
 

 

         Qualitat de Vida, Igualtat i Esports          Economia, Empresa i Ocupació 

Institut Municipal 
De Persones amb Discapacitat 

 

 

FULL INFORMATIU 

NOVETATS DE LA XARXA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE “LA CAIXA” 
S’ha obert la convocatòria d’aquest any del “Programa d’Ajuts a Projectes que Dibuixen Somriures” de 
l’Obra Social de “La Caixa” per a entitats sense ànim de lucre. 

Ja està oberta la convocatòria 2012 del programa d’ajuts a projectes socials de l’Obra Social “la Caixa”, 
adreçat a entitats sense ànim de lucre i en diferents àmbits d’actuació: interculturalitat i cohesió social, 
acció social, cultura i impacte social, emprenedoria social, promoció de l’autonomia i atenció a la 
discapacitat i a la dependència, pobresa i exclusió social i inserció sociolaboral. 

Les entitats interessades podeu trobar més informació a la següent adreça: 

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/02/Folleto-Convocatorias-2012-CAT.pdf 

 

AUTOQÜESTIONARI PER AL DIAGNÒSTIC DE LA RSE 
El Qüestionari d'autodiagnòstic de la Responsabilitat Social de les Empreses de RScat vol ser una eina 
pràctica i senzilla per facilitar a les organitzacions l’autodiagnosi en el grau de compliment en matèria de 
Responsabilitat Social. Així mateix, cada indicador porta associada una fitxa explicativa amb informació 
sobre el concepte avaluat, els objectius, el procés d’implantació, els beneficis associats i recursos 
complementaris.  

Es pot accedir al qüestionari seguint el següent enllaç: 
http://www20.gencat.cat/docs/rscat/02%20-
%20Ambit%20Empreses%20i%20Organitzacions/Documents/Arxius/Q%C3%BCestionari%20autodiagn
osi%20RScat.pdf 

ALIANÇA ENTRE ENTITATS PER CREAR UNA GRAN AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ 
Quatre entitats membres d’ECAS i de la XISL: la cooperativa Suara del grup Clade, Surt, Fundació IReS i 
Fundació FIAS, s’han unit per crear Intermèdia, la primera gran agència de col·locació del tercer sector. La 
nova entitat fusionarà l’activitat de borsa de treball de cadascuna de les organitzacions i podria ser un agent 
col·laborador del SOC. N’assumeix la presidència Fina Rubio, membre de la Junta Directiva d’ECAS i 
responsable de la Vocalia de Gènere de la federació. 

Les entitats membre continuaran amb els objectius fundacionals de cadascuna d'elles però han fusionat  
esforços per crear aquesta agència, que neix amb la vocació de projecte global on les paraules inserció, 
col·locació, formació i orientació estaran a l'ordre del dia. 

INSCRIPCIÓ OBERTA PER AL PROGRAMA D'EMPRENEDORIA SOCIAL DE LA 
GENERALITAT:  
‘Enfortint l’emprenedoria social: actors, productes i serveis’ és el nou Programa d’Emprenedoria Social de la 
Generalitat de Catalunya per contribuir a posicionar amb viabilitat estratègica les empreses socials. La 
inscripció romandrà oberta fins el proper 29 d’abril: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl5MkVYQzJ2c3FWSWRGRHlJa3ZYUUE6
MQ 

 

MQ 

 

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/02/Folleto-Convocatorias-2012-CAT.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/rscat/02%20-%20Ambit%20Empreses%20i%20Organitzacions/Documents/Arxius/Q%C3%BCestionari%20autodiagnosi%20RScat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/rscat/02%20-%20Ambit%20Empreses%20i%20Organitzacions/Documents/Arxius/Q%C3%BCestionari%20autodiagnosi%20RScat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/rscat/02%20-%20Ambit%20Empreses%20i%20Organitzacions/Documents/Arxius/Q%C3%BCestionari%20autodiagnosi%20RScat.pdf
http://www.emprenedoriasocial.cat/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl5MkVYQzJ2c3FWSWRGRHlJa3ZYUUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl5MkVYQzJ2c3FWSWRGRHlJa3ZYUUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl5MkVYQzJ2c3FWSWRGRHlJa3ZYUUE6MQ
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PROJECTE NOVES COMPETÈNCIES, NOVES OPORTUNITATS 
Dins el marc del programa Noves Competències, Noves Oportunitats, en el que participa la XISL, la 
Fundació PIMEC ha orientat 4.000 persones d’acord amb els nous perfils del sector industrial que 
requereixen les pimes innovadores.  

Fent balanç del projecte Noves Competències, Noves Oportunitats, la Fundació PIMEC ha orientat unes 
4.000 persones, a les quals se’ls ha ofert assessorament sobre la situació en què es troben (formació 
realitzada, experiència laboral, aptituds, habilitats, competències, etc.) i una proposta d’itinerari de 
formació per millorar així el seu posicionament en el mercat de treball. 

A partir d’un treball de camp, s’han identificat 6 perfils emergents de baixa qualificació que requereixen 
les pimes innovadores del sector industrial: assistent de clients, assistent administratiu comerç 
internacional, assistent administratiu financer, recepcionista suport àrees, assistent de manteniment i 
assistent magatzem/logística. 

El projecte també ha implicat la creació de la T-eina. Recurs per a l’Orientació i avaluació de les persones 
amb perfils professionals de baixa qualificació. En una fase experimental, s’ha comptat amb la valuosa 
col·laboració de 24 entitats, moltes d’elles membres de la XISL, distribuïdes per tot el territori català, 
que han dut a terme els processos d’orientació que desenvolupen habitualment aplicant aquesta eina, i 
per a això ha estat necessari formar prèviament els tècnics que havien d’utilitzar-la. 

També s’ha desenvolupat l’E-eina, recurs per a la definició dels llocs de treball de les pimes, que ajudarà 
les empreses a definir i concretar millor els perfils amb competències específiques que requereixen per 
cobrir determinats llocs de treball, tenint en compte les necessitats de la pròpia empresa. 

En aquests moments s’està treballant per donar continuïtat al projecte i, d’acord amb l’experiència, 
poder ampliar les eines a altres perfils i sectors. Per a més informació podeu adreçar-vos a: 

inovescompetencies@fundaciopimec.org 

 

UN REPORTATGE SOBRE CASOS D’INCLUSIÓ AMB EL SUPORT D’ENTITATS, 
PREMIAT PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Els 6.000 euros del premi, cedits a ECAS per la seva col·laboració.  

El reportatge ‘Triomfs sobre la marginació’, en què sis persones que han patit situacions d’exclusió 
relaten la seva lluita per recuperar una vida digna amb el suport de diferents entitats d’acció social, la 
gran majoria membres de la XISL, ha estat guardonat amb un dels Premis del Consell Municipal de 
Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona als Mitjans de Comunicació en la seva dinovena edició. 
L’autor del reportatge, el periodista Fidel Masreal, ha cedit a ECAS els 6.000 euros amb què esta dotat el 
premi per la col·laboració prestada a través de l’Agència de Comunicació Social i de les entitats 
membres de la federació que van facilitar els testimonis: Arrels, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, 
Acollida i Esperança, Salut i Comunitat, Servei Solidari, Els Tres Turons i Surt. 

Per a més informació podeu llegir la nota de premsa: 

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/01/NdP_Reportatge-inclusio-entitats-
premiat_30012012.pdf 

 

 

mailto:inovescompetencies@fundaciopimec.org
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/01/NdP_Reportatge-inclusio-entitats-premiat_30012012.pdf
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/01/NdP_Reportatge-inclusio-entitats-premiat_30012012.pdf
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FIAS, PREMI CIUTAT DE BARCELONA EN EDUCACIÓ 
Un projecte fotogràfic de FIAS amb dones del Centre Penitenciari Wad-Rad ha estat guardonat amb el 
Premi Ciutat de Barcelona en la categoria d’educació. ‘Racons: una manera de representar que vivim 
entre extrems’és el resultat d’un taller de fotografia realitzat per les internes del centre i ha estat 
reconegut pel jurat com una activitat que ajuda a conèixer la pròpia identitat de les internes a través de 
les emocions i de la imatge.  

Per a més informació podeu llegir la nota de premsa de FIAS: 

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/02/NdP-RACONS-PREMI-CIUTAT-DE-
BARCELONA_fias.pdf 

 

 

ES CONSTITUEIX LA XARXA DE DONES DIRECTIVES I PROFESSIONALS DE 
L’ACCIÓ SOCIAL PER PROMOURE L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR 

  
La plataforma, impulsada per ECAS, està oberta a tot l’àmbit social, incloent organitzacions no 
lucratives i administracions públiques 
  
Es proposa convertir el tercer sector social en referent de l’equitat, fer visible l’aportació de les 
dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe 
 

La federaciód’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha impulsat la creació de la xarxa de Dones 
Directives i Professionals de l’Acció Social, primera d’aquest tipus centrada específicament en l’àmbit 
social i d’atenció a les persones. La plataforma s’ha constituït després d’un procés de gestació en què 
han participat una quarantena de dones d’entitats membres d’ECAS, liderades per Fina Rubio 
(presidenta de la Fundació Surt) com a principal impulsora, Teresa Crespo (presidenta de la federació) i 
Sònia Fuertes (Subdirectora de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys i VIH-Sida de la Fundació Salut 
i Comunitat). 

EUROPA LLENÇA LA CAMPANYA “JUVENTUD, EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA UE” 
Promoguda per la Secretaria d’Estat de la UE, el Parlament Europeu i la Comissió Europea, la campanya 
recorrerà tota Espanya per a mostrar totes les possibilitats d’ocupació que existeixen i que només un de 
cada 10 joves espanyols coneix. 

Aquí podreu veure la notícia complerta: 

http://www.corresponsables.com/actualidad/europa-lanza-la-campana-juventud-empleo-y-
formacion-en-la-ue 

 

http://www.fias.cat/ca
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/02/NdP-RACONS-PREMI-CIUTAT-DE-BARCELONA_fias.pdf
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/02/NdP-RACONS-PREMI-CIUTAT-DE-BARCELONA_fias.pdf
http://donesdirectives.wordpress.com/
http://donesdirectives.wordpress.com/
http://www.corresponsables.com/actualidad/europa-lanza-la-campana-juventud-empleo-y-formacion-en-la-ue
http://www.corresponsables.com/actualidad/europa-lanza-la-campana-juventud-empleo-y-formacion-en-la-ue
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NOVES INCORPORACIONS A LA XISL 
Augmenta el nombre de membres de la XISL: Suara Cooperativa, Garbet, Fundació Acollida i 
Esperança, Andròmines, Fundació Esclerosi Múltiple i Fundació Manpower s’adhereixen a la Xarxa. 

Suara Cooperativa (Suara Serveis SCCL) 
SUARA és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d'atenció a les persones, amb una 
experiència acumulada pels seus socis fundadors de 30 anys. La missió de Suara passa per l'atenció a les 
persones, cercant respostes per contribuir a millorar la seva qualitat de vida, mitjançant un model 
cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable. Està 
present a 15 comarques catalanes i compta amb més de 1.600 professionals. Gestiona serveis 
d'Ocupació i Formació, Infància, Joves i Famílies, Gent Gran, Atenció Domiciliària, Inclusió i 
Discapacitats, i Inserció. 

http://www.suara.coop 

 

GARBET, Neteja i Manteniment Integral, EI, SCCL 
La missió de Garbet és la integració sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social, oferint 
serveis que cobreixin les necessitats dels clients amb qualitat i eficiència, mitjançant el model 
cooperatiu i una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable. Garbet ofereix als 
seus clients serveis de neteja, manteniment, jardineria i bugaderia, i ofereix llocs de feina a qualsevol 
persona que es trobi aturada i en situació de risc o d'exclusió social. 

http://www.garbet.coop 

 

Fundació Acollida i Esperança 
La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d'acollida i 
atrendre persones que pateixen exclusió social, especialment, persones afectades per VIH/sida sense 
recursos econòmics, personals, ni suport familiar. 
El seu mètode de treball es basa en l'acompanyament socioeducatiu i en la promoció integral a partir 
d'una visió centrada en la persona; de foment d'un suport afectiu que fa possible relacions de confiança, 
afecte i comunicació que acaben afavorint l'autoestima i el creixement personal. 
L’objectiu és la inserció crítica dels seus residents en la societat. 

http://www.acollida.org 

 

Associació Social Andròmines 

Andròmines té per finalitat la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió 
social. La inserció es realitza mitjançant el desenvolupament de les capacitats de les persones: 
coneixements tècnics, habituació laboral, acompanyament al mercat ordinari. Tenen com a fites el 
desenvolupament  social i mediambiental del nostre entorn. Doten d'eines i recursos a persones que per 
diferents motius, manifesten carències formatives i socials, donant-li  l'accés a un treball digne, eI que 
els permetrà aconseguir la seva autonomia personal. També ofereixen serveis mediambientals, 
informàtics i d'intermediació sociolaboral. 
http://www.andromines.net 

 

 

 

http://www.suara.coop/
http://www.garbet.coop/
http://www.acollida.org/
http://www.andromines.net/
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Fundació Esclerosi Múltiple 
Entitat privada sense ànim de lucre creada el 1989 amb la missió de millorar la qualitat de vida dels 
afectats d'Esclerosi Múltiple i destinar recursos a la investigació. Disposa de 3 Hospitals de dia 
(Barcelona, Reus i Lleida) per tal de donar resposta a la seva problemàtica més greu associada a la 
malaltia i al seu estorn familiar. Compta amb una àrea de Formació i Inserció laboral, ofereix els serveis 
d’orientació professional, formació, borsa de treball als afectats i al col.lectiu de discapacitats físics i/o 
sensorials. El 1999 va crear, amb l'Associació Catalana d'Esclerosi Múltiple, un Centre Especial de Treball 
(FEM-CET) 
http://ww.fem.es 

 

Fundación Manpower 
Fundación Manpower és una associació sense ànim de lucre i té per objectiu la inserció socio-laboral de 
persones amb discapacitat, persones amb especials dificultats d’inserció i col·lectius en risc d'exclusió 
social, a través d'actuacions basades en la igualtat d'oportunitats per a garantir una plena integració en 
la societat. Aquesta Fundació intermedia entre persones i empreses per facilitar l'accés al mercat 
laboral. 
http://www.fundacionmanpower.org 

 

 

http://ww.fem.es/
http://www.fundacionmanpower.org/

