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SALUTACIÓ

Tens a les teves mans la memòria d’activitat de Fundació Intermedia 
2021, un any en què l’actuació de l’entitat ha seguit articulant-se, en la 
nostra acció cap a les persones i empreses, en un context de pandèmia. 
El 2021 s’ha caracteritzat per la consolidació del treball híbrid en línia i 
presencial i de la nostra metodologia d’intervenció a través de fórmules 
també híbrides.

Tanquem el curs amb la satisfacció d’haver atès 13.465 persones, amb 
una mitjana de 30,85% d’inserció amb 3.124 contractes assolits i un con-
junt de 234 treballadors/es anuals.

Hem posat especial èmfasi en aquells projectes que ens han permès un 
treball més col·laboratiu entre les entitats patrones i Intermedia, i amb la 
mirada posada en els nous fons europeus vinculats al pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (Next Generation) amb el treball d’aliances i 
disseny de possibles projectes vinculats.

També hem iniciat la comercialització d’IntermediaJOB (plataforma digi-
tal de selecció de professionals per competències) perquè esdevingui un 
recurs més per a les persones ateses a Intermedia i hem finalitzat el 2021 
amb una primera proposta de la plataforma d’orientació online Henko, la 
qual seguirem treballant i ampliant el 2022.

Hem creat el nou Pla d’igualtat d’Intermedia (vigent per al període 2021-
2025) a través d’un diàleg constant amb la plantilla de professionals, mi-
tjançant comissions paritàries de treball, avançant en mesures de conci-
liació i flexibilitat.

Durant el 2021 s’ha ampliat l’estructura de direcció i de responsables de 
l’entitat per donar resposta a les línies estratègiques 2021-2023. I també 
s’ha reforçat la direcció general incorporant una nova direcció general es-
tratègica per acompanyar l’entitat en el nou model de governança.

La posada en marxa del Consell Assessor ha estat un encert, ja que hem 
pogut comptar amb l’expertesa de sabers de diferents camps i donar una 
nova projecció a Intermedia.

Per altra banda, les accions vinculades a les empreses, incloent-hi la di-
fusió d’actes, la signatura de convenis i el lliurament online del segell de 
col·laboració han tingut molt bona acollida. La reorientació al nou mo-
del híbrid d’intermediació ha estat molt ben valorat, tant per les persones 
prospectores com per les empreses.

La valoració mitjana del grau de satisfacció de tots els nostres grups d’in-
terès s’ha situat, aquest 2021, en una puntuació d’un 9,12.

Finalment, aquest any 2021, Intermedia ha estat reconeguda amb la Placa 
Francesc Macià 2020 en la categoria d’Igualtat d’Oportunitats en el treball 
i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre 
dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de les persones.

El 2022 és l’any en què es commemorarà el 10è aniversari d’Intermedia 
i continuarem avançant en tots aquests reptes, prestant molta atenció 
als canvis del mercat de treball. Alhora, seguirem de ben a prop les reco-
manacions europees vinculades a la formació i ocupació de les persones 
en les noves economies, així com a la consolidació del sistema de tre-
ball col·laboratiu entre Intermedia i les entitats patrones que ens faciliti 
avançar en nous projectes integrals que permetin donar millor resposta a 
les necessitats de les persones.

Laura Peracaula
Presidenta de Fundació Intermedia
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INDICADORS 2021
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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

30,85%
persones inserides
en programes d’inserció

13.465
persones ateses

234
persones 

treballadores

8.996 
plans vitals definits

1.186
empreses

col·laboradores

24 44
comarques

amb presència a
Catalunya i Illes Balears

8.510.254,38€
facturació

programes
desenvolupats



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 persones, 
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 neces-
sitats 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 
Fundació IReS, Fundació Surt i Suara 
Cooperativa, i és el que vetlla pel desple-
gament de l’objecte fundacional.
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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 persones.

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:

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, 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 General 
de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDG-
DD) verificat a través de controls del compliment de les mesures de seguretat i requisits de la normativa amb 
les auditories internes plantejades al Pla de Qualitat. Alhora, la Fundació Intermedia és Agència de Col·locació 
homologada amb el número 0900000107.

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 empoderament i talent.

Igualtat de gènere i no discriminació. Entitat socialment responsable, que vetlla per la igualtat d’opor-
tunitats, 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.
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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 moment.

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 9,54 

durant l’any 2021

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

• Ajuntament de Blanes
• Ajuntament de Castelló d’Empúries
• Ajuntament de Figueres
• Ajuntament del Masnou
• 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
• Consorci de Badalona Sud
• Consell Comarcal Vallès Oriental
• Diputació de Barcelona
• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
• Fons Social Europeu

• Fundació “la Caixa”
• 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 d’Empresa i Treball

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

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

• Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Servei 
de Gestió de Programes d’Ocupació.

CLIENTS PÚBLICS I PRIVATS

La puntuació mitjana de la 
satisfacció dels clients és de 

8,50 durant l’any 2021

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

Col·laboradors

8,50

9,54
• Seriositat, professionalitat i eficiència del personal tècnic
• Proximitat, rapidesa i flexibilitat
• Gestió proactiva, relacional i eficient
• Adaptabilitat a les necessitats dels diferents perfils atesos
•  Compromís social
• Qualitat tècnica

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:

·
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Fundació Pere Tarrés, MAP Serveis a les persones, Formació Intel·ligent S.L.U., Salesians Sant Jordi, APEC, Fun-
dació Barberà Promoció, IMDL-Vallsgenera, Centre de Formació Ocupacional Novatècnica, S.L., Escola de l’Esplai 
de Tarragona – Fundació Santa Maria de Siurana, Aula Centre de Formació, EULEN Flexiplán, Institut Municipal 
de Formació i Empresa Mas Carandell.

COL·LABORADORS CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS



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 laborals, formacions a mida, accions d’aproximació empresa-candi-
dat, visites a empreses, xerrades, sessions de speed dating, etc.

Durant el 2021, han participat activament en diferents col·laboracions 
1.186 empreses de diferents sectors, generant un total de 2.076 col·la-
boracions.  

INTERMEDIACIÓ | EMPRESES

SEGELL EMPRESA COL·LABORADORA 2021
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La puntuació mitjana de la 
satisfacció de les empreses és de 

9,20 sobre 101.186
9,20

empreses han participat activament 
en diferents col·laboracions

empreses
visitades434 1.465

empreses 
fidelitzades

eficàcia en la 
cobertura d’ofertes41,9% empreses 

prospectades noves1.323

Altres indicadors intermediació
ofertes
gestionades

convenis 
de col·laboració

193
303



COM COL.LABOREN LES EMPRESES
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OFERTES DE FEINA:
Col·laboració i contacte amb les àrees de recursos humans de les empreses per cobrir necessitats de personal 
a través dels participants dels programes, els quals es troben en recerca de feina. Garantim eficàcia en la gestió 
d’ofertes gràcies a l’encaix que proporciona el model de selecció per competències. 

PRESELECCIÓ O SELECCIÓ DE CANDIDATS/ES:
Realitzem processos de selecció simulats o speed datings  que afavoreixen el desenvolupament de la compe-
tència d’accés a l’ocupació de les persones que participen en els programes de la Fundació Intermedia. De la 
mateixa manera, oferim suport per la realització de processos de selecció reals on els i les tècnics/ques acom-
panyen a les empreses a través de la selecció per competències. 

FORMACIÓ A MIDA: 
Si l’empresa requereix personal format a mida, podem organitzar formacions específiques. Ens encarreguem de 
la selecció, formació, etc.

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 cerquen un canvi professional o que necessiten reciclar-se en el sector.

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 professional requerit.

VISITES A LES EMPRESES:
Organitzem, juntament amb les empreses col·laboradores, visites presencials o virtuals, als centres de treball. 
Les visites són una via d’apropament a la realitat del sector per a persones interessades en trobar feina.

MENTORING:
Cada cop són més les empreses que, sensibilitzades en la promoció de les oportunitats, realitzen mentoratge 
corporatiu. Treballem en diversos projectes amb joves on l’expertesa de l’empresa o l’acompanyament puntual 
de la persona ofereixen un gran benefici i una vinculació al territori amb un fort impacte pels joves amb menys 
oportunitats.

INTERMEDIAJOB:
Hem desenvolupat una plataforma digital de selecció de professionals per competències per a perfils de difícil 
cobertura. A través d’un procés de matching  intel·ligent entre competències del lloc de feina i competències de 
candidats/es.



El Govern 
atorga la Placa 
President 
Macià 2020 
a Fundació 
Intermedia

L’entitat va ser reconeguda en la categoria d’Igualtat 
d’Oportunitats en el treball i conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre 
dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de 
cura de les persones. Aquest guardó, concedit en els 
Acords de Govern a finals de l’any 2021, reconeix els 
mèrits laborals de 31 persones i 11 entitats amb les 
medalles i plaques al treball President Macià 2020 i 
2021.

La convocatòria de 2020, que conté la distinció a 
Fundació Intermedia, atorga una placa amb caràcter 
excepcional a tots els col·lectius professionals en 
reconeixement del treball que han fet i continuen fent 
contra la pandèmia de la Covid-19. Les restriccions 
sanitàries de l’any 2020 van posposar la concessió i 
el lliurament de les plaques i les medalles al mèrit al 
treball inicialment fins al 2021 i, posteriorment, l’acte 
de celebració també es va haver de suspendre fins al 
2022.

Elisenda 
Xifre i 
Sònia 
Moragrega 
colideren 
una nova 
direcció 
general 
compartida a Fundació Intermedia
El Patronat de Fundació Intermedia (Fundació IRES, 
Fundació SURT i SUARA Cooperativa) aposta per 
aquest model de direcció general compartida amb l’ob-
jectiu d’encarar el doble repte de futur que té Interme-
dia. 

D’una banda, la transformació del sector de l’ocupació 
en el seu sentit ampli, i d’altra, el camí cap a una gover-
nança més participativa i col·laborativa dins l’ecosiste-
ma d’entitats patrones i Intermedia.

Aquesta nova etapa en la direcció l’assumeixen, des de 
l’1 de juny de 2021, la Sònia Moragrega (direcció ge-
neral corporativa) i l’Elisenda Xifre (direcció general es-
tratègica), que s’incorpora a la Fundació provinent de 
SUARA Cooperativa.

Fundació 
Intermedia 
constitueix 
un Consell 
Assessor 
amb 18 
experts/es de diferents àmbits i 
sectors que aportaran una visió 
externa sobre aspectes estratègics 
El nou Consell Assessor d’Intermedia es va constituir el 
23 de març com un òrgan consultiu, plural, divers i no 
vinculant, integrat per diferents persones reconegudes 
pel seu talent i experiència en diferents àmbits, com ara 
els recursos humans, l’àmbit educatiu i ocupacional, la 
comunicació, les administracions o el món de l’empre-
sa. Durant la primera trobada virtual, els i les membres 
van poder conèixer millor l’entitat, el seu context i les 
xifres i indicadors de l’activitat dels darrers anys de la 
mà de la directora general de la fundació, Sònia Mora-
grega, i de la directora operativa, Encarna Serrano, que 
van presentar apunts de diagnosi general i els princi-
pals reptes i les línies estratègiques 2021-2023, i que 
van servir per obrir el primer debat del nou consell.

Els 18 experts/es del Consell Assessor de Fundació In-
termedia són: Africa Ariño, Anna Fornés, Carmen Mur, 
David Garrofé, Eva Comellas, Guillem Carol, Jaume 
Gurt, Laura Rosillo, Liliana Arroyo, Marta Grau, Marta 
Rodríguez, Mónica Reig, Pepe Menéndez, Ramon Ay-
merich, Ricard Valls, Silvia Benaiges i Xavier Ferràs.

El Consell Assessor es reunirà, aproximadament, tres 
vegades l’any i marcarà diferents línies de treball se-
gons els àmbits d’interès o aspectes estratègics que 
s’aniran desenvolupant.

Intermedia 
i Prodiversa 
impulsen el 
programa 
+EMPLEO 
a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i a Màlaga
Juntament amb l’entitat malaguenya Prodiversa, 
Fundació Intermedia va posar en marxa el 26 de 
maig el programa +EMPLEO: Apoyo a la inserción 
sociolaboral a personas desempleadas en situación 
o riesgo de exclusión social. L’objectiu del projecte 
és ajudar a l’orientació i la inserció sociolaboral de 
persones vulnerables en el context de crisi sanitària 
i econòmica arrel de la Covid-19. La metodologia 

DESTACATS 2021
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d’intervenció combina l’atenció telemàtica amb la 
presencial i reforça el coneixement i l’ús de les TIC 
com a vehicle per trencar la bretxa digital existent en 
una gran part de la població que està en procés de 
recerca de feina.

El projecte es desenvoluparà durant 24 mesos 
a Barcelona i l’Àrea Metropolitana per Fundació 
Intermedia i a Màlaga per Prodiversa amb una 
metodologia comuna.

Intermedia 
finalitza 
amb èxit el 
Programa 
MAIS 
amb més 
de 1.000 persones ateses a 
Barcelona, Girona i Tarragona
El 30 d’abril va acabar el programa de mesures acti-
ves d’inserció per a persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania (MAIS), a través del qual s’han 
atès 1.087 persones en 18 municipis de les províncies 
de Barcelona, Girona i Tarragona amb l’objectiu d’in-
crementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral. El 
programa hagut de sobreposar-se a les restriccions 
i a la situació generada per la Covid-19 implementant 
una metodologia adaptada als itineraris de les persones 
participants en el programa, i en la que ha estat essen-
cial el treball en equip i transversal de tots/es les profes-
sionals de l’equip.

El Programa MAIS conclou amb uns resultats positius 
malgrat les dificultats que ha comportat la paralització 
de molta activitat econòmica i empresarial per la Co-
vid-19: 103 persones han aconseguit inserir-se al mer-
cat laboral i s’han dut a terme 30 processos de pràcti-
ques no laborals en empreses de diferents sectors.

Joves 
del grup 
Trastos del 
programa 
Singulars 
de Fundació 
Intermedia, guanyadors de la 
Gran Final de II Reto Futuro
La Naiara Martínez, l’Adan Suris i l’Abde El Khoulati van 
donar vida al grup dels Trastos, un dels tres equips  
guanyadors a la segona edició de Reto Futuro amb la 
seva Biblioteca de Podcasts Trastos World. L’equip for-
mat per tres joves participants del programa Singulars 
de Fundació Intermedia es va endur aquest premi de 
transformació social impulsat per Fundació Banc Saba-

dell, Imagine Creativity Center i Fundació Èxit.

Fundació 
Intermedia 
porta els 
‘Speed 
Datings’ 
Laborals en 
format virtual a les Illes Balears
L’equip d’intermediació de Fundació Intermedia a les 
Illes Balears ha organitzat durant el mes de novembre 
tres sessions d’Speed Datings Laborals en format vir-
tual amb empreses de la zona amb l’objectiu d’apropar 
el mercat laboral a persones en situació d’atur ateses 
a través dels programes d’orientació i d’inserció labo-
ral de la fundació. Les activitats han comptat amb la 
col·laboració de cinc empreses: Teis Consultores, Urbia 
Services, Atenzia, Hotel Petit Palace i Fundació Adec-
co; i amb la participació de 34 persones provinents dels 
programes Més Feina i Incorpora de Fundació “la Caixa” 
desenvolupats per Fundació Intermedia i derivats tam-
bé de la resta d’entitats que formen part del grup Incor-
pora Balears. 

Més d’un 
centenar 
d’empreses 
reben el 
Segell 
d’Empresa Col·laboradora 2021 
de Fundació Intermedia
El reconeixement, que enguany s’ha fet de forma te-
lemàtica, pretén agrair la implicació de 156 empreses 
que, a través de diferents fórmules, han fet possible la 
tasca social de millora de l’ocupabilitat de les persones 
en situació de vulnerabilitat ateses a la fundació.

Formacions a mida, sessions de coneixement de l’en-
torn productiu, convenis de pràctiques no laborals o 
contractes laborals cobrint ofertes de feina són algunes 
de les accions de col·laboració que han ofert a les perso-
nes usuàries de la fundació. Les seves accions de res-
ponsabilitat social corporativa tenen un impacte directe 
en les persones que se’n beneficien, i contribueixen al 
fet que l’empresa pugui projectar una imatge de com-
promís, responsabilitat, solidaritat i justícia social. 

Intermedia també ha fet menció a 13 empreses i en-
titats que durant l’any 2021 han contribuït a la millora 
de l’ocupabilitat a través de la contractació de persones 
mitjançant la plataforma de selecció de professionals 
per competències IntermediaJOB.
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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
IMPACTE ACTIVITAT: JOVES

“Em dic Lucía, tinc 19 anys i vaig fer el curs 
de Màrqueting i publicitat en entorns digitals i 
Social Media a Fundació Intermedia. Durant el 
meu pas pel programa, he rebut suport en tots 
els àmbits, tant acadèmicament, com perso-
nalment. El més important que m’emporto de 
la formació són els coneixements adquirits al 
llarg de curs i l’acompanyament que he rebut 
tant de les tècniques del programa com del 
professorat. En finalitzar el curs, vaig decidir 
continuar formant-me i realitzar un cicle supe-
rior de disseny gràfic amb l’objectiu de trobar 
una feina que realment m’agradi.”

CAS D’ÈXIT

Lucía Bueno
19 anys

PERSONES PARTICIPANTS
EN DIFERENTS PROGRAMES

3.568
PERSONES FORMADES

1.893
PERSONES INSERIDES 

PROVINENTS DE PROGRAMES 
D’INSERCIÓ

485
Indicadors programes JOVES

Llistat dels programes més rellevants

• Programa Eskala
• Programa PICE
• Programa Llença’t
• Programa Singulars 
• Programa Incorpora jove 
• Oficina Jove del Vallès Oriental
• Servei Integral d’Acompanyament Sòcio-laboral a 

joves migrants
• Treball i formació línia joves (SOC)
• Singulars Roads (Surt)
• Centre de Noves Oportunitats Maresme – Vallès 
• Centre de Noves Oportunitats Camp de Tarragona
• Centre de Noves Oportunitats Catalunya Central 
• Centre de Noves Oportunitats Girona
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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

3.742 433 969
Indicadors programes VULNERABILITAT

PERSONES PARTICIPANTS 
EN DIFERENTS PROGRAMES

PERSONES FORMADES PERSONES INSERIDES
PROVINENTS DE PROGRAMES 

D’INSERCIÓ

“Durant la meva participació en el programa, 
vaig rebre el suport de la tècnica d’intermedia-
ció laboral del programa Incorpora de Fundació 
Intermedia. Vam fer unes sessions d’orientació, 
on va indagar sobre la meva història personal 
i laboral, vam establir en quins objectius labo-
rals volia enfocar-me i vam corregir algunes 
coses del meu CV. Després d’aquesta prime-
ra fase, vaig començar a enviar currículums, a 
registrar-me en plataformes de cerca de feina 
on encara no estava inscrita i a apuntar-me a 
ofertes de feina. El març del 2021 i per inter-
mediació de la tècnica que em va atendre, vaig 
aconseguir superar l’entrevista que em va fer la 
responsable de Recursos Humans de McDo-
nald’s Tarragona. Vaig començar a treballar a 
McDonald’s i en dos mesos, l’empresa em va 
oferir un contracte de treball indefinit.”

CAS D’ÈXIT

Maria Dimitrova 
30 anys

Llistat dels programes més rellevants

• MAIS
• Jo Puc en Xarxa
• Incorpora
• Punt Formatiu Incorpora 
• Coordinació Grup Incorpora Tarragona  
• Més Feina
• Programa millora formativa i competencial dins el 

sector de cures i de la llar
• Interllengua
• Programa d’habilitats personals i socials (Càritas)
• Programa d’acollida i orientació laboral (Càritas) 
• Programa Iniciem (Càritas)
• Formació primera acollida (Càritas) 
• Connectem
• Programa Dones + 45 Figueres
• Projecte Alimenta
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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: MILLORA DE L’OCUPABILITAT

“Vaig decidir anar al SEPE i la tècnica que em va 
atendre em va recomanar que m’adreci al Club 
de la Feina del Servei Local d’Ocupació del Prat 
de Llobregat, desenvolupat per la Fundació In-
termedia.  Mai havia participat en un programa 
d’orientació laboral i el que més em va sorpren-
dre és el tracte personalitzat i la implicació per 
part de les tècniques. L’atenció individualitzada 
que he rebut  ha contribuït a la millora de la meva 
seguretat personal i a conèixer detalls que són 
importants i acaben marcant la diferència cap 
a l’èxit en la recerca. Vaig començar a explorar 
empreses del meu sector per, directament, rea-
litzar autocandidatura adjuntant també el meu 
portfoli.  Finalment, vaig rebre resposta per part 
d’una de les empreses amb qui vaig contactar 
i el mes de juliol vaig començar a treballar com 
a restauradora a Perpinyà en un projecte de 
preservació de la Casa de Bernat Xanxo, monu-
ment històric de 1508.”

CAS D’ÈXIT

Anna Cuadrado 
34 anys

Llistat dels programes més rellevants

• Programa Orienta
• IntermediaXFeina (Impulsem el que fas) 
• Programa +Empleo (CEPES)
• Club de la Feina del Prat de Llobregat
• Club de la Feina El Masnou 
• Club de la Feina Castelló d’Empúries
• Servei Local d’Ocupació de Blanes 
• Servei d’Orientació i Suport Laboral Pla de Barris 
• Tallers monogràfics mercat de treball (Barcelona 

Activa) 
• Reincorpora 
• Programa CIRE 
• Trabajando en Digital 
• Salt a Empresa
• Programa MarketPlace
• Servei de preeselecció SAD (Suara)
• Òrgan de direcció Lábora

5.730 894
Indicadors programes VMILLORA DE L'OCUPABILITAT

PERSONES PARTICIPANTS 
EN DIFERENTS PROGRAMES

PERSONES INSERIDES
PROVINENTS DE PROGRAMES 

D’INSERCIÓ
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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. 

El nombre de llocs de treball va créixer un 2,63% l’any 
2021, amb la incorporació de nous projectes, fins a arri-
bar a un equip humà de 234 persones. L’exercici ante-
rior eren 228 persones.

La plantilla mitjana de treballadors/es en situació d’alta 
durant l’any 2021 és de 154,17.Professionals

Dones Homes

Balanç Social

IMPACTE SOCIAL I TRANSPARÈNCIA

52,5%

Equip Humà

Igualtat d'oportunitats

234
Llocs de treball

84,3% 15,7% 

29 161 377
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El Balanç Social és una eina de rendició de comptes que entronca amb el compromís de 
transparència de Fundació Intermedia i que avalua de forma objectiva l’impacte social, 
ambiental i de bon govern de l’entitat. La Comissió del Balanç de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES) ha validat les dades del Balanç Social 2021 de la Fundació Intermedia i ha 
garantit que l’entitat compleix amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària. 



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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IntermediaJOB és la plataforma digital de selecció 
de professionals per competències de Fundació 
Intermedia. Realitza un match  intel·ligent entre 
ofertes de feina i persones candidates segons les 
competències que requereix el perfil professional 
que l’empresa necessita cobrir.

Durant el 2021, aquesta plataforma ha seguit evo-
lucionant i ha signat un conveni de col·laboració 
amb la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància 
i Adolescència (FEDAIA) per difondre aquest mo-
del de selecció a les entitats associades a FEDAIA 
i oferir diversos avantatges a les entitats mem-
bres que contractin alguns dels serveis de selec-
ció d’IntermediaJOB.

Alineada amb la seva estratègia de difusió, Fundació Intermedia 
també va participar el passat 20 d’octubre en la Jornada Universitat 
– Empresa de la Universitat Internacional de Catalunya, on va donar 
a conèixer IntermediaJOB i el projecte de pràctiques universitàries 
“Connecta el teu talent amb l’ESS” als i les alumnes de la universitat.

INNOVACIÓ

Henko és l’aposta d’Intermedia per la digitalit-
zació, la innovació i la millora continua. Aques-
ta plataforma d’orientació laboral, que permet 
realitzar un itinerari online o híbrid, ha iniciat 
una remodelació durant el 2021.

Inicialment anomenada Enfoca’t, l’actual 
Henko ha passat per un canvi estètic i meto-
dològic que ha comportat una nova estructura i 
continguts per fer possible la realització d’itine-
raris en línia. Pels i les tècniques de l’organitza-
ció suposarà un recurs per millorar la qualitat 
del servei ofert a les persones.

A finals d’any va finalitzar la creació de l’espai “Activació per la 
feina”, apartat que inclou els mòduls d’eines de recerca de feina, 
canals de recerca de feina i procés de selecció. Amb aquesta pri-
mera versió implementada, es va iniciar el pilotatge de la plata-
forma per part del programa +Empleo, per tal d’anar calibrant i re-
formulant millores en funció del feedback rebut per part de l’equip 
tècnic i les persones usuàries que l’han començat a testejar.

IntermediaJOB

Henko
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El programa Social Business City Barcelona durant el 2021 ha avançat cap a la creació d’un 
univers per a l’impuls de l’empresa social essent una gran aliança social, conformada per 
entitats socials referents a Catalunya (Tandem Social i Intermedia), la xarxa d’universitats 
catalana YSB, en connexió amb partners internacionals del moviment Yunus. 

A nivell més concret, s’han seguit dinamitzant els grups de treball Digitalització ESS i Educació 
ESS. En aquest sentit, s’ha obtingut finançament per a desenvolupar el projecte COSME (Digitalització) i en l’ac-
tualitat s’està en fase de disseny de diferents convocatòries Erasmus+ en el marc de projectes de Digitalització i 
Educació ESS.

PARTICIPACIÓ ACTIVA
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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 sociolaboral des del 2012.

Durant el 2021, Intermedia ha consolidat i augmentat la seva participació en la comissió 
d’inserció sociolaboral, ha participat de la comissió de codi ètic i ha liderat les comissions 

territorials de Barcelona i Tarragona. També, Intermedia ha constituït conjuntament amb Fundació Gentis i Fema-
rec el grup motor Next Generation per tal d’articular des d’ECAS un projecte amb aliança amb les entitats del tercer 
sector vinculat a aquests fons. De cara al 2022 Intermedia continuarà amb el lideratge d’aquestes comissions i 
grup motor.

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.

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

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 forma 
part de la Xarxa d'Acollida i Acompanyament a persones immigrades i aplega 67 associacions, entitats i institu-
cions 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 integrada per diferents en-
titats i nascuda el 2011 dins del marc de la Coordinadora de la Llengua de l’Ajuntament de 
Barcelona per proporcionar una formació completa i de qualitat als professionals o voluntaris 
que treballen amb persones 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 Fundació 
Servei Solidari, treballant per proporcionar una formació integral i de qualitat a totes les persones, tècniques i vo-
luntàries, que treballen o col·laboren a les entitats i institucions en l’acollida, la mediació intercultural, l’orientació i 
l’aprenentatge de segones llengües i alfabetització amb persones immigrades.

Intermedia lidera des del 2020 la subcomissió d’inserció de la xarxa de joves de Barcelona i 
participa activament en la xarxa.  La XBcn és una xarxa de serveis gestionada per les adminis-
tracions públiques i les entitats del tercer sector per fomentar l’autonomia plena dels i les joves i 
donar resposta a les seves necessitats, mitjançant el disseny d’itineraris educatius integrals que 

permetin l’exercici de la plena ciutadania social.

Des d’aquesta subcomissió s’ha impulsat el disseny i pilotatge d’un projecte per acompanyar a joves vulnerables 
a la inserció laboral, que ha inclòs un estudi jurídic fet per la Universitat de Barcelona sobre els problemes d’accés 
dels menors i joves estrangers sense referent familiar a la formació laboral i al mercat de treball, així com de les 
possibles solucions alternatives a aquests problemes.

Durant el 2021 Intermedia ha continuat el desenvolupament del projecte Inserjoves i ha constituït un espai de 
treball, que ha contribuït a potenciar les oportunitats dels i les joves amb més vulnerabilitat, vinculat a les convoca-
tòries de la Formació dual i Treball i formació.



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
6.495.677,30 €

Actiu 305.668,65 €

Clients 4.479.985,12 €

Tresoreria i disponible a curt termini 2.015.692,18 €

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat 183.070,17 €

Inversions financeres 122.598,48 €

DEUTES
1.760.959,97 €

Passiu
5.040.385,98 €

Deutes a llarg termini 174.838,44 €

Deutes a curt termini 81.858,36 €

Creditors i altres comptes a pagar 1.186.431,53 €

Periodificacions a curt termini 317.831,64 €

PATRIMONI
Reserves legals i voluntàries 2.691.632,90 €

Dotació fundacional 30.000,00 €

Subvencions, donacions i llegats 2.318.753,09 €
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Personal 6.255.630,39 €

Explotació i activitats 2.126.412,75 €

Amortitzacions 74.456,94 €

Financeres 12.491,02 €

Estructura patrimonial i financera

ACTIU
6.801.345,95 €

6.801.345,95 €
Actiu no corrent 305.668,65 €

Actiu corrent 6.495.677,30 €

PASSIU
Patrimoni net 5.040.385,98 € 

Passiu no corrent 174.838,44 €

Passiu corrent 1.586.121,53 €

Compte de pèrdues i guanys

Volum de negoci

2020 
7.913.251,51 €

2021 
8.510.254,38 €

Desglossament d’ingressos i despeses

INGRESSOS
8.525.820,46 €

DESPESES
8.468.991,10 €

Ingressos per prestació de serveis 4.069.843,57 €

Subvencions 4.455.976,89 €

IMPACTE ECONÒMIC
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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


