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intermedia en xifres

8.598.598 €
DE FACTURACIÓ

226
PERSONES 

TREBALLADORES

19.731
PERSONES ATESES

PERSONES
INSERIDES

45
PROGRAMES 
GESTIONATS

11
PROGRAMES 

NOUS

COMARQUES AMB 
PRESÈNCIA A 
CATALUNYA I 

ILLES BALEARS

1.131
EMPRESES 

COL.LABORADORES

42%

24

Llocs de treball

(en programes vinculats a inserció laboral) 

Empreses participades

1. UTE Fundació MAIN-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. COOL FUTURES S.L (UP TRAINING CLUB)
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salutació

Es fa difícil parlar dels èxits i de la tasca del 2019 en un context complicat 
com el que estem vivint amb la COVID-19, però posar damunt el paper la 
feina feta i observar el creixement que un any més ha experimentat Fundació 
Intermedia, ens ajuda a enfortir el nostre compromís amb l’ocupació i amb la 
tasca social d’acompanyament a les empreses i a les persones, especialment 
aquelles més vulnerables que, possiblement després de la crisi vegin agreu-
jada, encara més, la seva situació.  

Així doncs, teniu a les vostres mans la memòria d’activitat de Fundació In-
termedia que recull fites com la Jornada #FeinaFutur on vam reunir experts i 
empreses col·laboradores per debatre sobre el futur del mercat de treball en el 
context de la digitalització. O bé la Jornada del Programa Singulars, activitats 
com els speed datings o la neteja solidària de la platja de la Barceloneta amb 
els i les participants del programa Re-incorpora. 

L’esforç de l’equip ha fet que tanquem l’any amb la satisfacció d’haver atès 
19.731 persones a través d’una quarantena de programes –en els àmbits 
orientació, joves i vulnerabilitat- desenvolupats a 24 comarques de Catalunya 
i Balears i amb una mitjana d’inserció del 42% en els programes d’inserció 
laboral.  

Però això no hauria estat possible sense la implicació de més d’un miler 
d’empreses (1.030) que han confiat en el model de selecció de perfils pro-
fessionals per competències o sense l’esforç dels equips d’orientació que fan 
l’acompanyament individual i la formació grupal de les persones i que han 
obtingut un índex de satisfacció de 9,26 dels i les participants als programes 
de l’entitat.

Per la seva banda, l’equip de professionals d’Intermediació ha elaborat el pla 
de fidelització i prospecció 2019-2020 identificant la necessitat de redac-
ció d’un codi ètic d’intermediació i consolidant el model per competències. 
Aquesta àrea s’ha convertit en una àrea troncal i transversal a tota l’entitat 
que, apostant per la innovació, ha plantat la llavor de la plataforma de selecció 
per competències IntermediaJOB i del catàleg audiovisual de serveis a em-
preses @intermediaempresa.

En clau interna, 2019 ha estat l’any de desenvolupament de documents i pro-
jectes que han d’imprimir una profunda empremta a l’entitat. Així, s’ha elabo-
rat l’estudi d’equitat de gènere i s’ha creat el pla de participació. També s’ha 
iniciat la redefinició de la missió, visió i valors i s’han treballat les polítiques 
generals de Fundació Intermedia. 2019 ha estat també l’any de consolidació 
del procés de persones a través de la gestió del talent i l’avaluació competen-
cial. 

El 2019 també ha estat un any de creixement en aliança amb les entitats mare 
–Suara Cooperativa, Fundació Surt i Fundació Ires- i altres empreses del 
grup, entre elles l’aliança Suara, Garbet i Intermedia per a la creació i execució 
de projectes per a persones irregulars, l’aliança amb IRES per a la creació de 
projectes conjunts a Balears, i l’aliança amb SURT per l’execució de projectes 
en parthenariat.

Mirant endavant, l’any 2020 seguirem posant l’accent i l’esforç en la millora 
continua, la innovació i la transformació digital de l’entitat.  Un any en què 
donada la situació de COVID-19 cal que avancem amb els reptes de la digita-
lització dels processos d’orientació de les persones, eliminant la bretxa digital 
en els nostres usuaris i usuàries i la creació de noves estratègies d’apropa-
ment a les persones al mercat de treball digne.

Laura Peracaula

Presidenta de  
Fundació Intermedia
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Intermedia és una fundació que atén especialment persones que es troben en situació de vulnerabilitat 
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’ocupació, 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.

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.

Socis d'intermedia

Implantació 
territorial

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

compromís amb l’ocupació

DIRECCIÓ 
ECONÒMICA 

I ADMINISTRATICA

DIRECCIÓ 
OPERATIVA

EQUIP
D’ADMINISTRACIÓ

DIRECCIÓ INTERMEDIA

DIRECCIÓ ÀREA
ÀMBIT PRIVAT

DIRECCIÓ ÀREA
VULNERABILITAT

DIRECCIÓ ÀREA
JOVE I COL·LECTIU 

GENÈRIC

DIRECCIÓ ÀREA
PROGRAMES
BARCELONA

COORDINACIÓ
TRANSVERSAL I
DE PROGRAMES

COORDINACIÓ
EQUIP

ADMINISTRATIU

EQUIP
D’ORIENTACIÓ

EQUIP
D’INTERMEDIACIÓ

EQUIP
ADMINISTRATIU

COMUNICACIÓ
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missió i valors

La MISSIÓ d’Intermedia aposta per facilitar l’ocupació i la 
millora professional de les persones a través de l’assesso-
rament, 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·locació 
sigui un nexe d’unió i treball en xarxa entre totes les per-
sones, les empreses i els/les col·laboradors/es.

• Socialment responsable. Essent una part impulsora del progrés del nostre entorn més proper en els àm-
bits 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. 

Estratègies d
,
intervenció

• Facilitar l’apoderament, 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.

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.

SERVEIS DE PRIMERA QUALITAT

Fundació Intermedia compta amb la certificació ISO 9001:2015, que l’acredita com a empresa prestadora de 
serveis de qualitat a través dels seus processos, partint dels estàndards de qualitat i millora contínua.

Intermedia compleix amb les mesures de protecció de dades  d’acord amb els requisits del Reglament Ge-
neral de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals 
(LOPDGDD) i ho acredita mitjançant la realització d’auditories per part de consultores externes.

Alhora, la Fundació Intermedia és Agència de Col·locació homologada amb el número 0900000107.
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grups 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.

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 mi-
llora de la seva ocupabilitat.

Entorn 
sectorial: 
treball actiu a ECAS (Entitats  
Catalanes d’Acció Social).

Clients:
són públics i privats. Dipositen la seva 
confiança en el model d’empresa d’In-
termedia i en la seva aposta per la inter-
mediació i la inserció laboral.

Professionals: 
són peces clau d’Intermedia. Presten un 
servei de qualitat ajustat a les peticions 
dels clients.

Entorn local: 
treball proper als recursos del territori i a 
les administracions locals per a la inserció 
de les persones.

Partners  
Cooperatius: 
treball coordinat amb altres entitats que 
permeten el desenvolupament de pro-
jectes i/o serveis aplicats a les necessi-
tats de les persones ateses.

Empreses: 
intermediació amb el teixit empresarial 
basada en la responsabilitat social, el 
compromís i el treball conjunt.
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La puntuació mitjana de la satisfacció 
dels participants dels programes és de 

9,26 durant l’any 2019

• Ajuntament d’Alella
• 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
• Ajuntament de Teià
• Ayuda en Acción
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Cambra de Comerç de Girona
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Comissió Espanyola d’Ajuda 

al Refugiat (CEAR)
• Consell Comarcal del Barcelonès
• Consorci de Badalona Sud
• Diputació de Barcelona

• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
• Fons Social Europeu
• 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. Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC)

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

• Obra Social “la Caixa”. Programes Incorpora, 
Incorpora Joves i Reincorpora, Punt 
formatiu Incorpora, Més Feina i Llença’t

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

• Solvia, gestora de vivienda 
social / Banc de Sabadell

clients públics i privats

administracions públiques i institucions

La puntuació mitjana de la 
satisfacció dels clients és de 9,60 

durant l’any 2019

9,26

9,60

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:
• Compromís, expertesa i professionalitat 

del personal tècnic 
• Fiabilitat, respecte i rigor metodològic
• Implicació amb els/les usuaris/es
• Seriositat, eficiència i compliment 

dels objectius acordats
• Adaptabilitat a les necessitats i a les demandes
• Proximitat, rapidesa i flexibilitat
• Responsabilitat i millora constant
• Transparència en la gestió
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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 2019, han participat activament en diferents col·laboracions 1.131 
empreses de diferents sectors, generant un total de 2.727 col·laboracions.  

La puntuació mitjana de la satisfacció 
de les empreses és de 8,89 sobre 10

8,89empreses

empreses han participat activament 
en diferents col·laboracions

1.131
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destacats 2019

Fundació 
Intermedia 
debat el futur 
de l’ocupació 
a la Jornada 
#FeinaFutur
La Jornada #Feina-
Futur, organitzada per 

Fundació Intermedia, va reunir el passat 24 d’octubre a 
gairebé 300 persones a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i 
va convertir-se en un espai de trobada entre empreses, 
institucions, entitats i experts del sector de l’ocupació per 
debatre sobre el futur i les oportunitats de l’ocupació en 
un context de digitalització dels entorns laborals.

La Directora General de Fundació Intermedia, Sònia Mo-
ragrega i la Presidenta de la fundació, Laura Peracaula, 
van ser les encarregades d’inaugurar la Jornada que, a 
la primera part va convidar els assistents a compartir un 
cafè amb Genís Roca i Jordi Serrano, experts en trans-
formació digital i innovació en recursos humans, respec-
tivament. La jornada va acabar amb l’acte de reconeixe-
ment a cent empreses que han col·laborat en la tasca 
d’inserció o orientació laboral d’Intermedia, presidit per 
Mercè Garau, directora general del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i Raquel Gil, comissionada 
Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Jornada de 
Tancament 
del Programa 
Singulars 
2018-2019
El Cap de l’Àrea 
d’Ocupació Juvenil 
del SOC, Jesús Qui-

roga, va ser l’encarregat d’inaugurar la Jornada de Tan-
cament del Programa Singulars Preparats i preparades 
pel futur que Fundació Intermedia va organitzar el passat 
18 de desembre a la Lleialtat Santsenca com a acte de 
cloenda del programa d’orientació laboral dirigit a joves 
beneficiaris de Garantia Juvenil (16-29 anys). 

Inauguració del 
CNO Maresme-
Vallès a Mataró
El conseller de Treball, 
Afers Socials i Famí-
lies, Chakir El Homra-
ni, l’alcalde de Mataró, 
David Bote, la res-
ponsable de Serveis 

d’Atenció i Suport als Joves de l’Àrea d’Ocupació Juvenil 
del SOC, Marta Masagué i la gerent de la UTE Fundació 

Intermedia-Fundació Main i directora general d’Interme-
dia, Sònia Moragrega, van presidir el passat 12 de se-
tembre l’acte d’inauguració de les noves instal·lacions 
del Centre de Noves Oportunitats del Maresme-Vallès a 
Mataró. Després de la inauguració es va fer l’acte de lliu-
rament de diplomes a 19 joves que han participat en el 
programa Primera Oportunitat.

40 voluntaris/es 
de programes 
d’Intermedia 
netegen la 
platja del 
Somorrostro
Fundació Intermedia, 
amb la col·labora-

ció del CIRE, va organitzar el 22 de novembre una acció 
de recollida de residus a la Platja del Somorrostro (Bar-
celoneta) -dins la campanya 1m2 por la naturaleza del 
Projecte Libera- amb la participació de 40 voluntaris/
es participants dels programes d’inserció sociolaboral 
Reincorpora i Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” i del 
programa Llença’t de l’Obra Social “La Caixa” amb el su-
port de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la 
Direcció General de l’Atenció a la Infància i Adolescència  
(DGAIA).

Neix 
IntermediaJob, la 
plataforma digital 
de selecció per 
competències
Fundació Intermedia va posar en marxa durant el mes 
d’octubre el portal de feina IntermediaJob.com, una eina 
digital que fa el matching automàtic entre ofertes de fei-
na i candidats/es tenint en compte les competències que 
requereix el perfil professional i les competències de les 
persones candidates. Durant els tres primers mesos la 
plataforma va realitzar una prova pilot gestionant ofertes 
de feina del sector social. 

@Intermediaempresa, 
nou catàleg de 
serveis a les 
empreses 
L’equip d’Intermediació de 
Fundació Intermedia disposa d’un nou catàleg audiovi-
sual en línia per presentar els serveis de la fundació a les 
empreses. El catàleg, que fa servir la plataforma Insta-
gram a través del perfil @intermediaempresa presenta 
experiències exitoses de bones pràctiques amb valors de 
diversitat, cohesió social, desenvolupament econòmic 
sostenible i inclusiu, nascudes de la col·laboració entre la 
fundació i altres empreses.
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com pots col.laborar?

indicadors

noves empreses 
visitades

128
noves empreses 
col·laboradores 

155
ofertes 

gestionades

1.410
signatures de 
nous convenis 
col·laboració

188
insercions a traves 
de la intermediació

2.093

Visites a la teva empresa: 
Facilitar la visita als centres de treball com a via 
d’apropament per persones interessades en el 
sector o l’empresa.

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

Pràctiques:
Oferint llocs de pràctiques com a eina d’aproxima-
ció al mercat de treball i de formació.

Formació: 
Esdevenir docent en accions de formació tècnica i 
professionalitzadora.

Mentoring:
Promoure la implicació dels i les treballadores 
com a figures de mentoria per a persones que es 
troben en processos de formació, pràctiques o pe-
ríode de prova.

Xerrades i tallers: 
Aportar l’experiència d’un o d’una professional de 
l’empresa que pugui compartir informació clau 
sobre el sector i l’ocupació, l’accés i el perfil pro-
fessional requerit.

Responsabilitat Social  
Corporativa: 
Les accions de responsabilitat social corporativa 
que l’empresa 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, responsabilitat, solidaritat i justícia 
social.
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Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que afavoreixen la inclusió laboral, 
formativa, socioeconòmica i personal de joves grà-
cies 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’ocupa-
ció. Finalitza amb la incorporació al mercat de tre-
ball com a culminació d’un itinerari acompanyat. Es 
fa seguint metodologies innovadores i vivencials.

Llistat dels programes més rellevants
• Servei d’orientació laboral (Consell 

Comarcal Barcelones)

• Borsa de Treball Barcelones jove  
(Consell Comarcal del Barcelonés)

• Programa Eskala

• Programa PICE

• Programa Llença’t

• Programa Poej. Plan Operativo Empleo Juvenil. 

• Programa Singulars 

• Programa Incorpora joves 

• Programa de Millora Competencial 
per a Joves Zona Nord 

• Centre de Noves Oportunitats Maresme – Vallès 

• Centre de Noves Oportunitats 
Camp de Tarragona

• Centre de Noves Oportunitats Catalunya Central 

• Centre de Noves Oportunitats Girona

• Joves Primera Oportunitat 
(Maresme Vallès i Tarragona)

• Servei Integral d’Acompanyament 
Sòcio-laboral a joves migrants

CAS D’ÈXIT

Felipe Cardenas 
18 anys
“Em dic Felipe, tinc 18 anys i 
vaig fer el curs de Màrqueting 
Digital a Fundació Interme-
dia. La formació m’ha servit 
per aprendre sobre publicitat 
i comunicació audiovisual 
però també m’ha ensen-
yat com incorporar-me al mercat de treball, a 
conèixer com funciona, a fer un bon currículum, 
etc. Al juny vaig acabar el curs i al setembre vaig 
començar les pràctiques, on vaig poder posar 
en pràctica els coneixements apresos al llarg 
del curs. En acabar tot el procés vaig començar 
a treballar i ara vull seguir formant-me”.

impacte activitat: joves

Joves: empoderament i formació professionalitzadora

5.852
JOVES PARTICIPANTS A  
DIFERENTS PROGRAMES

930
JOVES FORMATS

42%
DE JOVES CONTRACTATS  

PROVINENTS DE 
 PROGRAMES D’INSERCIÓ
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impacte activitat: vulnerabilitat

Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que volen aconseguir la integració 
sociolaboral de les persones en situació de vulne-
rabilitat mitjançant la definició i desenvolupament 
del projecte d’acció vital des de l’empoderament 
personal i la millora de les competències tècniques, 
de base i transversals. Se centren en la definició i la 
revisió del projecte personal i professional i el des-
envolupament d’un itinerari de treball pactat amb 
la persona que participa en programes de formació  
professionalitzadora o realitza pràctiques d’empre-
sa. Incorpora la participació de les empreses vincu-
lades, que s’impliquen en els itineraris dels partici-
pants des del primer moment.

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

Llistat dels programes més rellevants
• MAIS

• JO PUC

• Incorpora

• Punt Formatiu Incorpora

• Reincorpora

• Projecte d’Inserció Sociolaboral 
(barri Sant Joan Figueres)

• Programa CIRE

• Sogeviso

• Programa Agencia de col·locació (SOC)

• Programa Més Feina

• Projecte de llarg acompanyament 
BAOBAB (Càritas)

• Programa d’habilitats personals 
i socials (Càritas)

• Programa d’acollida i Orientació (Càritas)

• Programa de llengua (Feina amb cor Càritas)

• Programa Acollida Sociolinguistica per a 
persones no lletrades demandants d’asil (CEAR)

• Programa de la llengua per a menors (Càritas)

• Coordinació Grup Incorpora Tarragona 

• Barris d’Oficis en UTE amb Suara, Surt• 
Mujeres en Acción Aquí També (Ajuda en Acció)

CAS D’ÈXIT

Eugènia Eguren 
40 anys

“Sóc l’Eugènia, tinc 40 anys i 
per reincorporar-me al mer-
cat laboral vaig acudir a Fun-
dació Intermedia. A través 
d’Intermedia vaig poder fer 
un curs de Carnisseria i les 
pràctiques les vaig realitzar a l’empresa Bar-
dolet Cansaladers. En total vaig fer 85 hores 
de pràctiques i ara ja fa 10 mesos que hi estic 
treballant. Em sento orgullosa de tot el que he 
aconseguit i de seguir estant aquí.”

Vulnerabilitat: atenció integral i intermediació laboral

10.031 
PERSONES PARTICIPANTS A  

DIFERENTS PROGRAMES

3.136 
PERSONES FORMADES

44,60% 
DE PERSONES CONTRACTADES  

PROVINENTS DE  
PROGRAMES D’INSERCIÓ
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impacte activitat: orientació

Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que tenen la finalitat d’afavorir la 
inserció sociolaboral de les persones en situació 
d’atur gràcies a la millora del seu capital competen-
cial i a la definició i execució d’un projecte profes-
sional. 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 ne-
cessàries i s’identifiquen aspectes específics per 
aplicar millores, juntament amb un pla de treball 
per reflectir-ho en un currículum i defensar el seu 
capital competencial en una entrevista de feina.

Llistat dels programes més rellevants
• Tallers monogràfics de mercat de 

treball (Prog. Formació Bcn Activa)

• Programa Orienta

• Club de la Feina de Castelló d’Empuries

• Servei Local d’Ocupació de Blanes

• Club de la Feina El Masnou

• Òrgan de direcció Labora

• Tallers d’empoderament i Projecte vital, 
gestió eocional i marca personal (DGACC)

• TUC TUC (Pla De Barris i Barcelona Activa)

• Tallers d’Orientació Laboral a Instituts 
(Ajuntament del Prat de Llobregat

• Elaboració de Mapes d’Ocupació 
(Ajuntament del Prat de Llobregat

• Prospecció Masnou, Alella i Teià

CAS D’ÈXIT

Cecilia Vietto  
47 anys

“Em dic Ceci i l’any 2019 em 
van derivar del SOC al Pro-
grama Orienta. Feia molts 
anys que treballava com a 
autònoma i als 46 anys la 
inserció al mercat laboral 
m’estava costant molt. Les diferents sessions 
grupals que vaig realitzar a la Fundació Inter-
mèdia em van ajudar a escriure i ordenar la 
meva experiència, ressaltar els meus punts 
forts, destacar les funcions que puc fer en el 
dia a dia d’una empresa i a superar els meus 
punts més febles, tot de forma dinàmica i di-
vertida. Les pràctiques per preparar entrevis-
tes personals em van situar pel que fa a vo-
cabulari i expressions més apropiades, i a fer 
un CV que reflectís la meva experiència i va-
lor afegit. Finalment vaig trobar una feina que 
m’il·lusionava, vaig superar l’entrevista i, ara, 
que ja fa més d’un any que hi treballo, m’han 
reconegut la tasca i m’han ascendit. Mil grà-
cies pel que feu!” 

Orientació i suport en la recerca de feina

3.848 
PERSONES PARTICIPANTS  
A DIFERENTS PROGRAMES

38,40% 
DE PERSONES CONTRACTADES 
PROVINENTS DE PROGRAMES 

D’INSERCIÓ
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oferta Intermedia

Programes d'apoderament, 
formació professionalitzadora, 
inclusió i ocupació 
per als i les joves
L’element bàsic del projecte és la definició del Pla 
d’Acció vital i competencial de cada persona jove com 
a pas inicial per millorar les seves capacitats i com-
petències i augmentar el seu empoderament. Inclou 
formació professionalitzadora, la mobilització tant 
dels recursos comunitaris i de suport i els recursos 
educatius com del teixit empresarial. Finalitza amb la 
incorporació al mercat de treball com a culminació 
d’un itinerari d’acompanyament. Aquest acompanya-
ment es fa a través de metodologies innovadores i 
vivencials.

E-Joves: Programes 
d'apoderament i formació 
professionalitzadora en l'àmbit 
de les noves tecnologies
Formació, apoderament i acompanyament a perso-
nes joves com a tècnics/es de màrqueting digital, 
programació, logística E-Commerce i robòtica 4.0. 
Aquestes formacions obren la porta a la col·laboració 
amb diferents empreses del sector, que des del prin-
cipi es mostren molt obertes a participar en la forma-
ció, acollir-los en pràctiques, facilitar la visita als seus 
centres i fomentar la contractació de qualitat.

Itinerari persones majors 
de 45 anys: apoderament, 
orientació, formació i suport 
a la recerca de feina 
Se centra en la definició i/o revisió del projecte per-
sonal i professional i el desenvolupament d’un iti-
nerari de treball pactat amb la persona que passa 
per la revisió del seu projecte professional, forma-
ció professionalitzadora en algun dels sectors clau 
o emergents en el territori i pràctiques a empresa i 
acompanyament en la recerca de feina. Incorpora la 
participació de les empreses vinculades, que s’impli-
quen en els itineraris dels i les participants des del 
primer moment.

Vulnerabilitat: Projecte 
vital i habilitats personals-
socials, atenció integral i 
Intermediació laboral
L’objectiu 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’apoderament, 
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’articula a través 
d’un acompanyament professional dirigit a la defini-
ció del projecte vital: què vull ser i com ho puc acon-
seguir. En el cas de persones que puguin fer el salt a 
una ocupació es fa un acompanyament integral per 
a assolir la inserció i el manteniment en el mercat de 
treball.

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 com-
petències i les seves habilitats personals perquè si-
gui 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 co-
municació 2.0. El currículum per competències serà 
també l’element que li permetrà transferir aquestes 
competències a una eina de comunicació efectiva.
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Prospecció laboral i 
dinamització empresarial 
i apropament de les 
persones a les empreses
Planteja la creació d’una xarxa d’empreses col·la-
boradores 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 
dispositius d’inserció sociolaboral. Aquestes accions 
ajuden a potencials candidats/es a situar-se d’una 
manera més realista davant dels requeriments de les 
empreses, ajustant les seves expectatives i millorant 
els seus currículums.

Agència privada de col.locació
La finalitat del dispositiu és l’acompanyament, mit-
jançant un assessor-prospector empresarial, a per-
sones que estan en procés actiu de recerca de feina 
perquè assoleixin una contractació estable en el mer-
cat de treball.

Assessorament a la 
implementació del model de 
competències i/o projecte vital
La finalitat és l’acompanyament i assessorament a 
serveis locals d’ocupació a la implementació de les 
metodologies d’orientació i intermediació basades en 
el model de competències i /o projecte vital. 

Projecte d'aprenentatge de 
la llengua i alfabetització
Aquest projecte acompanya a les persones en la mi-
llora de les competències lingüístiques des de grups 
d’alfabetització bàsica a grups B1 per l’aprenentatge 
de la llengua com a millora de la seva ocupació. El 
projecte incorpora grups de conversa en català i pa-
relles lingüístiques.

Espai TIC per a la 
recerca de feina
Se centra en la construcció dels projectes professio-
nals dels i les participants i la millora i desenvolupa-
ment de les seves competències. S’acompanya a les 
persones en la recerca activa de feina per Internet 
(webs especialitzades i ús de xarxes socials) i l’ús 
dels canals, recursos i eines disponibles. Adaptant 
les candidatures a les ofertes del mercat de treball 
adequades al seu perfil professional.

Tallers/Monogràfics 
de coneixement del 
mercat de treball
Espai  on les persones en situació de recerca de feina 
poden adquirir informació  sobre la situació actual del 
mercat de treball, coneixement dels diferents sectors 
econòmics i els que poden oferir més oportunitats 
laborals, així com arribar a interpretar una nòmina i 
tenir informació dels diferents contractes de treball.

Intermediajob 
És una plataforma on-line de selecció de professio-
nals basada en el model de competències que ofereix 
serveis de gestió d’ofertes, formació, assessorament 
i entrevistes personalitzades a les empreses i accés a 
ofertes, orientació i formació on-line a persones que 
estan en recerca de feina. 
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Perfil de la plantilla i igualtat d
,
oportunitats

impacte social + transparència (BS)

Entre 25 i 39 anys

Fundació Intermedia forma part de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) i per segon 
any consecutiu la fundació elabora l’informe de Balanç Social, l’eina de transparència 
i de rendició de comptes que analitza sis característiques de les entitats socialment 
responsables: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís so-
cial, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Amb l’elaboració i la publicació del Balanç Social, fundació Intermedia s’alinea amb el 
compliment dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i del Mercat Social.

persones  
direcció

persones  
coordinació

persones  
tècniques

persones  
administratives

A la Fundació Intermedia, homes i 
dones reben un tracte en igualtat de 
condicions. 

85% 15% 

El nombre de llocs de treball va créixer un 18% l’any 
2019, amb la incorporació de nous projectes, fins 
arribar a un equip humà de 226 persones. L’exercici 
anterior eren 191 persones.

La plantilla mitja de treballadors en situació d’alta du-
rant l’any 2019 es de 145,37.

226
Professionals

53,10%

Dones Homes

6 22 162 36

Llocs de treball

Igualtat d  ,oportunitats

Equip Humà

Balanç Social
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participació activa ECAS/ SBC

Des de l’any 2015, Intermedia forma part de la Junta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i partici-
pa en la Comissió d’Inserció des del 2012.

Durant el 2019, ECAS ha treballat en “l’Anàlisi de la Governança” de les entitats sòcies, mitjançant un procés 
d’entrevistes personals fetes per part de membres de la junta cap a totes les entitats d’ECAS. Al llarg del 
2019, ECAS ha continuat encapçalant la reflexió al voltant de la Renda Bàsica de ciutadania i ha realitzat un 
procés de reorganització interna a causa del canvi de la presidència. Intermedia ha participat activament en 
la comissió d’Inserció laboral de Barcelona, Girona i Tarragona, de la junta d’ECAS i de l’Àgora del projecte 
Lliures que impulsen COOP57, Omnium Cultural i ECAS.

ECAS, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, Creu Roja i FEICAT, impulsa i desenvolupa el programa 
LABORA i Fundació Intermedia en porta la Coordinació i la Direcció.

Fundació Intermedia ha mantingut en el 2019 la seva col·laboració com a sòcia promotora de Social 
Business City (SBC), que té com a finalitat resoldre els reptes socials del territori mitjançant iniciatives 
de transformació social sostenibles. En aquest sentit, s’ha avançat en el treball de les següents línies i 
accions:

•  S’ha consolidat la col·laboració amb els Ateneus cooperatius del Baix Llobregat i de Terres de l’Ebre en 
l’àmbit de la formació a cicles formatius i batxillerat i s’han continuat desplegant les accions de formació 
vinculades a la Xarxa d’Universitats. També, s’ha fet difusió del llibre de casos d’èxit d’empreses socials 
que han elaborat les universitats.

•  Renovació de la pàgina web, amb la incorporació del microsite sobre consum responsable, i posada en 
marxa del projecte Les Baules per crear cooperatives en el sector de l’alimentació. Aquest projecte ha 
sigut finançat a través de la convocatòria de projectes Singulars d’ARACOOP.

•  En la línia de creació de noves empreses socials s’ha mantingut actiu el Laboratori de Co-creació d’em-
preses socials amb més de 8 projectes engegant-se.

•  En la línia de formació s’ha continuat realitzant els tallers a instituts, s’ha treballat per ampliar la formació 
a docents en temes vinculats a l’economia social i s’ha buscat finançament per a ampliar els materials di-
dàctics de secundària. En l’àmbit d’universitats, s’ha mantingut el treball amb xarxa d’Universitats Yunus 
Social Business Centre que té com a objectiu concentrar i impulsar les activitats de docència i investiga-
ció relacionades amb el camp de l’empresa social.

•  En la línia de sensibilització i generació d’opinió s’ha restablert el treball amb Diplocat i s’ha mantingut la 
presència al GECES.
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impacte econòmic

Denominació % participació
UTE Intermedia - Formació i Treball 75%
UTE Intermedia - Main 75%
UTE Oscobe - Intermedia 25%
UTE Ampans - Intermedia 10%

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

Balanç de situació

ACTIU CORRENT
6.515.602,05 €

Actiu 268.143,81 €
Clients 5.006.258,14 €

Tresoreria i disponible a curt termini 1.509.343,91 €

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat 200.627,53 €

Inversions financeres 67.516,28 €

DEUTES
4.019.480,46 €

Passiu 2.764.265,40 €

Deutes a llarg termini 0,00 €

Deutes a curt termini 426.130,61 €

Creditors i altres comptes a pagar 642.013,75 €

Periodificacions a curt termini 2.951.336,10 €

PATRIMONI
Reserves legals i voluntàries 1.973.648,18 €

Dotació fundacional 30.000,00 €

Subvencions, donacions i llegats 760.617,22 €
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impacte econòmic

Personal 5.576.741,45 €

Explotació i activitats 1.977.350,93 €

Amortitzacions 68.253,13 €

Financeres 28.607,56 €

Estructura Patrimonial i financera

ACTIU
6.783.745,86 €

6.783.745,86 €
Actiu no corrent 6.515.602,05 €

Actiu corrent 268.143.81 €

PASSIU
Patrimoni net 2.764.265,40 € 

Passiu no corrent 0,00 €

Passiu corrent 4.019.480,46 €

Compte de pèrdues i guanys
Volum de negoci

2018 
5.721.451,24 €

2019 
8.598.598,65 €

Desglossament d’ingressos i despeses

INGRESSOS
8.598.598,65 €

DESPESES
7.650.953,07 €

Ingressos per prestació de serveis 4.737.423,04 €

Subvencions 3.861.175,61 €
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