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SALUTACIÓ

Tens a les teves mans la memòria d’activitat de Fundació Intermedia 2020, 
un any marcat per la Covid-19, les restriccions, els confinaments, la para-
lització de l’activitat a moltes empreses, els ERTO i l’activitat frenètica als 
serveis essencials i sanitaris. Ha estat un any de distància, en què les entitats 
socials hem sumat esforços i energia per no deixar enrere a les persones que 
acompanyem.

Els equips de professionals d’Intermedia hem hagut d’implementar el tele-
treball sense un assaig previ. Hem posat tots els recursos per minimitzar 
la bretxa digital de les persones en situació de vulnerabilitat a través de vi-
deotrucades, missatges o notes de veu, obrint camí cap a la digitalització a 
passes de gegant. Hem après a fer funcionar tot tipus d’aplicacions infor-
màtiques i digitals per tirar endavant els programes de formació, orientació i 
inserció laboral arreu del territori.

Els resultats han estat satisfactoris i ens hem mantingut al costat de les per-
sones i de les empreses. Vam obrir a la ciutadania el cor de l’entitat, el projec-
te Intermedia X feina, en el moment en què vam tenir l’oportunitat d’engegar 
la campanya solidària de suport laboral a persones afectades laboralment 
per la crisi del coronavirus. Desenes de professionals de la fundació van de-
dicar-hi hores i esforç.

Malgrat aquestes circumstàncies adverses, el 2020 Intermedia va acom-
panyar13.730 persones a través de 40 programes d’orientació i/o inserció 
laboral a 24 comarques de Catalunya i Illes Balears. La crisi ha impedit fer 
algunes de les activitats previstes i ha fet que les empreses, en molts mo-
ments tancades no poguessin col·laborar amb les formacions a mida o les 
pràctiques no laborals. Tot i així, s’han sumat al projecte d’Intermedia 876 
empreses d’arreu del territori i un 33,56% de les persones que han participat 
en programes d’inserció han aconseguit entrar o tornar al mercat de treball.

Les persones joves, més acostumades als entorns digitals, han respost molt 
bé a l’atenció a distància (o híbrida) que ha imposat la pandèmia. A través 
dels programes adreçats a joves, durant el 2020 Intermedia ha atès 3.731 
nois i noies: 2.029 han acabat les formacions i 1.022 han aconseguit un con-
tracte de feina a través de programes d’inserció laboral.

La implicació directa de les empreses ha estat cabdal i els ho volem agrair. 
Malgrat totes les dificultats, han seguit col·laborant amb Intermedia, oferint 
llocs de pràctiques, ofertes o xerrades virtuals per apropar el mercat laboral a 
les persones en situació de recerca de feina. També ha estat clau la implica-
ció dels equips de professionals de la Fundació, per la capacitat d’adaptació 
i d’aprenentatge que han mostrat durant aquest període, per la tenacitat per 
tirar endavant i per la valentia de totes les persones que s’hi ha incorporat 
sense poder tenir el caliu dels companys i companyes.

I des del Patronat de la Fundació amb Fundació IreS, Fundació Surt i Suara 
Cooperativa, l’aliança que impulsa Intermedia, volem agrair a totes les perso-
nes treballadores, col·laboradores, entitats i empreses que han fet possible el 
repte que ha suposat el 2020 i els resultats que us mostrem.

Posem la vista en un 2021 ple de reptes: seguirem treballant per oferir opor-
tunitats laborals a persones en situació de vulnerabilitat i mantindrem viu el 
nostre compromís amb l’ocupació.

Laura Peracaula

Presidenta de  
Fundació Intermedia
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INICIATIVES COVID-19 (de març a desembre 2020)

Des del mes de març i durant tot el 2020 a Intermedia s’han incorporat diverses iniciatives per pal·liar els efectes 
de la COVID-19 amb l’objectiu de:

• Seguir acompanyant a les persones ateses als diferents programes, amb l’adaptació a l’atenció a distància. 

• Mantenir-se al costat de les empreses, per oferir suport en la cobertura d’ofertes per a personal essencial i amb 
una escolta activa sobre les noves necessitats.

• Oferir suport als i les professionals de la fundació, a través d’activitats de formació, cura d’equips i reforç de la 
comunicació interna.

Principals iniciatives:

COMUNICACIÓ 
INTERNA 

Comunicació interna des 
de la cura. Enviament 
freqüent de comunicats 

de la Direcció.

IMPLEMENTACIÓ 
DEL TELETREBALL

S’implementa el teletre-
ball des de març i s’ela-
bora el Pla de Contingèn-
cies. S’ofereixen eines 
per connexió, formació, 

reunions virtuals.

MESURES 
SEGURETAT 

Adaptació de les seus a 
les mesures de segure-
tat, aforament, desinfec-

ció, etc. 

ADAPTACIÓ DE 
L’ATENCIÓ A DISTÀNCIA 

Seguiment de les persones 
ateses a través de videotru-
cades, whatsapp, e-mail i 
trucades. Formació a la plan-
tilla per oferir atenció a dis-

tància de qualitat.

ACTIVITATS DE 
CURA D’EQUIPS

Accions d’acompanya-
ment en gestió emocio-
nal a l’equip a través de 

diverses formacions.

FIRES D’OCUPACIÓ 
VIRTUALS

Participació a les activi-
tats de fires virtuals so-
bre feina i ocupació amb 

estands virtuals

PROGRAMA 
INTERLLENGUA

Classes virtuals de llen-
gua per a participants 
dels programes durant el 

confinament.

MERCAT LABORAL 
POSTCOVID

Comissions i subcomissions 
per investigar l’escenari de 
futur derivat de les con-

seqüències de la crisi del 
coronavirus.

+
creació de comissions 

per materials online 

Campanya solidària de suport laboral COVID19

PROGRAMA INTERMEDIA X FEINA

Persones ateses: 291

Accions realitzades: 552

Equip professional voluntari: 
33 tècniques d’orientació/intermediació. 
1 administrativa. 
1 coordinadora.
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INDICADORS 2020

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.

PERSONES ATESES PERSONES INSERIDES

EMPRESES COL·LABORADORES EVOLUCIÓ FACTURACIÓ

EN PROGRAMES D’INSERCIÓ

persones ateses persones inserides
en programes d’inserció

EMPRESES
COL·LABORADORES

FACTURACIÓ

plans vitals definits
persones
treballadores

COMARQUES AMB 
PRESÈNCIA A 
CATALUNYA I 
ILLES BALEARS

programes 
desenvolupats

programes 
nous

13.730 33,56% 876

7.913.251,51€ 5.981 228

24 40 3
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Intermedia és una entitat sense ànim de lucre que neix el 2012 fruit d’una aliança entre 3 organitzacions: Suara 
Cooperativa, Fundació Surt i Fundació IRES, amb l’objectiu de treballar per la millora de l’ocupació de les perso-
nes, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Intermedia desenvolupa programes de formació i millora competencial, orientació i inserció laboral a Catalunya 
i Illes Balears. 

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. 

COMPROMÍS AMB L’OCUPACIÓ

Patronat 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
El patronat de la Fundació Intermedia 
està conformat per representants de Fun-
dació IReS, Fundació Surt i SuaraCoope-
rativa, i és el que vetlla pel desplegament 
de l’objecte fundacional.
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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) ) verificat a través de controls del compliment de les mesures de seguretat i requisits de la nor-
mativa amb les auditories internes plantejades al Pla de Qualitat. Alhora, la Fundació Intermedia és Agència 
de Col·locació homologada amb el número 0900000107.

MISSIÓ I VALORS

La MISSIÓ de Fundació Intermedia és facilitar l’ocupació, la inserció sociolaboral i la millora professional de 
les persones mitjançant l’as sessorament, l’orientació i la formació. Els elements clau d’aquest procés són 
l’empode rament, el creixent competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals de les per-
sones.

Per aconseguir-ho, Intermedia porta a terme una tasca d’intermediació, fidelització i de tre ball en xarxa amb 
les empreses i el teixit so cioeconòmic des d’una dimensió comunitària que té en compte tant les necessitats 
de les persones com la conjuntura del mercat labo ral.

El compliment d’aquesta missió s’aconsegueix a través de l’aplicació dels VALORS que regeixen l’entitat:

• Desenvolupament personal. Les persones són el centre de l’activitat, i Intermedia és un nexe d’unió i treball 
en xarxa entre totes les persones, les empreses i els/les col·laboradors/es. Així mateix, l’equip humà de la 
fundació està compromès amb els valors de l’entitat i treballa generant una cultura de les persones basada 
en el seu apoderament i talent.

• Igualtat de gènere i no discriminació. Entitat socialment responsable, que vetlla per la igualtat d’oportuni-
tats, l’equitat de gènere i la no discriminació de cap col·lectiu per religió, pertinença cultural, salut, diversitat 
funcional, diversitat sexual i de gènere o condició econòmica i social.

• Transparència, coherència i qualitat. Defensa i garanteix la transparència, la coherència i l’honestedat en 
tots els processos de forma transversal, garantint la prestació de serveis de primera qualitat.

• Implicació i compromís social. Amb l’objectiu d’impulsar el progrés de l’entorn més proper en els àmbits 
econòmic, social i ambiental, Intermedia busca la implicació i la complicitat d’altres agents amb els quals 
desenvolupar el compromís amb la millora de l’ocupació des d’un model d’empresa responsable. 

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

ORIENTACIÓ
 LABORAL

INSERCIÓ 
LABORAL

FORMACIÓ  
A MIDA

INTERMEDIACIÓ
AMB EMPRESES

OFERTES
DE FEINA

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.

ÀMBITS D
,
ACTUACIÓ

• Gestió de l’ocupació. Millora de les capacitats per a trobar feina mitjançant orientació, formació, inser-
ció i acompanyament.

• Processos de recol·locació  de persones.
• Selecció de persones per competències.
• Gestió d’ofertes i treball amb empreses.
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GRUPS D’INTERÈS
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 mo-
ment.

ÀREES D’ACTUACIÓ
Professionalització, orientació i inserció 
laboral i intermediació amb les empreses.
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La puntuació mitjana de la satisfacció 
dels participants dels programes és de 

9,40 durant l’any 2020

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

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

Socials i Promoció Econòmica)
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Ajuntament de Tarragona
• Ayuda en Acción
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Cambra de Comerç de Girona
• Càritas Diocesana de Barcelona
• 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)

• Fundació “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

CLIENTS PÚBLICS I PRIVATS

La puntuació mitjana de la 
satisfacció dels clients és de 9,20 

durant l’any 2020

9,40

9,20

Fundació Intermedia compta amb un nombre creixent de clients pú-
blics i privats, que es concreten en administracions públiques, insti-
tucions 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
• Adaptació i reorientació de les accions (COVID-19)
• Transparència en la gestió

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

COL·LABORADORS
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Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que afavoreixen la inclusió laboral, for-
mativa, socioeconòmica i personal de joves gràcies al 
seu empoderament i a la mobilització tant dels recur-
sos 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. Fi-
nalitza amb la incorporació al mercat de treball com 
a culminació d’un itinerari acompanyat. Es fa seguint 
metodologies innovadores i vivencials.

Joves: empoderament i formació professionalitzadora

Llistat dels programes més rellevants

IMPACTE ACTIVITAT: JOVES

INDICADORS PROGRAMES | JOVES

“Em dic Isaac i tinc 20 anys. Penso en la situació 
que estem vivint, el sentit de la feina i la forma com 
vivim. Aquesta crisi afecta les feines de les perso-
nes i els sous que sostenen la seva vida. Penso 
també en com m'afecta en la meva recerca de fei-
na, ja que hi haurà més gent en la meva situació. 
Ara l'acompanyament d'Intermedia, és diari, em 
fan reflexionar sobre com sóc, de què vull i puc 
treballar, perfeccionant el CV i la carta de presen-
tació. Això em serveix per sentir-me més preparat 
per trobar feina enmig d'aquesta crisi, més acom-
panyat i més tranquil.”

“Em dic Miloud i visc amb 3 joves més a un pis d’ex-
tutelats. Abans del confinament estava participant 
presencialment en un curs de manteniment d’un 
programa de Fundació Intermedia. Però ara, ens 
fan videotrucades i trucades per parlar amb nosal-
tres per veure com estem, ens proposen activitats 
d’oci per no avorrir-nos (esport, jocs, pel•lícules…) 
i també fem sessions a distància: practiquem pro-
cessos de selecció per telèfon o per videotruca-
da. Aquesta setmana també he començat amb un 
curs on-line de castellà, també a Intermedia, per 
millorar l’idioma. Espero que quan acabi tot, pugui 
acabar el curs, les pràctiques i treballar. ”

JOVES PARTICIPANTS A 
DIFERENTS PROGRAMES

3.731
JOVES FORMATS

2.029
JOVES INSERITS 

PROVINENTS DE PROGRAMES 
D’INSERCIÓ

1.022

TESTIMONIS DE CONFINAMENT

Isaac Mejia 
20 anys

Miloud Benazzouz
20 anys

• Programa Eskala
• Programa PICE
• Programa Llença’t
• Programa Singulars 
• Programa Incorpora joves 
• Centre de Noves Oportunitats Maresme – Vallès 
• Centre de Noves Oportunitats Camp de Tarragona
• Centre de Noves Oportunitats Catalunya Central 
• Centre de Noves Oportunitats Girona
• Servei Integral d’Acompanyament Sòcio-laboral a 

joves migrants
• Programa de Millora Competencial per a Joves 

Zona Nord (Ajuntament de Barcelona)
• Impulsem El Que Fas (Ajuntament de Barcelona)
• Treball i formació línia joves (SOC)
• Tallers d’Orientació Laboral a Instituts (Ajunta-

ment del Prat de Llobregat)
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INDICADORS PROGRAMES | VULNERABILITAT

Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que volen aconseguir la integració 
sociolaboral de les persones en situació de vulnera-
bilitat 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 desenvolupament 
d’un itinerari de treball pactat amb la persona que par-
ticipa en programes de formació  professionalitzadora 
o realitza pràctiques d’empresa. Incorpora la partici-
pació de les empreses vinculades, que s’impliquen en 
els itineraris dels participants des del primer moment.

Vulnerabilitat: atenció integral i intermediació laboral

IMPACTE ACTIVITAT: VULNERABILITAT

Llistat dels programes més rellevants

“Valoro molt positivament l’acompanyament de 
Fundació Intermèdia perquè m’han assessorat i 
ajudat moltíssim. Les activitats que ens plante-
javen estaven molt ben portades i ho recomano 
totalment. Gràcies a l’ajuda que m’han brindat 
he aconseguit trobar treball i estic molt content i 
agraït.”

TESTIMONIS DE CONFINAMENT

Octavian 
George Bruma

“Estava a punt de finalitzar les pràctiques del curs 
d’auxiliar de serveis d’un programa de Fundació 
Intermedia quan ens vam veure obligats al cessa-
ment de l’activitat i tancament del centre. En tot 
moment he estat recolzat i assessorat per l’equip 
d’Intermedia. M’han informat sobre les activitats, 
formatives i d’oci, que es poden realitzar per in-
ternet o altres ajudes més personals. També, hem 
treballat telefònicament en la millora del meu CV i 
la valoració de competències, per tenir-ho tot llest 
quan tot això acabi i pugui tornar a realitzar una 
recerca activa de feina. A més, m’han posat al dia 
en les noves tecnologies per realitzar videocon-
ferències.”

Juan José 
Gil

PERSONES PARTICIPANTS 
A DIFERENTS PROGRAMES

4.464
PERSONES FORMADES

352
PERSONES INSERIDES

PROVINENTS DE PROGRAMES 
D’INSERCIÓ

285

• MAIS
• JO PUC
• Incorpora
• Punt Formatiu Incorpora
• Reincorpora
• Programa CIRE
• Sogeviso
• Programa Més Feina
• Programa d'habilitats personals i socials (Càritas)
• Programa d'acollida i Orientació (Càritas)
• Programa de llengua (Feina amb cor Càritas)
• Coordinació Grup Incorpora Tarragona 
• Barris d'Oficis en UTE amb Suara, Surt
• Mujeres en Acción Aquí També (Ajuda en Acció)
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Descripció de l’àmbit d’activitat
Són programes que tenen la finalitat d’afavorir la in-
serció 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. 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.

Orientació i suport en la recerca de feina

IMPACTE ACTIVITAT: ORIENTACIÓ

“Conocí Intermedia cuando estaba en búsqueda 
de trabajo y ha sido una experiencia muy positi-
va. Lo recomiendo porque me enseñaron cómo 
hacer un CV o los medios para encontrar ofertas 
de trabajo. Además, he estado recibiendo el apoyo 
continuo, a lo largo del confinamiento con infor-
mación sobre recursos en Barcelona por si tenía 
alguna necesidad. Al fin, he encontrado trabajo. 
Estoy muy agradecida.”

TESTIMONIS DE CONFINAMENT

Susana
Fernández

Llistat dels programes més rellevants

INDICADORS PROGRAMES | ORIENTACIÓ

PERSONES PARTICIPANTS A 
DIFERENTS PROGRAMES

3.502
PERSONES INSERIDES

PROVINENTS DE PROGRAMES D’INSERCIÓ

685

• 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 

emocional i marca personal (DGACC)
• TUC TUC (Pla De Barris i Barcelona Activa)
• PROGRAMA EMPRÈN (Cambra de Comerç de 

Barcelona, en UTE amb Surt)
• INTERMEDIA X FEINA
• 45+ Alfabetització Digital (Cambra de Comerç de 

Barcelona)

“En Fundació Intermedia se han preocupado por 
mi situación y me han ayudado a mejorar aspec-
tos laborales, teniendo siempre en cuenta la crisis 
que estamos sufriendo. Ahora, puedo decir que el 
acompañamiento me ha abierto las puertas a un 
trabajo donde puedo seguir haciendo lo que más 
me gusta, ayudar a las personas.”

Jhoselin Tatiana 
Remaldez
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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 2020, malgrat les dificultats que han patit les empreses amb la 
paralització de l’activitat, han participat activament en diferents col·labora-
cions 876 empreses de diferents sectors, generant un total de 2.156 col·la-
boracions.  

La puntuació mitjana de la satisfacció 
de les empreses és de 9,20 sobre 10.

9,20INTERMEDIACIÓ | EMPRESES

empreses han participat activament 
en diferents col·laboracions.

876
ALTRES INDICADORS INTERMEDIACIÓ

noves empreses
visitades126 noves empreses 

col·laboradores236 empreses 
fidelitzades191

eficàcia en la cobertura 
d’ofertes41% empreses 

prospectades noves1.764

SEGELL EMPRESA COL·LABORADORA 2020
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XERRADES I TALLERS: 
Aportar l’experiència d’un o d’una professional de 
l’em presa que pugui compartir informació clau 
sobre el sector i l’ocupació, l’accés o el perfil pro-
fessional requerit.

OFERTES DE FEINA:
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 NO LABORALS:
Acollir participants en pràctiques com a eina 
d’aproximació al mercat de treball i de formació 
suposa un benefici per a moltes persones que cer-
quen un canvi professional o que necessiten.ar-se 
en el sector.

FORMACIÓ A MIDA: 
Si l’empresa requereix personal format a mida, po-
dem organitzar formacions específiques. Ens en-
carreguem de la selecció, formació, etc.

MENTORING:
Cada cop són més les empreses que, sensibilit-
zades en la promoció de les oportunitats, realit-
zen mentoratge corporatiu. Treballem en diversos 
projectes amb joves on l’expertesa de l’empresa 
o l’acompanyament puntual d’un treballador ofe-
reixen un gran benefici i una vinculació al territori 
amb un fort impacte pels joves amb menys opor-
tunitats.

VISITES A L’EMPRESA: 
Facilitar visites al centre de treball com a via 
d’apropament per persones interessades en el 
sector o l’empresa. Aquestes visites poden ser 
presencials o virtuals.

INTERMEDIAJOB 
Oferim una plataforma digital de selecció de pro-
fessionals per competències per a perfils de difícil 
cobertura. A través d’un procés de matching inte-
l·ligent entre competències del lloc de feina i com-
petències de candidats/es.

COM COL.LABOREN LES EMPRESES

PRESELECCIÓ O SELECCIÓ DE 
CANDIDATS/ES
Processos de selecció simulats per tal d’afavorir 
l’entrenament de la competència d’accés a l’ocu-
pació de les persones que s’atenen des de la Fun-
dació Intermedia. Suport en els processos de se-
lecció per competències.
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Perfil de la plantilla i igualtat d
,
oportunitats

Entre 25 i 39 anys

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 0.88% l’any 
2020, amb la incorporació de nous projectes, fins 
arribar a un equip humà de 228 persones. L’exercici 
anterior eren 226 persones.

La plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta 
durant l’any 2020 es de 149,45.

228
Professionals

54,39%

Dones Homes

7 20 163 38

Llocs de treball

Igualtat d  ,oportunitats

Equip Humà

Balanç Social

IMPACTE SOCIAL + TRANSPARÈNCIA (BS)

Economia i política de lucre

Gènere

Equitat i democràcia

Sostenibilitat ambiental

Compromís i cooperació amb el mercat social

Qualitat del treball

treballem per millorar dia a dia
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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.

Durant el 2020, Intermedia ha participat activament en l’estratègia vinculada a la CO-
VID-19 i desescalada a través de la participació en la gestora de la comissió d’Inserció 

laboral de Barcelona amb espais de treball conjuntament amb el SOC. Intermedia, també ha participat de la 
junta d’ECAS, les comissions territorials de Girona i Tarragona, de l’Àgora del projecte Lliures que impulsen 
COOP57, Omnium Cultural i ECAS i de la construcció del pla estratègic de Serveis Socials 2020-2024. ECAS ha 
continuat encapçalant la reflexió al voltant de la Renda Bàsica de ciutadania i de la intervenció als Menors no 
acompanyats.

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

El programa Social Business City Barcelona durant el 2020 ha avançat cap a la creació 
d’un univers per a l’impuls de l’empresa social essent una gran aliança social, confor-
mada per entitats socials referents a Catalunya (Tandem Social i Intermedia), la xarxa 
d’universitats catalana YSB, en connexió amb partners internacionals del moviment 
Yunus. 

S’ha avançat en el treball de les següents línies i accions:

• Identificació i promoció de nous reptes i línies de recerca. 
• Obtenció de dades i informació d’interès per la recerca acadèmica. 
• Canalització a la universitat de dades organitzades i accessibles amb informació clau del context socioe-

conòmic a Catalunya. 
• Creació de materials aplicats sobre casos reals, per l’ús al món acadèmic. 
• Acompanyar a la incorporació d’innovació als processos del sector social. 
• En l’àmbit de l’experiència laboral i ocupació: 
• Programes d’aprenentatge-servei. Mobilitat per a estudiants de grau dirigits a resoldre reptes identificats a 

entitats socials a Catalunya i a l’estranger. 
• Programes de pràctiques internacionals a entitats Yunus. 
• Programes de mobilitat per a investigadors i doctorands. 
• Borsa de treball per a recentment llicenciats a entitats del tercer sector i empresa social. 
• Borsa de treball de professors associats per a universitats. 
• Borsa de programes de doctorat industrial a empreses i entitats del tercer sector.

PARTICIPACIÓ ACTIVA ECAS/ SBC

La Coordinadora de la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona és una agrupació d’enti-
tats d’acollida sociolingüística que aplega més de 70 entitats i institucions de Barce-

lona. Així doncs, la feina de la Comissió repercuteix en totes les entitats de la Coordinadora de la Llengua i de la 
Xarxa d’Acollida, així com, en professionals de les institucions públiques i persones voluntàries d’arreu del país. 
Des del 2014 Intermedia participa activament assistint a les reunions trimestrals d'aquesta plataforma que for-
ma part de la Xarxa d'Acollida i Acompanyament a persones immigrades i aplega 67 associacions, entitats i ins-
titucions que treballen per a la inclusió lingüística de la població immigrada estrangera a la ciutat de Barcelona.

L’Associació Comissió de Formació (ACOF) és una plataforma integra-
da per diferents entitats i nascuda el 2011 dins del marc de la Coordi-
nadora de la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona per proporcionar una 
formació completa i de qualitat als professionals o voluntaris que treballen amb per-

sones migrades en els àmbits d’educació, acollida, mediació intercultural o orientació educativa i laboral.
Des de juliol de 2019 Intermedia forma part d’aquesta comissió, juntament amb Eicascantic, Probens i Fun-
dació Servei Solidari, treballant per proporcionar una formació integral i de qualitat a totes les persones, 
tècniques i voluntàries, que treballen o col·laboren a les entitats i institucions en l’acollida, la mediació in-
tercultural, l’orientació i l’aprenentatge de segones llengües i alfabetització amb persones immigrades.
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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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Intermedia rep 
el guardó Win-
Win d’Innovació 
Social
Fundació Intermedia va 
rebre el guardó Win-Win 
en la categoria d’entitats 
amb Innovació Social 

de la mà d’Apunts i de la Càtedra d’Economia Social del 
Tecnocampus Mataró-UPF el passat 28 de febrer. Sònia 
Moragrega, directora general de la fundació, va recollir el 
premi durant la clausura de la V Jornada Implementar la 
RSE ‘La Transparència com a punt de partida de la RSE’. El 
jurat, que va destacar d’altres entitats i empreses per pro-
jectes de responsabilitat social, va reconèixer Intermedia 
pel projecte d’Intermediació de l’Àrea d’Empreses que la 
fundació desenvolupa de forma transversal per a totes les 
línies de treball de l’entitat. 

Intermedia 
posa en marxa 
una campanya 
solidària per 
oferir suport 
laboral a 
persones afectades laboralment 
per la crisi de la COVID-19 a 
Catalunya i Illes Balears
La paralització de l’activitat econòmica a causa de la crisi 
de la COVID-19 ha afectat laboralment a gran part de la 
població i ja ha començat a definir noves vulnerabilitats 
a causa de l’impacte econòmic de la crisi en el mercat 
de treball.  En aquest context, Fundació Intermedia posa 
en marxa el 8 de juny la campanya solidària Intermedia x 
Feina per oferir orientació laboral gratuïta a les persones 
que ho necessitin, residents a Catalunya i Illes Balears. El 
programa Intermedia x Feina ha comptat amb 35 profes-
sionals voluntaris/es de l’entitat.

A més, des del mes de març i malgrat l’estat d’alarma i el 
confinament, Fundació Intermedia ha treballat per donar 
resposta a l’emergència, seguint tant al costat de les per-
sones participants dels programes, com de les empreses 
col·laboradores. Així doncs, els i les orientadors/es labo-
rals dels diferents programes han transformat l’acom-
panyament presencial en acompanyament a distància i 
l’equip d’intermediació ha treballat de costat amb el SOC 
i les empreses per cobrir la demanda urgent dels sectors 
de la neteja, el comerç essencial, d’atenció a les persones 
i sociosanitari.

Intermedia, 
convidada 
com a 
especialista 
en inserció 
laboral, a la 
trobada del 
projecte europeu WEGo! a Grècia 
Intermedia va viatjar a Karditsa (Grècia) convidada per 
Fundació Surt per  participar en una trobada entre les en-
titats que formen part del projecte europeu WEGo! com 
a partner especialista en inserció laboral de persones en 
situació de vulnerabilitat. El projecte WeGo!, que en la seva 
segona edició compta amb 6 entitats sòcies de 4 països 
europeus, se centra en les dones que han patit violència 
masclista i realitza una tasca d’investigació dels serveis 
d’atenció amb l’objectiu de trobar i aplicar fórmules de tre-
ball que facilitin l’empoderament econòmic de les dones 
supervivents de la violència de gènere. 

Durant els dies de la trobada, que va tenir lloc de l’11 al 
13 de febrer, Intermedia va poder aportar l’experiència en 
innovació en el camp de la Intermediació laboral i va pre-
sentar les eines de treball de l’entitat: el gestor i la pla-
taforma de selecció de professionals per competències 
IntermediaJob.

Fundació Intermedia 
elabora i publica 
el Balanç Social 
com a compromís 
de transparència
Fundació Intermedia forma part 
de la XES (Xarxa d’Economia Soli-
dària) 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 social, la qualitat laboral i la qualitat profes-
sional.

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. Com a 
mesura de transparència, al web de Fundació Intermedia 
es pot consultar el resultat de l’informe referent a les da-
des de 2018 i enguany l’entitat ja s’ha posat en marxa per 
elaborar el Balanç Social del 2019.

DESTACATS 2020
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IntermediaJOB, finalista en la 4a edició 
del programa d’innovació BValue
El projecte IntermediaJOB, la nova plataforma web de se-
lecció de professionals per competències que està desen-
volupant Fundació Intermedia, ha quedat finalista en la 4a 
edició del programa d’innovació per a entitats del Tercer 
Sector, BValue, impulsat per la Fundació Banc de Sabadell 
i Ship2B.

A través de la participació 
en el programa BValue –de 
febrer a setembre de 2020-, 
Intermedia ha pogut desen-
volupar el projecte al costat 
de mentors/es experts/es 
en model de negoci, impac-
te social, proposta de valor o 
màrqueting, amb l’objectiu de generar un projecte sosteni-
ble capaç d’incrementar la millora de l’ocupabilitat de les 
persones i generar una cultura d’empreses més inclusives.

L’element d’innovació d’IntermediaJOB és la digitalització 
del model de selecció per competències, capaç de realitzar 
el matching automàtic entre les competències que reque-
reix un lloc de feina determinat i les habilitats de les per-
sones que hi apliquen, traient importància al currículum i 
posant al focus en allò que les persones saben i poden fer.

Èxit de participació a les assemblees 
en format virtual per la COVID-19
Les assem-
blees de tre-
balladors/es 
de Fundació 
Intermedia 
d’estiu i Na-
dal se cele-
bren en for-
mat virtual 
amb un èxit de participació. L’assemblea d’estiu, que va 
tenir lloc el 10 de juliol, va comptar amb la participació de 
fins a 160 persones connectades per conneixer els assoli-
ments del 2019 i una revisió dels objectius del Pla Estratè-
gic segons l’afectació per la crisi del coronavirus.

L’assemblea de final d’any, que es va celebrar el 22 de des-
embre va aplegar a 140 treballadors/es a la plataforma 
Zoom. 

Intermedia finalitza el Programa 
d’Orientació i acompanyament a la 
inserció amb 910 persones ateses i 
381 insercions, malgrat la COVID-19

El Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inser-
ció que Fundació Intermedia ha desenvolupat durant els 
darrers deu mesos a deu 
poblacions catalanes a 
través de 14 punts d’ac-
tuació, ha finalitzat amb 
èxit el 8 d’octubre amb 910 
persones ateses i fins a 
381 insercions (42% d’in-
serció contractual), mal-
grat la conjuntura econòmica derivada de la COVID-19.

Aquest projecte, que està destinat a persones en situació 
d’atur amb ganes de millorar el seu objectiu professional, 
es desenvolupa en col·laboració amb les Oficines de Tre-
ball i és finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Intermedia tanca amb èxit el Programa 
MAIS amb més de 1.200 persones 
ateses a 
Barcelona, 
Girona i 
Tarragona
El Programa d’Orienta-
ció i Acompanyament a 
la Inserció que Fundació 
Intermedia ha desenvolupat durant els darrers deu mesos 
a deu poblacions catalanes a través de 14 punts d’actua-
ció, ha finalitzat amb èxit el 8 d’octubre amb 910 persones 
ateses i fins a 381 insercions (42% d’inserció contractual), 
malgrat la conjuntura econòmica derivada de la COVID-19.

Fundació Intermedia desplega una 
nova edició del programa Singulars 
a Barcelona i Tarragona i suma un 
nou punt d’actuació a Girona
Fundació Intermedia, 
juntament amb Tandem 
Social com a cooperativa 
associada al projecte, ha 
posat en marxa la nova 
edició del Programa 
Singulars 2020 E-Joves: 
Inserció laboral en 
Ecommerce a Barcelona, 
Tarragona i, enguany, com a novetat, també a Girona.

El Programa pretén orientar, formar i acompanyar cap a la 
inserció laboral o el retorn al sistema educatiu a joves de 
16 a 29 anys, beneficiaris de la Garantia Juvenil.
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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
5.868.961,24 €

Actiu 236.478,91 €
Clients 3.073.868,56 €

Tresoreria i disponible a curt termini 2.795.092,68 €

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat 152.369,98 €

Inversions financeres 84.108,93 €

DEUTES
2.927.154,97 €

Passiu 3.148.285,18 €

Deutes a llarg termini 231.494,76 €

Deutes a curt termini 640.047,82 €

Creditors i altres comptes a pagar 501.088,62 €

Periodificacions a curt termini 1.554.523,77 €

PATRIMONI
Reserves legals i voluntàries 2.634.803,53 €

Dotació fundacional 30.000,00 €

Subvencions, donacions i llegats 483.481,65 €
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Personal 5.574.248,45 €

Explotació i activitats 1.584.817,13 €

Amortitzacions 83.636,65 €

Financeres 9.393,93 €

Estructura Patrimonial i financera

ACTIU
6.075.440,15 €

6.075.440,15 €
Actiu no corrent 236.478,91 €

Actiu corrent 5.838.961,24 €

PASSIU
Patrimoni net 3.148.285,18 € 

Passiu no corrent 231.494,76 €

Passiu corrent 2.695.660,21 €

Compte de pèrdues i guanys
Volum de negoci

2019 
8.598.598,65 €

2020 
7.913.251,51 €

Desglossament d’ingressos i despeses

INGRESSOS
7.913.251,51 €

DESPESES
7.252.096,16 €

Ingressos per prestació de serveis 3.944.450,39 €

Subvencions 3.968.801,12 €

IMPACTE ECONÒMIC



Barcelona | Les Corts:

Gran Via de Carles III, 62
Barcelona 08028
Telèfon: 937 06 51 09

Barcelona | Sant Oleguer:

Sant Oleguer, 2-4
Barcelona 08001
Telèfon: 937 06 28 98

Tarragona:

Avinguda Prat de la Riba, 16
Tarragona 43001
Telèfon: 977 59 24 02

Girona:

Bonastruc de Porta, 16 Bxs
Girona 17001
Telèfon: 972 10 04 17

Mataró:

Méndez Núñez, 43
Mataró 08302
Telèfon: 93 853 54 46

Figueres:

Costa Brava, 68
Figueres 17600
Telèfon: 671 05 09 55

Palma:

Avinguda del Comte de Sallent, 11, 4t
07003 Palma (Mallorca)
Telèfon: 670 40 06 46

Manacor:

Miquel Porcel, 24
Manacor 07500 (Mallorca)
Telèfon: 663 90 06 77

@intermedialabor
www.fundaciointermedia.org

www.intermediajob.com


