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EN XIFRES

Aquesta memòria recull l’activitat de Fundació Intermedia des de l’1 de gener fins al 31 de desembre 
de 2017, així com la participació en altres empreses/UTE:

1. UTE Sant Gervasi-Connecta-Intermedia: Centre de Noves oportunitats Vallès-Maresme. 
2. UTE 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.

5.287.072 €
VOLUM DE 

NEGOCI

persones
treballadores

PERSONES
ATESES

COMARQUES 
 AMB PRESÈNCIA A 

CATALUNYA I 
ILLES BALEARS

24programes
gestionats
31

11.772 €LLOCS DE 

TREBALL179
PERSONES EN PROGRAMES  

VINCULATS A INSERCIÓ LABORAL

persones
 inserides
39 %

Intermedia
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La Fundació Intermedia, que vol ser un referent del Tercer Sector en els processos de gestió, ocu-
pació i millora professional de persones en situació de vulnerabilitat, vol continuar oferint respos-
tes adaptades a les necessitats de les persones que atén. Per aquest motiu, durant l’any 2017 ha 
treballat en la consolidació i la posada en marxa de programes especialment destinats a persones 
joves i persones majors de 45 anys.

En l’àmbit dels i les joves, Intermedia ha donat continuïtat a la majoria de programes iniciats al pe-
ríode 2015-2016 per aquest col·lectiu, destacant especialment la consolidació de la prova pilot 
dels Centres de Noves Oportunitats del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que han finalitzat 
el novembre del 2017 amb un alt nivell d’assoliment dels objectius tècnics, com el retorn al sistema 
educatiu reglat i la inserció. L’acompanyament a persones més grans de 45 anys i en risc de vul-
nerabilitat també ha estat clau per Intermedia, que durant el 2017 ha posat en marxa projectes com 
el Programa Integral per a persones majors de 45 anys del SOC, i el Programa Més Feina de l’Obra 
Social “la Caixa”.

Enguany Intermedia ha fet una aposta clara per consolidar el model d’intermediació de l’entitat, 
facilitant que cada programa compti amb un equip propi per poder mantenir el treball transversal 
en la totalitat dels programes i consolidar la figura del lideratge estratègic d’empresa. A finals d’any 
s’han iniciat els treballs de millora del gestor d’empreses mitjançant el sistema de matching per 
competències clau. I també s’ha aconseguit treballar amb més de 456 empreses que han publicat 
1.183 ofertes generant un total de 2.357 contractes.

Intermedia tanca el 2017 amb la satisfacció d’haver atès més d’11.772 persones en diversos pro-
grames, amb un 39% de persones inserides en els programes vinculats a la inserció laboral, amb 
presència a 24 comarques i amb un total de 31 programes gestionats. El 2017 també ha estat un any 
de mirada interna per redefinir l’organització, desenvolupar i millorar els processos interns i cons-
truir el pla estratègic de manera participativa amb totes les persones treballadores amb la voluntat 
de fer una organització més democràtica. 

La Fundació Intermedia vol continuar sent un referent en l’orientació, la capacitació i l’acompan-
yament a les persones des del model de les competències i el projecte vital. En aquest sentit, Inter-
media encara el 2018 pensant en la millora contínua i la innovació dels processos i procediments, 
les metodologies d’intervenció i la construcció participativa.

 

EL PATRONAT D’INTERMEDIA

Àngels Cobo, Presidenta d’Intermedia

Fina Rubio, Vicepresidenta d’Intermedia

Montse Tohà, Secretària d’Intermedia

SALUTACIÓ

Àngels Cobo, Presidenta d’Intermedia Fina Rubio, Vicepresidenta d’Intermedia Montse Tohà, Secretària d’Intermedia
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Intermedia és una fundació que atén especialment persones que es troben en situació de vul-
nerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa. 
Fundació Intermedia compta amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocu-
pació, i està homologada com a agència de col·locació.

Intermedia és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per al desenvolupament 
personal i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones, és a dir, per incrementar les 
possibilitats de trobar feina.

AMB L’OCUPACIÓ

Organització
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 
està conformat per representants de les 3 entitats 
(IReS, Surt i Suara), i és el que vetlla pel desplegament 
de l’objecte fundacional.

Veieu el vídeo a:

SOCIS 
D’INTERMEDIA

BAIX 
EMPORDÀ

LA SELVA

ALT EMPORDÀ

ANOIA

BAGES

BAIX CAMP

BAIX 
LLOBREGAT

BARCELONÈS

BERGUEDÀ

GARROTXA

GIRONÈS

MARESME

OSONA

PLA DE 
L’ESTANY

SOLSONÈS

TARRAGONÈS

VALLÈS 
OCCIDENTAL

VALLÈS 
ORIENTAL

RIPOLLÈS

BAIX
PENEDÈS

ALT
CAMP

CONCA DE 
BARBERÀ

PRIORAT

LLEVANT I 
MANCOMUNITAT 
DEL PLA

Implantació 
territorial

DIRECCIÓ
INTERMEDIA

DIRECCIÓ ÀREA JOVES
I COL·LECTIU GENÈRIC

DIRECCIÓ ÀREA
VULNERABILITAT

DIRECCIÓ ÀREA
ÀMBIT PRIVAT

DIRECCIÓ ÀREA
PROGRAMES 
BARCELONA

EQUIPS
D’ORIENTACIÓ

EQUIP 
D’INTERMEDIACIÓ

EQUIP
DE SUPORT

€
DIRECCIÓ
OPERATIVA

DIRECCIÓ ECONÒMICA
I ADMINISTRATIVA

COMPROMÍS

S’han redefinit les funcions de 
l’equip i s’ha reestructurat el 
consell de direcció de l’entitat, 
creant noves àrees (àrea 
privada i àrea de programes 
de Barcelona) i reestructurant 
dues àrees plantejades des 
dels col·lectius d’intervenció.

EQUIP
DE SUPORT

!
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La MISSIÓ d’Intermedia aposta per facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones a través de 
l’assessorament, l’orientació, la capacitació i el desenvolupament de les trajectòries professionals. L’estreta 
col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic és indispensable per dur a terme totes aquestes 
accions. 

El compliment d’aquesta missió s’aconsegueix a través de l’aplicació dels 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 l’agència de col·loca-
ció sigui un nexe d’unió i 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 implicació i complicitat d’altres agents.

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

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

MISSIÓ I VALORS

Fundació Intermedia compta amb la certificació ISO 9001:2008 des de l’any 2013, 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 Agència de Col·locació homologada amb el nú-
mero 0900000107.

SERVEIS DE

Àmbits 
d’actuació

 • Gestió de l’ocupació. 
Millora de les capacitats 

per a trobar feina mitjançant 
orientació, formació, inserció 

i acompanyament.
 • Processos de recol·locació  

de persones.
 • Selecció de persones 

per competències.
 • Gestió d’ofertes i 

treball amb empreses.

Estratègies 
d’intervenció

• Facilitar l’empoderament, 
l’autonomia i la gestió del canvi.
• Millorar l’ocupabilitat com a 
part d’una estratègia integral 

d’aprenentatge al llarg de la vida.
• Desenvolupar capacitats i 

competències com a element clau 
de la millora de l’ocupabilitat.

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

• Intermediació amb el teixit 
empresarial fonamentat en la 
responsabilitat empresarial.

PRIMERA QUALITAT

Procés d’adaptació a 
la nova normativa ISO 
9001:2015 i al nou 
Reglament General de 
Protecció de Dades
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D’INTERÉS
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.

treball actiu a ECAS 
(Entitats Catalanes 

d’Acció Social).

són peces clau d’Intermedia. Pres-
ten un servei de qualitat ajustat a 

les peticions dels clients.

són públics i privats. Dipositen 
la seva confiança en el model 
d’empresa d’Intermedia i en la 
seva aposta per la intermedia-

ció i la inserció laboral.

intermediació amb 
el teixit empresarial 

basada en la 
responsabilitat social, 

el compromís i el 
treball conjunt.

treball coordinat amb altres 
entitats que permeten el des-

envolupament de projectes i/o 
serveis aplicats a les necessitats 

de les persones ateses.

treball proper als recursos 
del territori i a les admi-

nistracions locals per a la 
inserció de les persones.

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.

persones: CLIENTS:

entorn 
sectorial: empreses: 

professionals:

ENTORN 
LOCAL:

GRUPS
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Fundació Intermedia compta amb 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. 

Destaquen els següents punts 
forts de l’entitat: 
•	 L’equip	de	professionals	i	la	validesa	dels	seus	recursos

•	 El	model	d’orientació	per	competències	i	d’intermedia-
ció utilitzat 

•	 La	flexibilitat	per	atendre	situacions	i	perfils	que	poden	
requerir especificitats en l’atenció

•	 La	bona	coordinació	entre	l’entitat	i	el	programa

PÚBLICS I PRIVATS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

dels participants dels programes 
valoren el seu grau de 

satisfacció en l’itinerari amb una 
puntuació de 8 o per sobre de 8 

durant l’any 2017. 

•	 Ajuntament	de	Barcelona	(Institut	Municipal	de	
Serveis Socials i Barcelona Activa)

•	 Ajuntament	de	Blanes
•	 Ajuntament	de	Castelló	d’Empúries
•	 Ajuntament	del	Masnou
•	 Ajuntament	de	Figueres
•	 Ajuntament	del	Prat	de	Llobregat	(Serveis	Socials	

i Promoció Econòmica)
•	 Ajuntament	de	Sant	Boi	de	Llobregat
•	 Ajuntament	de	Tarragona
•	 Cambra	de	Comerç	de	Barcelona
•	 Càritas	Diocesana	de	Barcelona
•	 Consell	Comarcal	del	Barcelonès
•	 Consorci	de	Badalona	Sud
•	 Diputació	de	Barcelona
•	 Entitats	Catalanes	d’Acció	Social	(ECAS)

•	 Generalitat	de	Catalunya.	Centre	d’Iniciatives	per	
a la Reinserció (CIRE)

•	 Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	
Direcció	General	d’Atenció	a	la	Infància	i	
l’Adolescència	(DGAIA)

•	 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, Més Feina

•	 Programa	Làbora.	Conveni	Ajuntament	de	
Barcelona (Serveis Socials), ECAS, Creu Roja i 
Feicat

•	 Solvia,	gestora	de	vivienda	social	/	Banc	de	
Sabadell

dels clients de Fundació 
Intermedia van puntuar el seu 

grau de satisfacció del servei per 
sobre de 8 l’any 2017.  

81%
95,2%

CLIENTS
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Intermedia compta amb una àmplia cartera d’empreses col·laboradores, 
que participen en diferents accions i es beneficien dels serveis a cost zero: 
gestió d’ofertes i processos de selecció, processos de pràctiques no labo-
rals, formacions a mida, accions d’aproximació empresa-candidat, visites a 
empreses, xerrades, sessions de speed dating, etc.

Durant	el	2017,	han	participat	activament	en	diferents	col·laboracions	456	
empreses de diferents sectors. El 56,5% de les empreses col·laboradores 
d’Intermedia han valorat la qualitat del servei rebuda amb una nota igual o 
superior a 8.

EMPRESES 456empreses 
han participat 
activament en 

diferents 
col·laboracions



Col·laboracions en sectors innovadors

Durant	el	2017	Intermedia	ha	iniciat	un	programa	innovador	en	el	sector	de	les	noves	tec-
nologies, formant a joves com a tècnics/es de màrqueting digital, programació i logística 
e-Commerce. Aquestes formacions obren la porta a la col·laboració amb diferents em-
preses del sector, que des del principi es mostren molt obertes a participar en la forma-
ció, acollir joves en pràctiques, facilitar la visita als seus centres i fomentar la contractació 
de qualitat. L’empresa Esdemarca n’és un bon exemple, ja que durant el 2017 ha contrac-
tat tres participants del Programa Singular Joves e-Commerce en el sector de la logís-
tica e-Commerce. La col·laboració es manté ampliada a altres perfils professionals.

Col·laboracions amb gremis

Des	de	fa	dos	anys	Intermedia	i	el	Gremi	de	Flequers	de	Barcelona	realitzen	una	col·laboració	
que	dóna	molts	fruits	en	termes	de	contractació	en	l’ocupació	de	dependents/tes	de	fleca.	
Consisteix en una formació conjunta dins del marc del Punt Formatiu Incorpora: el Gremi im-
parteix la formació tècnica i col·labora en la identificació d’oportunitats de pràctiques i con-
tractació, i Intermedia imparteix la formació de desenvolupament competencial i els mòduls 
de coneixement i apropament al mercat laboral i les empreses. En cada curs es contracten 
més del 70% de les persones participants, i el Gremi compta amb una base de dades de per-
sones formades que poden cobrir les demandes de personal de les empreses agremiades.

Sector atenció a les persones: Suara Cooperativa

Fundació Intermedia i Suara Cooperativa treballen conjuntament des del 2015 per millo-
rar la inserció laboral i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat. Aques-
ta estreta col·laboració, emmarcada dins el Programa Incorpora de l’Obra Social “la 
Caixa”, ha fomentat en el darrer any més de 1.143 contractacions a 544 persones, que 
han	passat	a	formar	part	del	Servei	d’Atenció	Domiciliària	que	gestiona	Suara.

La Fundació Intermedia ha estat l’encarregada de realitzar tots els processos de selecció, se-
guint els paràmetres i els requisits marcats per la Cooperativa. Així mateix, Intermedia també 
ha estat al capdavant del reclutament de les candidatures i la preparació de la documenta-
ció necessària per a la contractació de les persones seleccionades, que s’han incorporat als 
seus llocs de treball com a auxiliars de la llar i professionals d’atenció directa en el domicili.

Accions d’apropament al mercat laboral

Representants de departaments de perso-
nes de diferents empreses, com Fomento 
de Construcciones y Contratas, Xarxa Sani-
tària Santa Tecla, Fleca Tradicionarius i Bri-
coDepot,	han	realitzat	diferents	accions	de	
presentació dels seus perfils professionals 
i processos de selecció. Aquestes accions 
ajuden a potencials candidats/es a situar-se 
d’una manera més realista davant dels reque-
riments de les empreses, ajustant les seves 
expectatives i millorant els seus currículums.
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Acords de col·laboració amb empreses

Treball de millora del gestor 
d’empreses, amb la redefinició 
del sistema de matching que 
fa el gestor i la incorporació 
del model de competències.
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1.183
ofertes captades

gestionades

445
empreses 
visitades

116
signatures de nous 

convenis de
col·laboració

1.658
insercions 

a través de la 
intermediació

Com pots col·laborar  
amb Intermedia?

INDICADORS

Inici de l’activitat 
d’Intermedia a la seu de 
Manacor, a Mallorca, amb el 
Programa Més Feina, amb 
atenció a la zona de Llevant 
i la Mancomuniat del Pla.

Pràctiques
Oferint llocs de pràcti-
ques com a eina d’apro-
ximació al mercat de 
treball i de formació.

Ofertes
El volum de programes 
actius de la Fundació 
Intermedia (i per tant el 
nombre de persones 
en situació de recerca 
activa de feina) garan-
teixen la rapidesa en 
la gestió d’ofertes de 
feina a l’empresa.

Xerrades i tallers
Aportar l’experiència d’un o 
d’una professional de l’em-
presa que pugui compartir 
informació clau sobre el sec-
tor i l’ocupació, l’accés i el 
perfil professional requerit.

Responsabilitat  
Social Corporativa
Les accions de responsabilitat 
social corporativa que l’empre-
sa desplega tenen un impacte 
directe en les persones que se’n 
beneficien i contribueixen al fet 
que l’empresa pugui projectar una 
imatge de compromís, responsa-
bilitat, solidaritat i justícia social.

Mentoring
Promoure la implica-
ció dels i les treballa-
dores com a figures 
de mentoria per a 
persones que es tro-
ben en processos de 
formació, pràctiques 
o període de prova.

Visites a  
la teva empresa
Facilitar la visita als centres de 
treball com a via d’apropa-
ment per persones interessa-
des en el sector o l’empresa.

Simulació de  
processos de selecció
Dur	a	terme	processos	de	se-
lecció simulats per tal d’afavorir 
l’entrenament de la compe-
tència d’accés a l’ocupació de 
les persones que s’atenen des 
de la Fundació Intermedia.

Formació
Esdevenir do-
cent en accions 
de formació 
tècnica i profes-
sionalitzadora.



11MEMÒRIA 2017
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PROFESSIONALS
FEINA
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COORDINACIÓ

FEINA
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FEINA
PROGRAMES
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EMPRESES

VALORS

D’ACTIVITAT
IMPACTE

Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que afavoreixen la inclusió la-
boral, formativa, socioeconòmica i personal 
de joves gràcies al seu empoderament i a la 
mobilització tant dels recursos comunitaris 
de suport com del teixit empresarial.

Inclou la definició del Pla d’Acció Vital de cada 
jove com a pas inicial per millorar les seves 
capacitats i competències, i augmentar el seu 
empoderament, la seva formació i les seves 
possibilitats d’ocupació. Finalitza amb la incor-
poració al mercat de treball com a culminació 
d’un itinerari acompanyat. Es fa seguint meto-
dologies innovadores i vivencials.

Llistat dels programes més rellevants
•	 Programa	Eskala
•	 Programa	Llença’t	
•	 Programa	Integral	de	Cualificación	

y Empleo (PICE)
•	 Programa	Inter-Robotics
•	 Programa	Singulars	e-Commerce
•	 Centre	de	Noves	Oportunitats	

Vallès – Maresme
•	 Centre	de	Noves	Oportunitats	

Camp de Tarragona
•	 Centre	de	Noves	Oportunitats	

Catalunya Central
•	 Centre	de	Noves	Oportunitats	Girona

CAS D’ÈXIT

Javier Minelli - 27 anys

“Després de fer algunes entrevistes de 
feina i no sortir-ne gaire convençut, vaig 
decidir buscar ajuda per poder millorar 
les meves habilitats a l’hora d’afrontar 
entrevistes futures. Una amiga em va 
parlar del Programa Eskala, i no vaig 
dubtar en apuntar-m’hi. El meu pas pel 
programa ha sigut molt positiu, ja que 
he aconseguit millorar algunes habilitats 
bàsiques per la recerca de feina, 
l’elaboració del currículum i la preparació 
de l’entrevista. Gràcies al Programa 
Eskala, avui dia estic treballant en una 
empresa del sector que m’interessa.”

Joves: empoderament i 
formació professionalitzadora
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FEINA
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OFERTES

INCLUSIÓ

EMPRESES

VALORSDescripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que tenen la finalitat d’afavo-
rir la inserció sociolaboral de les persones en 
situació d’atur gràcies a la millora del seu ca-
pital competencial i a la definició i execució 
d’un projecte professional. Se centren en la 
construcció dels projectes professionals dels i 
de les participants i 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	 de-
fensar el seu capital competencial en una en-
trevista de feina.

Llistat dels programes més rellevants
•	 Programa	Orienta
•	 Programa	d’Espais	de	Recerca	de	Feina
•	 Club	de	la	Feina	de	Castelló	d’Empúries
•	 Club	de	la	Feina	del	Masnou
•	 Servei	Local	d’Ocupació	de	Blanes
•	 Programa	Llançadora	Ocupacional
•	 Elaboració	de	Propostes	de	Millora	al	Servei	

Local d’Ocupació del Prat de Llobregat

CAS D’ÈXIT

Montse Pérez Aguilar - 53 anys.

“Em van recomanar inscriure’m al curs 
d’orientació laboral perquè feia molts anys 
que no treballava per motius familiars. 
Uns mesos després d’haver començat el 
curs, gràcies a l’ajuda de la Maite Coma i 
de la resta de professionals d’Intermedia, 
vaig aconseguir introduir-me de nou al 
món laboral. Vull agrair a tota la Fundació 
la seva amabilitat i generositat.”

Orientació i suport en la 
recerca de feina
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Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que volen aconseguir la inte-
gració sociolaboral de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat mitjançant la definició i 
desenvolupament del projecte d’acció vital 
des de l’empoderament personal i la millo-
ra de les competències tècniques, de base i 
transversals. Se centren en la definició i la 
revisió del projecte personal i professional i 
el desenvolupament d’un itinerari de treball 
pactat amb la persona que participa en pro-
grames de formació professionalitzadora o 
realitza pràctiques d’empresa. Incorpora la 
participació de les empreses vinculades, que 
s’impliquen en els itineraris dels participants 
des del primer moment.

Inclou també accions molt intensives de con-
tacte amb empreses, incorporant-les en un 
projecte de Responsabilitat Social Corporativa 
i oferint serveis d’intermediació laboral.

Llistat dels programes més rellevants
•	 Programa	Incorpora
•	 Punts	Formatius	Incorpora
•	 Programa	Reincorpora
•	 Programa	de	Mesures	Actives	d’Inserció	

per a persones perceptores de la 
Renda Mínima Garantida (MARMI)

•	 Programa	Integral	+30
•	 Programa	Jo	Puc	+45
•	 Projecte	d’Inserció	Sociolaboral	

(barri Sant Joan – Figueres)
•	 Programa	CIRE	(Centre	d’Iniciatives	per	

la	Reinserció.	Departament	de	Justícia)
•	 Programa	Làbora
•	 Programa	Sogeviso	

CAS D’ÈXIT

Marcos Piedrabuena – 46 anys

“Quan vaig començar tenia molts dubtes, 
ja que anteriorment havia tingut molts 
problemes per trobar feina. Però al cap de 
poc temps, després d’algunes sessions 
grupals i del suport de les tutories, 
la situació va canviar, incrementant la 
meva confiança a l’hora de trobar feina i 
millorant la meva autoestima. He aconseguit 
complir les meves expectatives inicials, 
i estic molt content per haver trobat una 
feina amb contracte indefinit. El que més 
valoro és el suport emocional que he 
rebut al llarg de tot el procés, així com 
el seguiment post contractual que encara 
fem avui dia. Ha suposat un canvi total!”

Vulnerabilitat: atenció integral i 
intermediació laboral
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• Espai TIC per a la recerca de feina
 Projecte basat en el diagnòstic de les competències personals, l’orientació i l’acompanyament en l’elabo-

ració del projecte professional, i la definició de les accions a desenvolupar. S’acompanya a les persones 
en la recerca activa de feina per internet (webs especialitzades i ús de les xarxes socials), i l’ús dels canals, 
els recursos i les eines disponibles, adaptant les candidatures a les ofertes del mercat de treball adequa-
des al seu perfil professional.

• Llença’t! Empoderament, inclusió i ocupació per a joves 
 L’element bàsic del projecte és la definició del Pla d’Acció Vital de cada jove com a pas inicial per millorar 

les seves capacitats i competències i augmentar el seu empoderament. Inclou la mobilització tant dels 
recursos comunitaris de suport com del teixit empresarial. Finalitza amb la incorporació al mercat de 
treball com a culminació d’un itinerari d’acompanyament.

• Itinerari persones majors de 45 anys: empoderament,  
formació i ocupació

 Se centra en la definició i/o revisió del projecte personal i professional i el desenvolupament d’un itinerari 
de treball pactat amb la persona que passa per la revisió del seu projecte professional, formació profes-
sionalitzadora en algun dels sectors clau o emergents en el territori i les pràctiques a empresa. Incorpora 
la participació de les empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des del pri-
mer moment.

• Recerca de feina estratègica: la marca personal
 Se 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 competències i les seves habilitats personals, perquè sigui 
reconeguda com una marca pròpia diferenciada. S’acompanya a la persona a través de les TIC perquè 
posicioni aquesta marca a través dels canals de comunicació 2.0. El currículum per competències serà 
també l’element que li permetrà transferir aquestes competències a una eina de comunicació efectiva.

D’INTERMEDIA
L’OFERTA
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• Prospecció laboral i dinamització empresarial
 Planteja la creació d’una xarxa d’empreses col·laboradores compromeses amb el desenvolupament del 

territori i la millora de l’ocupabilitat amb l’objectiu d’establir una estreta col·laboració entre el rendiment 
empresarial i la contractació i desenvolupament competencial de persones ateses en els diferents dispo-
sitius d’inserció sociolaboral.

• Assessorament per a la implementació de model estratègic de 
prospecció i intermediació laboral

 El dispositiu es basa en l’assessorament a entitats sense ànim de lucre i a administracions en la concep-
tualització del model estratègic de prospecció i intermediació i generar els protocols i procediments per 
a la seva implementació. Se centra en un acompanyament personalitzat per a la creació de l’estratègia 
d’intermediació pròpia i anàlisi d’oportunitats del teixit empresarial, generant un model d’intervenció i un 
pla estratègic.

• Anàlisi d’ocupabilitat basat en el model de competències
 
 Se centra en la construcció dels projectes professionals dels participants i la millora i definició de les 

seves capacitats. S’enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen aspectes espe-
cífics	per	aplicar	millores,	juntament	amb	un	pla	de	treball	per	reflectir-ho	en	un	currículum	i	defensar	el	
seu capital competencial en una entrevista.

• Projecte vital i habilitats personals i socials
 
 L’objectiu del servei és  l’atenció psicosocial i la recuperació d’aquelles persones que es troben en el 

llindar	de	l’exclusió	social.	Després	d’un	procés	d’empoderament,	centrat	en	la	millora	en	les	diferents	
esferes vitals de la persona, s’identifiquen i desenvolupen habilitats bàsiques per a la vida. El procés s’arti-
cula a través d’un acompanyament professional dirigit a la definició del projecte vital: què vull ser i com 
ho puc aconseguir.

• Agència privada de col·locació 
 La finalitat del dispositiu és l’acompanyament, mitjançant un assessor-prospector empresarial,   a per-

sones que estan en procés actiu de recerca de feina perquè assoleixin una contractació estable en el 
mercat de treball.
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SOCIAL
IMPACTE

Perfil de la plantilla i igualtat d’oportunitats

professionals

LLOCS DE 

TREBALL 179
El nombre de llocs de treball va créixer un 5,03% l’any 2017, amb la incorporació de nous projectes, 
fins arribar a un equip humà de 179 persones. L’exercici anterior eren 170 persones. 

entre 25 i 39 anys
51,96%

DONES

IGUALTAT  

D’OPORTUNITATS

89,39%
A la Fundació Intermedia, homes i dones reben un tracte en igualtat de condicions. La presència 
femenina domina a la plantilla. 

HOMES
10,61%

EQUIP 

HUMÀ

persones 
direcció

6
persones 
coordinació

5
persones 
tècniques

137
persones 

administratives

31
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Projecció pública

Presència en mitjans

La projecció pública de Fundació Intermedia també 
s’ha traduït en impactes als mitjans de comunicació 
locals, gràcies a iniciatives com la trobada Sí, sóc ca-
paç!  organitzada pel Centre de Noves Oportunitats 
de Girona, la col·laboració entre l’Escola d’Hoteleria 
Joviat i la UTE Ampans-Intermedia per la formació 
de joves en el sector de l’hostaleria o el Programa 
de formació i assessorament professional enfocat 
al màrqueting digital, les xarxes socials i el comerç 
electrònic. Fundació Intermedia també ha participat 
en diferents programes radiofònics i ha desenvolupat 
activitat docent en diversos àmbits acadèmics.

Participació en la comunitat universitària

Fundació Intermedia ha format part activa de diver-
ses iniciatives organitzades per les comunitats univer-
sitàries de les comarques de Barcelona i Tarragona. 
Durant	 el	 primer	 trimestre	 del	 2017,	 Intermedia	 va	
participar en una xerrada organitzada a la Universitat 
de Barcelona sobre la reinserció de persones priva-
des de llibertat, dins el marc de la IX Jornada de Bo-
nes	pràctiques	en	inserció.	Durant	el	tercer	i	el	quart	
trimestre de l’any, Intermedia també va participar a 
diverses xerrades organitzades per la Universitat Ro-
vira i Virgili.

Durant	el	2017,	Intermedia	va	organitzar	
una jornada de treball amb la participació 
de la totalitat de la plantilla de 
treballadors i treballadores per presentar 
les línies estratègiques de la Fundació, el 
pla de gestió i el pressupost. En aquesta 
sessió cada programa i equip de treball 
va presentar el seu projecte i es van posar 
en	comú	l’anàlisi	de	la	DAFO	elaborada	
pels equips i la gestió dels riscos i 
oportunitats definits en aquest estudi.
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Intermedia va col·laborar i participar en diferents jornades i programes durant el 2017:

IV Congrés JOBarcelona

Intermedia va participar els dies 15 i 16 de març en 
el IV Congrés Internacional de treball per a univer-
sitaris i titulars junior, el JOBarcelona, celebrat a les 
instal·lacions del Palau de Congressos de Catalunya. 
En aquesta edició, per primera vegada, les entitats 
de l’economia social i els Ateneus Cooperatius van 
poder participar en el primer estand dedicat íntegra-
ment al foment de l’economia social i cooperativa, 
on Intermedia va poder participar dins l’espai d’ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social).

10è aniversari del Programa Incorpora Barcelona

El programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” va 
celebrar la seva primera dècada de trajectòria com 
a	promotor	de	la	inclusió	sociolaboral.	Durant	l’acte,	
que es va dur a terme a l’espai CaixaForum de Barce-
lona, es va premiar Suara Cooperativa  en la categoria 
‘Empresa que ha destacat pel seu alt nivell d’inser-
cions al llarg d’aquests 10 anys’. Una iniciativa d’èxit 
gràcies a l’acompanyament prestat per la Fundació 
Intermedia per millorar l’ocupabilitat de les persones 
i les possibilitats de trobar feina.

Jornada de networking del Programa Làbora

Celebrada el 15 de novembre a l’edifici Media-TIC 
de	 Barcelona	 Activa,	 la	 Jornada	 de	 networking	 en-
tre empreses i participants del Programa Làbora tenia 
per objectiu fomentar la contractació dels col·lectius 
atesos pel projecte en els sectors de major demanda 
durant la temporada de Nadal. Fundació Intermedia 
i Suara Cooperativa, que treballen conjuntament per 
millorar la inserció laboral de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, van participar en la jornada. 

Acte de cloenda de la 2a edició de la  
Llançadora Ocupacional de Tarragona

La segona edició de la Llançadora Ocupacional que 
la Fundació Intermedia gestiona a Tarragona va fina-
litzar al mes de juliol, permetent que cadascuna de 
les persones participants pogués compartir amb la 
resta del grup com havia viscut aquesta experiència. 
El programa, cofinançat per l’Ajuntament de Tarra-
gona i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, té 
per objectiu acompanyar a les persones durant el seu 
procés de cerca de feina, desenvolupant una meto-
dologia que contempla el treball a partir de les dife-
rents esferes vitals. 
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Jornada de Cloenda del Projecte  
Singular Joves e-Commerce de Barcelona

Intermedia i AMPANS van celebrar el 30 de novem-
bre de 2017 la cloenda del Projecte Singular Joves 
e-Commerce, un programa del SOC i del Fons Social 
Europeu que està emmarcat dins el pla de Garantia 
Juvenil. A la jornada van assistir els joves participants, 
l’equip de formadors i les empreses participants, així 
com la directora del SOC, Mercè Garau, la responsa-
ble del Servei d’Inserció Laboral d’AMPANS, Imma Pa-
llarès i la directora de la Fundació Intermedia, Sònia 
Moragrega.

II Jornada Badalona Territori  
Socialment Responsable

Intermedia va participar el 2 de novembre en la cele-
bració d’aquesta jornada, organitzada conjuntament 
per la fundació, l’Ajuntament de Badalona (Consorci 
Badalona	 Sud	 i	 IMPO)	 i	 l’Obra	 Social	 ‘la	Caixa’.	Du-
rant la trobada, en la qual van participar 27 empreses 
i 19 entitats, associacions empresarials, fundacions i 
gremis empresarials, es van exposar diferents bones 
pràctiques per part de les empreses que exerceixen 
una contractació responsable, optant pels col·lectius 
més vulnerables i amb dificultats. 

I Trobada del Centre de Noves Oportunitats  
de la Catalunya Central

Intermedia i Ampans van celebrar el 29 de juny la I 
Trobada del Centre de Noves Oportunitats de la Cata-
lunya Central, un programa del SOC i del Fons Social 
Europeu que està emmarcat dins el pla de Garantia 
Juvenil. La directora del SOC, Mercè Garau, el gerent 
de la UTE Ampans – Intermedia, Toni Espinal, i l’Alcal-
de de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, van 
destacar els resultats del programa en tots els punts 
d’actuació de la Catalunya Central.
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Des	de	l’any	2015,	Intermedia	forma	part	de	la	Junta	d’Entitats	Ca-
talanes d’Acció Social (ECAS), i participa en la Comissió d’Inserció 
des	del	2012.	Durant	el	2017	s’ha	dut	a	terme	la	renovació	de	la	
Junta	Directiva	d’ECAS,	escollint	com	a	nova	presidenta	a	Sonia	
Fuertes. El 2017 també  s’han treballat continguts vinculats a la 
incidència pública, la governança, la inserció sociolaboral, les mi-
gracions, la territorialitat i l’acció comunitària.

La Fundació Intermedia ha mantingut en el 2017 la seva col·labora-
ció com a sòcia promotora de Social Business City  (SBC), que té 
com a finalitat resoldre els reptes socials del territori mitjançant ini-
ciatives de transformació social sostenibles. En aquest sentit, s’ha 
avançat en el treball de les següents línies i accions:

•	 Suport	a	empreses	socials	per	a	resoldre	reptes,	mantenint	el	
laboratori de co-creació d’empreses socials amb més de 25 
emprenedors acompanyats i 15 projectes creats. 

•	 Durant	el	2017,	la	Fundació	Intermedia	ha	realitzat	el	seguiment	
de dos dels 15 projectes del laboratori de co-creació.

•	 Posada	en	marxa	de	campanyes	per	sensibilitzar	i	de	convoca-
tòries obertes de premis. 

•	 Generació	 de	 coneixement,	 mitjançant	 la	 creació	 de	 la	 xar-
xa d’Universitats Yunus Social Business Centre que té com a 
objectiu concentrar i impulsar les activitats de docència i in-
vestigació relacionades amb el camp de l’empresa social. Les 
següents universitats formen part d’aquesta xarxa: Universitat 
de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat 
Autònoma	de	Barcelona,	Universitat	Pompeu	Fabra,	EADA	Bu-
siness School, Universitat Oberta de Catalunya, UIC Barcelona i 
Universitat Abat Oliva CEU.

ACTIVA
PARTICIPACIÓ
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ECONÒMIC
IMPACTE

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

Denominació % participació
UTE Intermedia - Formació i Treball 75%

UTE Intermedia - St. Gervasi SCCL - Connecta SCCL 65%

UTE Oscobe - Intermedia 25%

UTE Ampans - Intermedia 10%

Balanç de situació

actiu
ACTIU NO CORRENT ACTIU CORRENT

Altres actius 
financers:
8.175 €

Immobilitzat 
material:
27.649,22 €

Líquid disponible:
590.139,39 €

Clients:
5.873.193,39 €

Inversions en entitats 
del grup i financeres
a curt termini: 
132.836, 92 €

Periodificacions 
a curt termini:
863,99 €
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ACTIU PASSIU

Passiu no corrent  
2.399.028,86 €

Passiu corrent  
4.233.829,05 €

Actiu no corrent  
35.824,22 €

Actiu corrent  
6.597.033,69 €

Balanç de situació

PASSIU

Estructura patrimonial i financera

DEUTES PATRIMONI NET

Deutes	vinculats:	
26.950,37 €

Periodificacions 
a curt termini:
2.862.913,02 €

Deutes	amb	entitats	
de crèdit: 
1.361.717,64 €

Reserves legals i 
voluntàries: 
705.615,39 €

Dotació	
fundacional: 
30.750 €

Subvencions,
 donacions i llegats: 
1.324.283,50 €

Altres deutes: 
320.621,99 €
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Volum de negoci

Compte de pèrdues i guanys

2016
4.751.733 €

2017
5.287.072 €

Desglossament d’ingressos i despeses

Financers:
2.787,50 €

Prestació de serveis:
2.759.604,11 €

Subvencions:
2.524.680,44 €

Financeres:
34.526,98 €

Explotació:
1.281.875,10 €

Amortitzacions:
43.377,63 €

Personal:
3.562.104,47 €

INGRESSOS DESPESES
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