altres entitats com una aposta clara pel treball cooperatiu i col·laboratiu i per 
la construcció de sinergies conjuntes. Així, en el marc de la garantia juvenil, a 
finals d’any s’han iniciat diversos projectes per una resposta integral i ajustada a 
les necessitats dels i les joves en els territoris d’intervenció.

Destaquem, doncs, l’aliança establerta per a la gestió dels següents programes:

programa integral. llENÇa’T en aliança amb les següents entitats socials:

Fundació Formació i Treball  

Intermedia

Norai Cooperativa

Social Forest 

El projecte Integral està adreçat a afavorir la inclusió dels nois i noies de 16 a 29 anys en les dimensions personal, for-
mativa, socioeconòmica i laboral, mitjançant la generació d’estratègies d’apoderament i mobilitzant els recursos comu-
nitaris de suport i el teixit empresarial. Es treballa amb 20 joves en situació d’especial vulnerabilitat. Intermedia ofereix la 
possibilitat de vincular aquests joves amb altres empreses i els acompanya per tal que adquireixin nous coneixements i 
habilitats. A través de la Fundació Formació i Treball, es desenvolupa el Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsi-
ques de Restaurant i Bar; Social Forest duu a terme  accions de coaching vinculades a la venda ecològica de proximitat; 
i la Cooperativa Norai realitza tallers i accions vinculades a l’activitat d’hostaleria complementària.

sTarT, Formació i feina per a tu. Centre de noves oportunitats per a joves. soC i les següents entitats:

UTE Formació i Treball – Intermedia. Camp de Tarragona

UTE Oscobe – Intermedia. Girona

UTE Ampans – Intermedia. Catalunya Central

UTE Sant Gervasi – Connecta – Intermedia a Vallès i Maresme

Els Centres de noves oportunitats per a joves són un programa integral que combina accions d’apoderament i serveis 
d’orientació, formació, acompanyament, inserció laboral i  manteniment que durant un període perllongat facilita les con-
dicions necessàries perquè els i les adolescents i joves participants adquireixin les competències bàsiques necessàries 
per a reorientar la seva vida personal, escolar i professional. 

www.formacioifeina.cat
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participació

Des de l’any 2015, Intermedia forma part de la Junta d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) i participa en la Comissió d’Inserció des del 2012. L’atenció directa que presten les 
organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la mateixa federació per vertebrar el sector 
es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població.

Fruit de l’aposta pel treball en xarxa, al 2015 també s’inicia la participació d’Intermedia 
en el projecte Social Business City Barcelona, un programa creat pel Yunus Center que 
té com a objectiu principal la promoció de l’emprenedoria i l’empresa social a les ciutats 
per a pal·liar les necessitats socials del territori. La signatura del conveni permetrà a In-
termedia formar part d’una gran aliança d’àmbit local i internacional per promoure l’em-
prenedoria social contra l’atur juvenil, així com esdevenir referents de l’empresa social a 
Barcelona.
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impaCTE ECoNòmiC

El balanç de situació 
i el compte de 
pèrdues i guanys 
correspon a la 
fundació Intermedia 
incorporant les dades 
de les següents UTE.

balaNÇ DE siTuaCió

Actiu

Amb data de 31 de desembre de 2015 el balanç mos-
tra un actiu no corrent de 9.747,96 € corresponent 
en un 87% a les inversions en equips informàtics, el 
percentatge restant correspon a altres actius finan-
cers. L’actiu corrent reflecteix un increment respecte 
a l’any anterior (+4,70%) motivat, principalment, per 
l’augment de la xifra de negocis

Passiu

Els fons propis a 31 de desembre de 2015 s’han 
incrementat en més d’un 14% respecte a l’exercici 
anterior. Aquest creixement es produeix per la no-
distribució de l’excedent de l’exercici que passa a 
formar part de les reserves.

Denominació % participació

UTE Daleph - Intermedia 50%
UTE Intermedia - Formació i Treball 75%
UTE Intermedia - St. Gervasi SCCL - Connecta SCCL 65%
UTE Oscobe - Intermedia 25%
UTE Ampans - Intermedia 10%

ACTIU NO CORRENT

ACTIU PASSIU

ACTIU CORRENT

PATRIMONI NET DEUTE

Periodificacions a
curt termini

2.337.275 €
Deutes amb

entitats de crèdit

151.100 €
Deutes vinculats 

215.376 €
Altres deutes

150.749 €

Dotació
fundacional 

30.000 €
Reserves legals
i voluntàries

240.140,14 €

Tresoreria

173.993,64 €
Deutes a curt termini

517.225 €
Immobilitzat

9.747,96 €
Patrimoni net

270.140,14 €

Deutors comercials

2.940.898,73 €
Periodificacions a curt termini

2.337.275 €

Altres actius 
financers

13%

Inversions en 
entitats del grup i 
financeres a c/p 

1,12%

Periodificacions
a c/t 

0,16%
Equips 
informàtics 

87%

Líquid
disponible 

5,59%

Clients 

93,13%
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Estructura Patrimonial i financera

El fons de maniobra es situa en 260.392 €, un 14% superior a l’any anterior.

La font d’ingressos principal de la Fundació 
Intermedia són les subvencions provinents 
de les administracions públiques amb un 
66,88%, seguit de la prestació de serveis 
provinents majoritàriament de clients pri-
vats amb un 33,01% (l’any 2014 la propor-

ció entre subvencions i contractes era del 
62,15% contra el 37,81%). El 85,99% de la 
despesa de l’exercici 2015 correspon al 
personal, un 6,8% als arrendaments i la 
resta correspon a compres i altres serveis 
rebuts.

Financers

0,11%
Prestació de serveis

33,01%
Subvencions

66,88 %

Altres despeses

5,42%
Lloguers

6,80%
Aprovisionaments

1,79%
Personal

85,99%

PassiuActiu

Actiu no corrent

9.747,96 €
Actiu corrent

3.114.892,37 €

Passiu no corrent 

270.140,14 €
Passiu corrent

2.854.500,19 €

CompTE DE pÈrDuEs i GuaNYs

Volum de negoci

2.518.585,88 € 3.523.935,45 €        

2014 2015

Ingressos Despeses

Desglossament d’ingressos i despeses
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Fundació Intermedia

Àlaba, 61, 1r.  |  08005 Barcelona  |  Tel. 93 486 47 50
intermedia@fundaciointermedia.org 

www.fundaciointermedia.org

Fundació 
Intermedia és 
Agència de 
Col·locació 
homologada 
amb el número 
0900000107

ER-0536/2013
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