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Estimats amics,

Al 2012 hem acabat el nostre tercer pla estratègic pels propers tres anys. Potser una 
utopia en aquests moments, però gràcies a les “utopies” es va constituir Fundació Èxit 
i aquí estem 13 anys més tard ajudant a joves de 16 a 21 anys amb fracàs escolar i 
risc d’exclusió social. En el seu moment no imaginàvem que seriem tan necessaris. Les 
últimes xifres oficials, segons l’Estudi de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 
2013 realitzat per l’INE, parlen d’un 75,85% d’atur juvenil, considerant aquest les edats 
compreses entre els 16 i els 19 anys. Crec que no exagero si afirmo que, actualment, 
aquest és el problema més greu en el nostre país.

En afrontar aquest tercer pla estratègic vaig demanar al Patronat que s’inclogués el tema 
de la meva successió com a president i que es realitzés amb la màxima professionalitat 
possible. Sempre he pensat que no s’ha de romandre en els càrrecs i que la renovació 
és positiva ja que els projectes els inicien les persones però han de continuar-los les 
organitzacions. Amb gran satisfacció us puc notificar que el segon president d’Èxit serà, 
a partir del 2014, John de Zulueta, professional de reconegut prestigi, excel·lent persona i 
d’una gran generositat al acceptar la presidència.

Després de tots aquests anys, segueixo pensant que si ens coneguéssim millor les 
diferents classes socials, veuríem que no estem tan lluny els uns dels altres i que podem 
aprendre i enriquir-nos mútuament. Hem de construir ponts, deixar d’etiquetar-nos i tenir 
els ulls ben oberts per a que, entre tots, anem construint una societat més justa.
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Deixo la presidència en un moment òptim. Tenim un equip molt professional, cohesionat, 
il·lusionat i compromès. No es pot demanar més! El Patronat està format per professionals 
de primera línea que cobreixen tots els perfils clau per poder garantir una gestió de qualitat 
que tendeixi a l’excel·lència en cadascun dels nostres projectes. El Consell Assessor ha 
estat i serà determinant per ajudar-nos a fixar el rumb correcte en els complicats moments 
que ens ha tocat viure, sempre disposats a obrir les portes i ajudar-nos a innovar i millorar.

Fundació Èxit comença una nova etapa amb un estil de gestió diferent. Com en tota 
emprenedoria, al principi el fundador ha d’empènyer per a que el projecte tiri endavant. 
Ha arribat el moment de que aquesta empenta estigui més repartida.

Vull aprofitar aquestes línies per agrair a totes aquelles persones que s’han contagiat 
d’il·lusió per la missió de l’entitat i estan disposats a dedicar un temps de les seves vides 
per a que els joves que més ho necessiten descobreixin que poden tenir “Èxit” (èxit i 
sortides) en el seu futur. Així va ser com va començar fa 13 anys Èxit. Estic feliç pel realitzat 
però més feliç i il·lusionat per aquesta nova etapa.

Gràcies pel camí que hem recorregut junts i gràcies perquè estic convençut que podem 
comptar amb vosaltres en el que queda per recórrer.

Una forta abraçada,

Salvador Mas de Xaxàs

President i Fundador de Fundació Èxit
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Estimats amics,

En un moment tan convuls com l’actual hi ha qui creu que no té sentit planificar a més d’un any vista. 
Contraris a aquesta opinió, nosaltres aquest 2012 hem acabat la planificació estratègica pels propers 
3 anys... i estem molt satisfets amb el resultat!

Volem posar focus en 3 grans projectes, cadascun ubicat en una fase diferent d’un itinerari d’inserció 
d’un jove en risc d’exclusió social: el projecte Coach (orientació), el eDuo (especialització) i el 
Yob (cerca activa de treball). Han estat els seleccionats perquè considerem que tenen ADN Èxit: 
donen resposta a les necessitats dels joves, són innovadors, aporten valor afegit a les empreses, 
es basen en el treball en xarxa especialitzat amb altres entitats socials i educatives i són sostenibles 
econòmicament. 

Quan vam néixer a l’any 2000, alguns van pensar que estàvem bojos per no voler dependre 
econòmicament de l’Administració Pública: durant aquests 12 anys la seva aportació mai ha superat el 
20% del total. En aquests moments aquell plantejament visionari ens permet créixer en un període en 
el que moltes entitats socials lamentablement estan disminuint la seva activitat o inclús desapareixent.

El que no es redueix és la taxa d’atur juvenil en el nostre país, fet que dóna a entendre que sembla 
que els problemes creixen a un ritme superior a la nostra capacitat de generar solucions. Per aquest 
motiu urgeix, ara més que mai, identificar les millors pràctiques (en el nostre país o a l’estranger) 
empaquetar-les i ser capaços de replicar-les, perquè segur que algú ha aconseguit solucions de 
provat èxit i és incomprensible que no aconseguim implantar-les de manera més ràpida, eficient i 
eficaç per augmentar el seu impacte social.

Humilment creiem que hem trobat algunes d’aquestes solucions i comptem amb tu per a que arribin 
al màxim número de joves possible. Saps que il·lusió i energia no ens falten... avantatges d’estar dia a 
dia amb joves que, com ells mateixos es defineixen, són autèntics supervivents!

Nacho Sequeira

Director de Fundació Èxit
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La missió de Fundació Èxit és inserir joves en risc d’exclusió social a través de projectes 
formatius innovadors que aportin valor afegit a les empreses i potenciïn el treball en xarxa.

La visió és aconseguir, mitjançant la rèplica i l’augment de l’impacte dels nostres projectes, 
que les empreses incloguin dins de la seva estratègia empresarial la formació i inserció 
laboral de joves en risc d’exclusió social.

El nostres valors són:

• Confiança en els joves

• Igualtat d’oportunitats

• Innovació

• Sostenibilitat

• Professionalitat

• Treball en xarxa

• Pont món social món empresarial

• Diversitat

Actualment ens trobem davant un preocupant escenari d’atur juvenil a Espanya, un problema 
estructural que s’ha vist agreujat per la crisis i que presenta serioses conseqüències per 
la situació present i futura dels joves.

Espanya registra la taxa d’atur juvenil més alta de la Unió Europea. Segons dades de 
l’Eurostat, durant el tercer trimestre de 2012, Espanya va assolir una taxa d’atur del 54,1% 
de joves menors de 25 anys, davant del 23% de la UE-27. En el desglossament de les 
dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), en el quart trimestre de 2012, la taxa d’atur 
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del grup de població constituït per joves entre 16 i 19 anys es va situar en el 74%, en el 
51,7% entre joves d’edats compreses entre els 20 i els 24 anys, i en el 34,4% en els que 
tenen entre 25 i 29 anys.

A més de les circumstàncies derivades de la conjuntura econòmica actual, existeixen un 
conjunt de debilitats estructurals que influeixen directament en  les xifres d’atur juvenil, 
com ho són l’alta taxa d’abandonament escolar (que dobla els valors de la UE-27), la 
marcada polarització del mercat laboral, els joves que abandonen els seus estudis amb 
escassa qualificació i la dificultat d’accés al mercat laboral dels grups en risc d’exclusió 
social, entre altres.

S’ha començat a parlar d’una “generació perduda” que ni treballa ni té expectatives de 
treballar en els propers anys. La situació és especialment preocupant en el cas d’aquells 
joves amb fracàs escolar i en situació de risc d’exclusió social.

Per aquest motiu, des de Fundació Èxit considerem especialment important poder realitzar 
projectes dirigits a augmentar la motivació d’aquests joves cap a la formació, posant-los 
en contacte amb el món empresarial i ajudant-los a dissenyar el seu objectiu professional 
així com el pla d’acció per aconseguir-lo.

A Fundació Èxit treballem amb joves que en la seva majoria no tenen referents del món 
empresarial en la seva família o en el seu entorn més proper que els motivin cap a 
l’ocupació i els transmetin les claus de com funcionen les empreses per dins. 
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1.1< Projecte Coach

1< ELS NOSTRES PROJECTES

Han participat:

• Joves: 146

• Voluntaris corporatius: 146

• Empreses: 22

• Entitats i instituts: 16

Resultats obtinguts:

• Joves que finalitzen: 95%

• Joves que continuen estudiant: 83%

El Projecte Coach és un programa pautat d’entrenament en habilitats laborals. Aquest 
permet a un grup d’empreses, a través dels seus voluntaris corporatius, acompanyar i 
facilitar el primer contacte amb el món laboral a joves que han experimentat una situació 
de fracàs escolar així com risc d’exclusió social.
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La majoria dels joves amb els que Fundació Èxit treballa no tenen referents del món 
empresarial a la seva família o en el seu entorn més proper, que els orientin cap a 
l’ocupabilitat i els transmetin el funcionament intern de les empreses. La metodologia del 
coaching estableix un marc d’acompanyament que fomenta l’autoreflexió en el jove per 
a que aquest ampliï la seva visió i les seves possibilitats de desenvolupament personal i 
professional.

El contacte dels joves amb el món laboral permet que aquests desenvolupin habilitats que 
els serviran en el moment de cercar una feina, com per exemple: el conèixer un entorn nou 
per a ells, la interiorització de pautes de relació, un entrenament necessari per superar un 
procés de selecció, així com una motivació i la voluntat de superació personal juntament 
amb un desenvolupament de l’esperit emprenedor.

El Projecte Coach duu a terme 6 sessions amb el jove (quatre de les quals es realitzen a 
l’empresa), a més de comptar amb una sessió formativa inicial. 
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Durant l’any 2012 hem dut a terme 4 experiències del Projecte Coach (de febrer a abril i 
d’octubre a desembre), dos a Barcelona i dos a Madrid, arribant així a les 18 edicions des 
dels inicis.

Les empreses que han participant en el projecte són: Accenture, Agbar, Carrefour, 
Cemusa, Cespa, Coca Cola, DAMM, ESADE, Everis, Fnac, General Electric, Grupo 
VIPS, Hotel Calipoli, Hoteles Husa, IBM, Indra, Ineco, KPMG, Mango, Microsoft, 
Swissport i Telefónica.

Les entitats que han participat en el projecte són: Asociación Cultural Norte Joven, 
Asociación Semilla, Casal dels Infants, Centre Cruïlla, Cooperativa de Enseñanza José 
Ramón Otero, Escola Pia Calassanci, Fundación Adsis, Fundación Tomillo, IES Can 
Calderón, IES Tetuán de las Victorias, IES Tomás y Valiente, Fundació Mercè Fontanilles, 
Projecte Clau, Punt de Referència, Reure Sefes Escola Pia Sant Antoni i Via Laboral.

Al 2012 es consolida la col·laboració de dos “coachs” professionals en el 
projecte, que garanteixen solidesa a la formació. Ángela Borja a Madrid i Ana 
Guiu a Barcelona han estat les encarregades de formar els 146 voluntaris que 
han participat aquest any.

Aspectes rellevants  
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Les empreses consoliden la seva participació en el projecte i comencen a fer 
del Projecte Coach un dels seus eixos principals en Responsabilitat Social 
Corporativa. Així trobem empreses com IBM, Grupo VIPS, KPMG, Microsoft, 
Agbar, Everis, Cespa o General Electric que han format part de més de cinc 
edicions cadascuna d’elles. El número de voluntaris per empresa també ha anat 
augmentant gràcies a la difusió que els propis empleats fan dins de les seves 
empreses. Al 2012, IBM va participar amb 34 voluntaris en total entre Madrid i 
Barcelona en les 4 edicions celebrades.

La plataforma online per a la gestió del Projecte Coach està preparada per a 
començar a ser utilitzada al llarg del 2013. Aquesta eina facilitarà la creació 
de xarxes entre voluntaris i permetrà treballar vàries edicions a la vegada en 
diferents punts de la geografia. No només facilitarà la logística del projecte 
sinó que es configurarà com una biblioteca de bones pràctiques generades 
per les diferents empreses i voluntaris. Considerem que és una fita rellevant per  
aconseguir l’escalabilitat del projecte i que ens permetrà avançar en la difusió i 
sostenibilitat del mateix a llarg termini.

Destaquem també la inclusió del Projecte Coach 
dins del Projecte Gira promogut per Coca Cola. 
Aquesta iniciativa ens ha apropat a les entitats 
locals amb les que ja es venia col·laborant a 
Madrid i ofereix majors possibilitats als joves 
participants que s’involucren en altres activitats 
proposades per aquesta iniciativa.
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Indicadors joves:

• El 83% continuaran estudiant una vegada acabi el curs actual, 82% del quals  
 ja saben què estudiaran.

• El 81% coneixen i entenen com funciona i s’organitza una empresa per dins.

• El 78% coneixen i entenen els requisits de, com a mínim, 2 perfils professionals.

• El 99% consideren l’experiència com a excel·lent o molt bona (59% excel·lent  
 i 40% molt bona).

• El 100% recomanarien l’experiència a un altre jove.
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Indicadors voluntaris:

• El 84% consideren l’experiència molt bona o excel·lent (un 15% opina que és  
 bona i ningú la considera regular o negativa).

• El 80% valoren la formació com a molt bona o excel·lent.

• El 90% consideren la coordinació de Fundació Èxit molt bona o excel·lent.

• El 56% consideren que ha augmentat bastant la seva motivació cap a la feina.

• El 67% consideren que ha millorat alguna de les seves competències tals com 
 la comunicació o el treball en equip.

• El 36% consideren que el projecte ha millorat l’ambient a l’empresa.

• El 85% valoren positivament el contacte amb voluntaris corporatius d’altres  
 empreses.

• El 95% repetirien l’experiència.
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“Som la iniciativa per canviar el món. Del que nosaltres farem i aprendrem en aquests anys 
dependrà com canviarà el món.”

Jonathan Calzado, jove participant a Hoteles Husa en la 8ª edició a Barcelona.

“M’he apropat a una realitat diferent a la del meu entorn i a descobrir com ajudar a una 
generació que és part del nostre futur.” 

Joaquina Garrido, voluntària corporativa d’Accenture a la 10ª edició a Madrid.

“Quan ens vam plantejar participar per primera vegada en el Projecte Coach ens va 
semblar que podia aportar-nos una oportunitat de trobada, de coneixement d’una realitat 
diferent i amb la idea d’aprendre dels altres, tots podríem beneficiar-nos de l’experiència. 
Per a l’empresa és una oportunitat única de fomentar la comunicació i la integració entre 
els diferents departaments i de millorar les habilitats de les persones per col·laborar de 
forma creativa. A més, augmenta el nivell de satisfacció dels voluntaris amb la seva feina.

Amb la nostra participació en les diferents edicions hem aprés junts la importància de definir 
les expectatives des del principi, saber clarament que el nostre objectiu és acompanyar al 
jove, però ell és el responsable de la seva vida, i com l’escolta activa i el diàleg, a tots els 
nivells, són fonamentals en aquest tipus d’iniciatives.”

Belén Perales, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager de IBM.
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1.2< Projecte eDuo

Davant la greu situació d’atur juvenil, les empreses han elevat els requisits a l’hora de 
realitzar contractacions i ens confessen que els joves sense una certa especialització són 
en aquests moments “invisibles” en els processos de selecció. Partint d’aquesta realitat 
vam dissenyar el Projecte eDuo que té com a objectiu que joves amb fracàs escolar i/o risc 
d’exclusió social puguin dur a terme itineraris d’inserció més llargs i especialitzats, amb 
una formació a mida que els obri les portes en el mercat laboral.

Per aquest motiu la metodologia es basa en l’alternança entre la formació en el centre 
educatiu i les pràctiques no laborals becades a l’empresa, en les que els treballadors 
s’impliquen per ajudar-nos a dissenyar un pla formatiu estimulant per als joves i alineat a 
les necessitats reals de l’empresa. És un projecte en el que busquem un win-win.
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Si ens referim als joves:

• Els oferim una formació teòrica/pràctica alineada amb la  
 realitat del món laboral.

• Intentem inserir el màxim nombre de joves possibles en  
 aquelles empreses i/o en altres del sector.

Si ens referim a les empreses: 

• Aconseguim treballadors formats a mida altament motivats.

• Oferim projectes de RSC reals als seus treballadors i millora  
 de l’ambient laboral.

• Poden comunicar a grups d’interès les accions de RSC.
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Grup 1 
Mutua 

Madrileña/
Asetra

Grup 2 
Mutua 

Madrileña/
Asetra

Grup 1 Vips

Grup 2 Vips

Desigual

Reparalia

Probike

TOTAL

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

2011/2012
2012/2013

2012/2013

2011/2012 
2012/2013

2012/2013

2012/2013

2011/2012

2011/2012

10 joves

12 joves

4 joves

21 joves

9 joves

8 joves

15 joves

79 joves

Carrosser 
(xapa i pintura)

Carrosser 
(xapa i pintura)

Ajudant de sala 
i cuina

Ajudant de sala 
i cuina

Sales Assistant 
(auxiliar de 

comerç)

Fontaneria

Mecànica de bicis

600 hores

400 hores

570 hores

190 hores

348 hores

760 hores

450 hores

Projecte 
eDuo 2012

Ciutat Curs 
acadèmic

Nº Joves Perfil/Lloc Durada
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Les empreses que han participat en el projecte són: 

Desigual, Grupo VIPS, Mutua Madrileña/Asetra, Probike i Reparalia. 

Els instituts que han col·laborat són: 

• Projecte amb Mutua Madrileña/Asetra: Cooperativa Enseñanza José Ramón Otero, IES  
 Mateo Alemán, IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES Parque Aluche, IES  
 Raúl Vázquez, IES Villablanca i IES Virgen de la Paz. 

•  Projecte amb Grupo VIPS: CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, Escuela 
 de Hostelería del Sur, Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, Escuela 
 Superior de Hostelería y Turismo Madrid, Hotel Escuela, IES Antonio Orozco y Ciudad 
 Educativa Municipal Fuhem Hipatia Rivas-Vaciamadrid i IES María de Zayas y Sotomayor.

•  Projecte amb Reparalia: Ciudad Educativa Municipal Fuhem Hipatia Rivas-Vaciamadrid, 
 IES Antonio Machado de Alcalá de Henares i IES Enrique Tierno Galvano.

• Projecte amb Desigual: IES Carles Vallbona, IES Joan Oró, IES Lluïsa Cura, IES Proven- 
 çana, INS Esteve Terrades Cornellà i INS Joan Brossa.

• Projecte amb Probike: Escola Pia Calassanci.
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Aspectes rellevants

Aquest any 2012 ha estat el del llançament del projecte pilot que vam iniciar a 
finals del 2011. Inspirats pel model dual alemany i convençuts de les bondats 
del model de formació en alternança, hem pogut comprovar com les pràctiques 
no laborals becades han estat un excel·lent incentiu per a joves que provenen 
d’un PQPI (curs pont entre el fracàs escolar i la formació professional) per donar 
el salt als cicles formatiu de grau mitjà.

En la línia de transparència habitual, hem de reconèixer que no ha estat un 
camí de roses. Alguns dels joves que varen iniciar l’experiència en el 2011/12 
han abandonat el projecte. En aquest sentit, l’índex d’abandonament ha estat 
superior en el projecte amb Grupo VIPS, sent pràcticament inexistent en el de 
Mutua Madrileña/Asetra i Reparalia. En les avaluacions detectem que els joves 
que entren en el món de l’hostaleria sovint no tenen una visió real del sector i 
una vegada dins de l’empresa troben el ritme dur i les tasques rutinàries. A més, 
tot i la crisis, la sensació de que poden aconseguir un lloc de treball, segueix 
sent més elevada en el cas dels tallers de xapa o pintura i les reparacions 
domèstiques.

A Barcelona, després d’una experiència pilot amb Probike en mecànica de 
bicis que vam poder dur a terme gràcies al finançament de la Fundació Iker 
Casillas i el seu “Partido por la ilusión”, a finals del 2012 vam poder iniciar una 
nova experiència amb Desigual, empresa amb la que ja havíem col·laborat 
àmpliament en altres projectes i que s’ha immers com sempre amb entusiasme 
en aquesta nova iniciativa.
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En aquest sentit podem dir que el 2012 ha estat un any de grans aprenentatges i millora 
contínua del projecte, pioner en l’aplicació d’un model inspirat en el dual però adaptat a 
la realitat del nostre país i dels col·lectius de joves amb més dificultats. Finalment, agrair 
una vegada més la implicació i flexibilitat de les empreses i entitats formatives amb les que 
realitzem el projecte.

“Gràcies a Fundació Èxit i Grupo VIPS he pogut aprendre dues coses fonamentals en el 
transcurs d’aquests dos anys. En el primer any vaig aprendre que les noves experiències 
que es presenten et fan créixer en tots els aspectes. I en el segon any vaig aprendre que 
al que se’n diu “sort”, en realitat és l’esforç diari que donem cadascun de nosaltres per 
nosaltres mateixos. Gràcies.”

Jorge Brito Bustamante, jove partipant en el segon any a Grupo VIPS.

“El pla “Jóvenes Profesionales” ha representat una gran oportunitat per a la Fundación 
Mutua Madrileña de treballar, amb èxit i bons resultats, en un programa d’integració laboral 
de joves en dificultats. Aquest fet no ens permet únicament contribuir a pal·liar, en la 
mesura de les nostres possibilitats, el greu problema de l’atur juvenil, sinó que també està 
molt en línia amb una de les activitats de Mutua Madrileña, com és la relacionada amb 
l’assegurança d’automòbils, que ens ha permès unir en el projecte a empleats i proveïdors. 
És una iniciativa innovadora que, a més, ha proporcionat a la nostra Fundació una gran 
visibilitat a través dels premis i reconeixements que ha rebut (entre ells, el Premio Cinco 
Días a la Innovació en RSC) i que per tot això seguirem recolzant.”

Lorenzo Cooklin, Director General de Fundación Mutua Madrileña.
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1.3< Projecte Yob

En el context actual del mercat laboral, la durada de la cerca de feina d’un jove sense 
experiència laboral i una baixa formació, en el 90% dels casos, és de més d’un any i pel 
50% d’aquests pot superar els 2 anys. És per aquest motiu que és necessari oferir el 
suport i l’orientació adequada per a fer més fàcil aquesta complicada etapa.

El Projecte Yob sorgeix com a resposta a aquesta necessitat. Cada vegada és més difícil 
realitzar la cerca de feina i aquesta cada vegada és més llarga. És necessari, per tant, 
comptar amb una metodologia contrastada i ben pautada per a poder oferir suport als 
joves que cerquen feina. En el programa, aquesta cerca es realitza en grup a través d’una 
sèrie de recursos amb els que se’ls dóna a conèixer la realitat del mercat laboral i a 
dominar i aprendre a utilitzar diverses eines de cerca de feina.
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En el Projecte Yob duem a terme una sèrie d’accions que serviran al jove per definir el seu 
projecte professional i augmentar la seva ocupabilitat.

Els quatre espais del Projecte Yob són:

Espai de cerca de feina: espai on el jove rep l’orientació i el suport per a la cerca 
de feina. Aquest procés de cerca va acompanyat de sessions monogràfiques en 
tècniques de cerca de feina impartides per professionals de l’empresa.

Formacions a mida: detectem possibilitats reals d’incorporació a empreses i 
dissenyem formacions a mida perquè els joves que presentin millor acompliment 
siguin contractats.

Pràctiques: els nostres joves solen tenir currículums breus. Per aquest motiu la 
seva millor carta de presentació és que se’ls pugui veure en acció realitzant unes 
bones pràctiques.

Training intensiu d’entrada al mercat laboral: mòdul de dos mesos de durada on 
els joves realitzen un entrenament intensiu amb l’objectiu de posicionar les seves 
candidatures en processos de selecció. Les activitats que es realitzen en el training 
són: Speed dating inicial (activitat de presentació de candidatures a voluntaris de 
prospecció de Fundació Èxit), Identificació competencial (en vàries sessions el jove 
identifica els seus punts forts i aspectes de millora), Creació de “marca” personal 
(treballem com crear i defensar la seva candidatura a través de diferents sessions 
amb la col·laboració d’empreses), Speed dating final (activitat de presentació 
de candidatures a Directors i Tècnics de Recursos Humans) i Tutors individuals 
(acompanyament en el procés de cerca de feina a través d’un tutor personalitzat 
durant 6 mesos).

•

•

•

•
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Madrid

Barcelona

TOTAL

3

3

6

21

62

83

22

24

46

8

18

26

5 6

11 13

16 19

ECF Edicions Nº Participants Nº Voluntaris Nº Insercions Empreses 
participants

Entitats
derivadores

*A Madrid i Barcelona.

Empreses participants: 

Adecco*, Barclays*, Cacheiro Restaurantes, Castingforjobs, CCOO, Enfasystem, 
Everis, Gómez Acebo-Pombo, IBM, Lee Hecht Harrison*, Manpower, Randstad i 
Timberland.

Entitats derivadores: 

Casal dels Infants, CITE, Centre Cruïlla, Cruz Roja, Escola Pia Calassanci, Flor de 
Maig, Fundación Adsis*, Fundación Balia, Fundació Surt, Fundeso, Opción 3, Pinardi, 
Proyecto Hombre, Punt de Referència, SAEJ, Servei Solidari, TEB i Via Laboral.

•

•
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Carrefour 
Barcelona

Carrefour 
Madrid

Altres 
empreses

TOTAL

3

4

1

0

19

46

1

26

15

32

0

17

7

15

0

8

13

18

1

4

Pràctiques Edicions Nº Joves
participants

Nº Joves
que finalitzen

Nº Insercions Entitats
derivadores

Empreses pràctiques: 

Apartamentos Benignus, Ara Vinc, Auren Consultoría, Biciclot, Biciservei, Bicisport, 
Cervecería Valverde, Country Food, El Pequeño Mozart, FARGA, KPMG, Offmedia 
Comunicación, Santiveri i Sibaris Catering.

Entitats derivadores: 

AEIRaval, Asociación Jaire, Cáritas, Centre Cruïlla, Cruz Roja, Escola Pia Calassanci, 
Fundación Adsis, FIAS, Fundación Balia, Fundació DAU, Fundació El Llindar, Fundación 
Madrina, Fundació Marianao, IES Tetuán, IES Tomás y Valiente, Projecte Clau, Punt de 
Referència i Via Laboral.

•

•
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Entitats derivadores: 

Asociación Apoyo, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación Los Rosales, Associació 
Recollim, Asociación Semilla, Asociación Suyae, Candelita, CEAR, Centre Cruïlla, Cruz 
Roja, Fundació Adsis, Fundación Cepaim, Fundació Comtal, Fundación Desarrollo 
Sostenido, Fundación Ires, Fundación Secretariado Gitano, Fundació Surt, Fundación 
Tomillo, IMPO, La Merced Migraciones, La Rueca Asociación, Pinardi, Projecte Clau, 
Proyecto Hombre, Punt de Referència, San Martín de Porres i Via Laboral.

•

*Algunes d’aquestes entitats han derivat joves en més d’una Formació a mida.

Flightcare

Hotel
Pullman

FNAC

FNAC

FNAC

FNAC

Wogaboo

Wogaboo

Wogaboo

Wogaboo

Wogaboo

TOTAL

101

9974

81

4

14

9

10

11

9

9

8

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

93

8

4

14

8

9

10

9

8

7

6

9

28

2

1

3

3

1

2

2

2

3

0

6

57*

3

2

6

7

8

5

6

5

5

4

Formació
a mida

BCN Madrid Nº Joves
participants

Nº Joves
que finalitzen

Nº Insercions Entitats
derivadores



Fundació ÈXIT42 >

Dins del Projecte Yob hi ha programes que el complementen:

1.3.1< Educació financera

Amb el suport de Citi Foundation hem posat en marxa un programa de beques per als 
joves que realitzen pràctiques en empresa. Aquest permet que els joves que estan fent 
pràctiques disposin d’uns diners a la butxaca que els permetin sufragar els costos de 
transport com cobrir els seus propis. Als que reben la beca se’ls dóna una formació en 
educació financera que els permet començar a adquirir coneixements de com gestionar 
la seva economia.

Al llarg del 2012, 27 joves a Barcelona i 26 a Madrid han estat becats.

També hem comptat amb la col·laboració de Barclays i els seus voluntaris corporatius per 
impartir formació en educació financera en aquest cas, als joves de l’Espai de cerca de 
feina.
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Barcelona

Madrid

14

13

8

13 14

19

Conecta 
Carrefour

Hipermercats i 
supermercats participants 

Nº Joves
contractats

Nº Joves
participants

1.3.2< Projecte Conecta Carrefour: 

El Projecte Conecta parteix com una acció conjunta entre Grupo Carrefour i Fundació Èxit 
per desenvolupar diferents línies de col·laboració. Aquestes estan destinades a establir 
vies estables entre els programes formatius que treballen amb joves en situació de 
desavantatge social i el procés de reclutament intern del grup. Vam iniciar la col·laboració al 
2008 i en aquest 2012 es va decidir de comú acord amb el Grupo Carrefour redimensionar 
el projecte prioritzant el poder fer un seguiment més personalitzat i ajustar millor els perfils 
dels candidats, més que arribar a grans números. Hem obtingut una dada important de 
contractacions, 21 joves tot i el difícil context econòmic actual.
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Barcelona

Madrid

188

107

49

30

109

40

Nº Joves
atesos

Nº Joves
inserits

Empreses
contactades

1.3.3< Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” 

Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que està en marxa des 
del 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats 
per accedir al món laboral. Les seves activitats engloben tot el territori nacional així com 
Marroc.

Incorpora representa un concepte innovador: unir les necessitats del teixit social i 
empresarial per assegurar l’èxit de la integració laboral. Per això s’ha desenvolupat un 
model de treball en xarxa d’entitats socials així com una xarxa solidària d’empreses en el 
marc de la Responsabilitat Social Empresarial.

Un element clau d’aquest programa són els tècnics d’inserció laboral. A través d’ells, 
s’ofereix a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral. Això 
es concreta en la presentació del candidat/a preseleccionat/da i el compromís de realitzar 
un seguiment del procés d’incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.

Així, empreses i entitats socials treballen unides a través d’Incorpora de “la Caixa”, amb 
l’objectiu comú de facilitar la contractació de persones de col·lectius desfavorits i potenciar 
la seva integració social, satisfent a la vegada necessitats del teixit empresarial.
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1.3.4< Wake Up 

El projecte Wake Up finançat per Fundación Intervida es va realitzar a Madrid, i es va dur 
a terme entre octubre i juliol de 2012. L’objectiu d’aquest projecte era que a través de 
diverses eines, un grup de joves d’entre 16 i 18 anys, que han sofert fracàs escolar i han 
abandonat la seva formació, despertin, assumeixin la situació i comencin a construir els 
seu projecte professional  començant per reprendre la seva formació.

TOTAL 50 7 7 16 4

Joves Voluntaris 
corporatius Empreses Entitats 

derivadores
Insercions

Empreses participants: 

Apartamentos Benignus – Cervecería Valverde, Auren Consultoría, El Pequeño Mozart, 
FNAC, KPMG, Offmedia Comunicación i Wogaboo. 

Entitats participants: 

Alucinos La Salle, Asociación Apoyo, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación 
Jaire, Asociación La Rueca, Asociación Semilla, Aventura 2000, Fundación Balia, 
Fundación Cepaim, Fundación Desarrollo Sostenido (Fundeso), Fundación Tomillo, 
IES Francisco Tomás y Valiente, La Merced Migraciones, Opción 3, Pinardi i Proyecto 
Hombre.  

•

•
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1.3.5< Eina online pel diagnòstic d’ocupabilitat per competències 

En col·laboració amb Fundación Tomillo, Cruz Roja, Cáritas, Fundación ONCE i 
Fundación Secretariado Gitano, i coordinat per Fundación Accenture, al llarg de 2012 
s’ha treballat en l’elaboració d’una eina de diagnòstic de l’ocupabilitat basada en la 
gestió per competències. Aquesta eina s’implementarà al llarg de l’any 2013 amb 
l’objectiu  de tenir un “idioma comú” entre les diferents entitats socials i el món de 
l’empresa, afinant d’aquesta manera cada vegada més la formació i selecció de joves 
que puguin posteriorment ser contractats per les empreses.
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“Valoro molt positivament el treball que realitza Fundació Èxit. He participat en dues 
sessions del Projecte Yob i vull transmetre que és una experiència molt enriquidora. Són 
tallers en els que es comparteixen vivències i coneixements per guiar als joves en la cerca 
de feina. Per últim, vull destacar l’entusiasme, la il·lusió i la capacitat d’aprenentatge dels 
assistents: són nois que s’esforcen per adaptar-se a l’entorn laboral actual. Felicitats!” 

Lara Gómez, formadora d’habilitats socials a Everis Barcelona.

“En un moment tan complex com l’actual, des de Carrefour valorem de forma molt positiva 
la col·laboració amb Fundació Èxit. Aquesta ens permet apostar per un dels col·lectius 
més durament castigats per la crisis, els joves en risc d’exclusió, i ho fem oferint formació i 
oportunitats d’inserció laboral en els nostres hipermercats i supermercats.

El Projecte Conecta posa en valor l ‘actiu més important de la nostra empresa: el talent dels  
nostres empleats, la col·laboració dels quals és vital per formar i motivar aquests joves.”

María Cid, Responsable de Fundación Solidaridad Carrefour.

“L’experiència a Fundació Èxit ha estat el meu inici al món laboral. Em van ajudar a 
aconseguir una formació en hostaleria, que era el que m’interessava, i vaig participar a la 
formació a mida amb Wogaboo. A través d’això, vaig aconseguir el meu treball de veritat, 
amb contracte.

Per això, per haver-me donat la primera oportunitat i pels consells que em donen, els hi 
dono les gràcies a tots”.

Bah Youssuf Dembele, jove participant en las formacions a medida de Wogaboo.
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2< TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS

Hem participat en la Junta Directiva i la Comissió d’Inserció Sociolaboral de l’ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social) i en la Xarxa Laboral del Raval (que agrupa 
25 entitats del barri del Raval dedicades a la inserció laboral dels col·lectius més 
vulnerables).

Hem estat una de les ONG seleccionades per participar en la iniciativa “Juntos 
por el empleo de los más vulnerables” impulsada per la Fundación Accenture, 
Fundación Seres i Fundación Compromiso y Transparència. S’han sumat a la 
iniciativa 34 ONG, 37 empreses i 15 Administracions Públiques, convertint-la en la 
proposta més ambiciosa fins al dia d’avui, tan per la quantitat com per la qualitat 
dels partners implicats. En les primeres reunions s’han identificat les principals 
àrees d’actuació i projectes tangibles per dur a terme.

Hem tingut presència en la Comissió d’Educació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, que reuneix entitats de formació reglada i no reglada, un aspecte que 
ens sembla especialment interessant.

Hem impulsat la creació de la Coordinadora de Mentoria per la inclusió juntament 
amb Punt de Referència, Fundació Servei Solidari i la Universitat de Girona per 
potenciar els projectes de mentoria al nostre país, una eina eficient i eficaç per a 
la inclusió social de nens i joves en risc, com s’ha demostrat en altres països amb 
molta més experiència en aquest sentit.

•

•

•

•
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Hem participat a UpSocial, una comunitat d’emprenedors socials i promotors 
d’emprenedoria social que té com a objectiu facilitar la rèplica i escalabilitat de 
projectes innovadors.

Hem participat en la Red Joven y Empleo (juntament amb la Fundación Tomillo, 
Asociación Cultural Norte Joven, La Rueca Asociación i Opción 3) amb el suport de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, compartint 
experiències al voltant de les pràctiques no laborals i duent a terme un estudi del 
seu impacte. 

Hem col·laborat en el Festival de Cinema Social Tanjazoom de Tànger organitzat 
pel Casal dels Infants, participant en la comunicació a través de les xarxes socials 
i la web 2.0. 

Hem treballat en el projecte “ALOJove” (Aliança Litoral per a l’Ocupació Jove) que 
té per objectiu ajudar els joves de Barcelona, Terres de l’Ebre i Girona en dificultats 
d’accés al mercat laboral a causa de la seva carència de formació. 

•

•

•

•
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Ens hem associat al Projecte Fe[in]a presentat per la plataforma PEI’jove a la 
convocatòria d’Innovadors del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Hem estat ponents en una de les taules rodones en el IV Intercanvi de professionals 
organitzat per la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA).

Hem participat en el marc del Programa Youth in Action, a través de la segona 
trobada juvenil que es va dur a terme a Noruega en el mes de juliol, entre joves de 
Letonia, Irlanda i Espanya, que tenia com a tema central l’escriptura creativa.

A més, destaquem la participació de Nacho Sequeira, Director de Fundació Èxit, 
com a expert en el “Political Board” i en el Programa Europeu VERSO (Volunteers 
for European Employment), l’objectiu del qual és compartir aprenentatges i bona 
pràctiques que millorin l’ocupabilitat.  

•

•

•

•
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3< INSERCIÓ

La valoració global és positiva arribant a aconseguir entre Madrid i Barcelona un 
número de 90 insercions.

Aquestes s’han dut a terme gràcies als diferents programes de formació. 
Sent aquest any especialment rellevants en aquest sentit la formació a mida a 
l’empresa i les pràctiques en la mateixa.

• Hostaleria: 29

• Magatzem / Logística: 15

• Supermercats: 21

• Comerç / Atenció al públic: 13

• Administració / Teleoperador: 3

• Neteja: 5

• Mecànica / Tallers: 4

TOTAL: 90 insercions

Dades



Fundació ÈXIT52 >

4< PERFIL DELS JOVES QUE HAN 
 PARTICIPAT EN ELS PROJECTES

PROCEDÈNCIA GÈNERE

Àsia 3%

Espanya 42%Amèrica Llatina 21%

Altres 2%

Home 68%Dona 32%

Nord 
d’Àfrica 17%

Subsaharià 12%

Europa 
de l’Est 3%
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5< VOLUNTARIAT
Voluntaris que destinen setmanalment unes hores per treballar a l’entitat: 

Juan Manuel Álvarez, Cristian Rodríguez, Eva Garces, Núria Garçon, Pilar Insua, Álvaro 
Melgar, Amine Nadir, Susana Cangas, Diana Rambla, Martina Soler, Josep Sunyer, Natxo 
Velasco i Manuel Vidal-Quadras. 
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Voluntaris Corporatius a través de projectes:

Projecte Coach: 146 voluntaris corporatius d’Accenture, Agbar, Carrefour, Cemusa, 
Cespa, Coca Cola, DAMM, ESADE, Everis, Fnac, General Electric, Grupo VIPS, 
Hotel Calipoli, Hoteles Husa, IBM, Indra, Ineco, KPMG, Mango, Microsoft, Swissport 
i Telefónica.

Projecte eDuo: 12 voluntaris corporatius de Mutua Madrileña. 

Projecte Yob:

Espai de cerca de feina: 25 voluntaris corporatius d’Adecco, Barclays, Cacheiro 
Restaurantes, Castingforjobs, CCOO, Enfasystem, Everis, Gomez Acebes-Pombo, 
IBM, Lee Hecht Harrison, Manpower, Randstad i Timberland.

Educació financera: 1 voluntari corporatiu de Citi.

Wake Up: 8 voluntaris corporatius d’Apartamentos Benignus - Cervecería Valverde, 
Auren Consultoría, El Pequeño Mozart, Fnac, KPMG, Offmedia Comunicación i 
Wogaboo.

•

•

•

-

-

-



Comunicació, 
captació de fons 
i esdeveniments 
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Amb la col·laboració de DEC BBDO, s’ha creat un naming i un logotip per a cada un dels 
projectes aprovats en el pla estratègic. 

En el cas del “Yob” partim de la idea desenvolupada per  María y Ángel Herraiz. 

Als logotips hem volgut destacar que cada un dels projectes que duem a terme és un Valor 
Exit a oferir tant a les empreses com als joves, aportant valor afegit a tots els participants.



Fundació ÈXIT58 >

Guardonats amb el “Premio Cinco Días” com a millor acció RSE del 2012 en l’empresa 
gràcies al nostre projecte “Jóvenes Profesionales”, dut a terme junt amb Mutua Madrileña 
i Talleres Asetra.

Iker Casillas ens ha escollit per segon any consecutiu com a beneficiaris del “Partido por 
la Ilusión”. Gràcies a aquesta aportació, Fundació Èxit desenvolupa un projecte destinat 
a la inserció laboral de 75 joves.

Al llibre publicat per ESADE “Innovar pel canvi social” s’ha seleccionat el nostre Projecte 
Coach com una de les 11 pràctiques destacades.

En el Projecte eDuo hem realitzat, tant pel projecte amb Mutua Madrileña/Asetra com pel 
de Grupo VIPS, actes d’entrega de diplomes per reconèixer i premiar l’esforç realitzat 
pels joves.

Ens han convidat a participar com a ponents en diverses jornades vinculades a la RSC 
com l’organitzada per la Fundació Pombo “Empreses i ONG: Compartim fins? Parlem un 
mateix idioma? Afavorir sinèrgies en temps de crisis”.

•

•

•

•

•

< ALTRES ACCIONS



< 59Memòria 2012

Junt amb la resta de membres de la Comissió d’Educació de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions, hem organitzat la jornada “Perspectives ocupacionals i de formació” on 
s’han destacat bones pràctiques per vincular el món formatiu i laboral, en el nostre cas 
el Projecte Coach i la Formació Dual. 

Hem inaugurat un nou local a Madrid, més adaptat a les necessitats actuals de la 
Fundació. Tant a Madrid com a Barcelona, des d’aquest any comptem amb un espai 
destinat al Projecte Yob, on el joves es preparen per accedir al mercat laboral.

Coca Cola col·labora amb nosaltres en la inserció de joves a través del Projecte Gira 
mitjançant el Projecte Coach i Projecte Yob.

El nostre director, Nacho Sequeira, ha estat escollit per la Universitat Pompeu Fabra, 
on va estudiar, per donar el discurs com a antic alumne el dia de graduació de la nova 
promoció d’econòmiques. 

Hem estat una de les ONG seleccionades per llançar la fase beta de la plataforma 
de crowdfundingTeaming, en la que hem creat un grup d’amics de la Fundació que 
col·laboren amb 1€ al mes: https://www.teaming.net/amig-sdefundacionexit?lang=ca_ES
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Novetats en els 
òrgans de govern
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Aquest 2012 hem comptat en el Patronat amb una nova representant de Cáritas, Mercè 
Darnell. A finals d’any, tant Cáritas com Jean Claude Rodríguez van renunciar al càrrec. En 
el cas de Jean Claude, al anar-se’n a viure a San Francisco per emprendre un nou projecte 
i en el cas de Cáritas, davant la greu crisis econòmica que travessa el país, han decidit 
concentrar els seus esforços en la pròpia organització i reduir presència en patronats 
d’altres entitats.

Respecte a les renovacions, es comptarà 4 anys més amb Santiago Font Torent, Rafael 
Vilasanjuan Sanpere, la Companyia de Jesús i Salvador Mas de Xaxàs, sent aquest últim 
reelegit com president. Xavier Oliver Conti ha pres la decisió de no continuar, a qui agraïm 
des d’aquí el seu recolzament durant aquests anys com a patró, així com la col·laboració 
que segueix mantenint en l’actualitat.

Pau Guardans Cambó ha renunciat al seu càrrec de vicepresident tot i que encara continua 
com a patró. Borja Oria Riu ha sigut escollit nou vicepresident.

En el pla estratègic s’aprova també una sèrie de perfils que es consideren claus pels 
propers anys en la Fundació i sobre ells s’inicia una cerca per incorporar nous patrons.

Destaquem el procés realitzat durant el 2012 per dissenyar un nou pla estratègic pel 
període 2012-2015. Hem comptat per això amb la inestimable col·laboració Pro bo de 
KPMG, amb la figura de Carlos Cuatrecasas, qui ha dinamitzat a la perfecció tot el procés 
que va culminar amb l’aprovació del pla en la reunió de Patronat de juny.

Durant l’any s’han dut a terme les reunions previstes del Consell Assessor, a les quals han 
seguit assistint els membres que s’han incorporat al Patronat. Així mateix, s’ha incorporat 
com a nou conseller Javier Nadal, vicepresident Executiu de Fundació Telefònica i 
president de l’Associació Espanyola de Fundacions.

< Patronat i Consell Assessor
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Director General Fundació Èxit i Responsable Projecte eDuo: Nacho Sequeira

Directora de Madrid i Responsable Projecte Coach: Esther Lillo

Responsable Projecte Yob: Jose Alonso

Responsable Àrea Administrativa i Financera: Verónica Tort

Responsable de Comunicació: Thais Guillén

Tècnica Projecte Yob Barcelona: Marta Fusté

Tècnica Projecte Yob Madrid: Ana Martínez

Tècnica Projecte eDuo Madrid: Carolina Elvira

< Equip Professional
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A nivell d’equip professional, cal destacar en aquest 2012 la marxa de Juan José Juárez 
que es va incorporar com a Coordinador de Madrid al 2006 i que ha deixat l’entitat al sorgir-
li l’oportunitat de començar a treballar a Ashoka com a Director de Programes. Agrair-li des 
d’aquestes línies el seu excel·lent treball durant tots aquests anys, destacant especialment 
la seva capacitat per dissenyar nous projectes avui en dia claus a la Fundació.

En la planificació estratègica es va prendre la decisió de passar d’un organigrama territorial 
a un organigrama per projectes, motiu pel qual s’ha incorporat l’Esther Lillo com a nova 
Responsable del Projecte Coach. Al mateix temps, queda com a referent de la Fundació a 
Madrid, assumint la direcció de l’oficina.

A nivell de formació durant el 2012 destaquem els següents cursos: Juan José Juárez 
ha realitzat un màster en coaching i gestió del talent a l’Escola Europea de Direcció 
d’Empreses, Jose Alonso el curs de direcció d’ONG d’ESADE i Verònica Tort un curs de 
finances a EADA.



Col laboradors 
estratègics del projecte

·
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< L’activitat de la Fundació al 2012 ha estat 
 possible gràcies a la col laboració especial de: ·
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< Entitats socials i públiques amb participació   
 estratègica els projectes (Coach, eDuo i Yob): 
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< Empreses amb participació estratègica en   
 projectes de formació (Coach, eDuo i Yob): 
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< Altres col laboradors:·

Religiosas 
de Jesús 
María

(provincia de aragón)

Fundació Privada 
Cottet Mor



Transparència, qualitat 
i rendició de comptes
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Com l’any passat, comptem amb la col·laboració Pro bo dels auditors d’Auren 
Consultoria.

El resultat d’aquest exercici ha estat de 29.906,01€, que s’han destinat a la 
compensació de pèrdues d’exercicis anteriors.

Dades econòmiques: exercici 2011-2012 

INGRESSOS POR ORIGEN: DESPESES PER PARTIDES:

Altres 
ingressos

0,7%

Altres 
resultats

0,1%
Altres 

donacions 
(esdeveniments)

0,6%

Entitats
privades
76,3%

Aportacions
pers. físiques 

4,5%

Administració
Pública
9,5%

Aportacions
empreses

8,3%

559.791,64 €589.697,65 €

Missió
83%

Captació 
de fons

9%Administració
8%
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< Informe auditors



< 73Memòria 2012
< Compte de resultats
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< Balanç de situació: Actiu
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< Balanç de situació: Passiu
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< Transparència i bones pràctiques 
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Som entitat analitzada per Fundación Lealtad amb un informe molt positiu (zero excepcions). 
La Fundación Lealtad ofereix informació independent, objectiva i homogènia sobre 
aquelles ONG que voluntàriament ho sol·liciten, basada en els anàlisis de transparència i 
bones pràctiques de les mateixes.

És possible accedir a tota la informació que ofereixen a través de la Guia de la Transparència 
i les Bones Pràctiques d’aquesta entitat visitant la seva pàgina web www.fundacionlealtad.org.

Un any més hem passat l’auditoria externa que ens certifica en ISO 9001:2008.



c/ Pelai, 44, 3ª planta 08001 Barcelona 
c/ Eraso, 31, 1ª planta 28028 Madrid

info@fundacionexit.org

www.fundacionexit.org


