FundacióImpulsa

Memòria d’activitat
2020-2021

joves

formació

oportunitats

La Fundació Impulsa promou la igualtat
d’oportunitats dels joves i els acompanya
en la seva formació i creixement personal.
Joves seleccionats segons criteris
econòmics i de motivació per continuar
estudiant reben suport per cursar cicles
de formació professional (FP).
L’acompanyament als joves Impulsers es
fa d’una manera integral, oferint suport
en diferents àmbits: econòmic, a través
del finançament dels estudis de Formació
Professional; tecnològic, amb la donació d’un
ordinador portàtil; humà, amb formacions
transversals i la vinculació a una entitat del
territori; social, amb l’acompanyament d’una
persona mentora, i laboral, amb formacions i
estades formatives a empreses.

Evolució del nombre d’alumnes becats
Des del 2015, la Fundació Impulsa
amplia cada curs els joves becats
i els territoris d’activitat.
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Dinamitzem el territori

El Berguedà
20 alumnes becats
20 persones mentores
7 centres educatius
4 entitats de voluntariat
13 Organitzacions Impulsores

La Fundació Impulsa treballa des del territori
per dinamitzar el teixit econòmic i social.

La Garrotxa
47 alumnes becats
47 persones mentores
8 centres educatius
13 entitats de voluntariat
20 Organitzacions Impulsores

Aquest arrelament és possible gràcies als
ambaixadors i ambaixadores, persones
voluntàries que fan de prescriptores del projecte
davant d’empreses i d’institucions locals.

El Baix Empordà
S’incorpora el
curs 2021-2022

El Bages
S’incorpora el
curs 2021-2022

Jordi Rabat:
La Garrotxa

Núria Cinca:
El Berguedà

Xavier Francàs:
El Berguedà

Anna Guixà:
El Moianès
Terrassa i Sabadell
S’incorporen el
curs 2021-2022

Osona

El Moianès

Salvador Ramon:
Terrassa
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Tania Nadal:
Sabadell

Gerard Albertí:
El Baix Empordà

Imma Riba:
El Bages

Montserrat Cullerés:
El Bages

10 alumnes becats
10 persones mentores
2 centres educatius
5 entitats de voluntariat
2 Organitzacions Impulsores

77 alumnes becats
77 persones mentores
29 centres educatius
29 entitats de voluntariat
50 Organitzacions Impulsores
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Com és el jove
Impulser?

Estudis d’FP triats
pels alumnes becats
Sanitat 					23
Cures auxiliars d’infermeria		

13

Farmàcia i parafarmàcia 			

4

Altres					 6
Administració i gestió			

49 % | 51 %
noies

nois

16

anys [edat d'entrada
a la Fundació]

20

Què valora el jove
del pas per la
Fundació Impulsa?
A l’inici del curs escolar
37 % l’aportació econòmica
30 % el suport de la persona mentora

Gestió administrativa			16

17 % l’ordinador

Altres					 4

12 % formacions transversals

Serveis socioculturals i a la comunitat

18

Atenció a persones a la dependència

12

Integració social				 5

5 % el voluntariat
Dades recollides a desembre 2020.
Pregunta amb resposta múltiple (n = 150)

Altres					 1

5,8
nota mitjana
a l’ESO

Informàtica i comunicacions		

14

Sistemes microinformàtics i xarxes 		

13

Administració de sistemes informàtics

1

34 % el suport de la persona mentora

Instal·lació i manteniment		

11

31 % l’aportació econòmica

Manteniment electromecànic		

10

14 % formacions transversals

Mecatrònica				1

3.372 €
renda anual per membre
de la llar [enfront de la
mitjana a Catalunya: 11.779 €]

Activitats físiques i esportives		

11

Fabricació mecànica			

12

Fabricació mecànica			

11

Programació de la producció en fab. mecànica 1
Electricitat i electrònica			

10

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

4

Automatització i robòtica industrial		

3

Instal·lacions de telecomunicacions

3

Imatge personal			

8

Comerç i màrqueting			

7

A final del curs escolar

13 % l’ordinador
9 % el voluntariat
Dades recollides a juliol 2021.
Pregunta amb resposta múltiple (n = 136)

Agrària					 6
Transport i manteniment de vehicles

5

Indústries alimentàries			

3

Hostaleria i turisme			

2

Imatge i so				

2

Arts gràfiques				

1

Comunicació gràfica i audiovisual

1

TOTAL 		

154

Els alumnes becats escullen
lliurement els seus estudis,*
una garantia de motivació i bon
resultat dels programes Impulsa.

*Els estudis que es bequen sempre són
de Formació Professional i homologats.
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Mètode Impulsa
Una xarxa d'agents del territori acompanyen
els joves en el seu impuls.

Centres
educatius
(ESO)
Equip
Impulsa

Junts avancem cap a una societat
més justa i cohesionada.

Consells
comarcals i
ajuntaments

Centres
de Formació
Professional
Empreses i
fundacions

Jove

Mentors i
mentores
Institucions
públiques

Famílies
Entitats
socials
Ambaixadors
i ambaixadores
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Centres educatius (ESO)

Mentors i mentores

Entitats socials

Els centres educatius de
secundària proposen els
joves que entren al procés de
selecció per rebre una beca
Impulsa. Nois i noies amb
vocació i talent que tenen
dificultats socioeconòmiques
per seguir estudiant.

Les persones voluntàries que
fan de mentors i mentores
dels joves Impulsers
els acompanyen en el
desenvolupament de la seva
autonomia, capacitat crítica i
compromís, des d’un punt de
vista humà i de confiança.

Els joves Impulsers s’impliquen
en entitats socials del territori
fent 25 hores de voluntariat
cada curs. D’aquesta manera es vinculen al teixit local,
adquireixen competències
transversals i es comprometen
amb la societat que els envolta
i acompanya.

Consells comarcals i
ajuntaments

La Fundació Impulsa dona suport a les persones mentores
i les forma en habilitats transversals d’acompanyament i
comunicació.

Les institucions treballen
amb els centres educatius
per valorar objectivament la
situació socioeconòmica de
cada alumne.

Centres de Formació
Professional
L’equip docent del centre
d’FP que acull l’alumne becat
i l’equip psicopedagògic
d’Impulsa van a una per fer
seguiment dels alumnes
becats si és necessari.

Famílies
Cuidem que l’entorn dels
joves afavoreixi el seu
desenvolupament en el seu
pas per la Fundació Impulsa.

Ambaixadors i ambaixadores
Persones arrelades al territori
que de manera altruista
promouen la Fundació
Impulsa, creant xarxes de
confiança amb el teixit
empresarial i institucional.

Organitzacions Impulsores
La col·laboració i el finançament
de les empreses, fundacions,
entitats i institucions del territori
permet tirar endavant el
projecte social de la Fundació
Impulsa.
Organitzacions que
comparteixen els objectius
del projecte: aposten per un
impacte social i econòmic al
territori des de la formació i el
futur talent professional.

Equip tècnic Impulsa
Un equip de professionals
multidisciplinaris treballa des de
la professionalitat i la proximitat
de la mà dels agents del territori
perquè els programes Impulsa
es desenvolupin amb èxit.
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Programes Impulsa
Garanteixen un acompanyament
personalitzat i integral als joves becats.

Procés d’admissió
Seleccionem joves
segons criteris
econòmics i de motivació

Adjudiquem una beca

Garantim un acompanyament transversal a l’alumne

Fomentem l’aprenentatge laboral

Donem suport en les
necessitats bàsiques

Impulsa Formació
Professional i Humana

Impulsa
Mentoria

Impulsa
Voluntariat

Impulsa
Oportunitats

Impulsa
Emprenedoria

Impulsa
Vida

Programa amb el qual es
dota els joves seleccionats
de recursos econòmics i
humans per acompanyar
el seu creixement a nivell
formatiu i humà.

Programa d’acompanyament
dels joves a través d’una
persona voluntària amb
experiència vital i professional
que es troba amb ells de
manera regular i n’estimula el
pensament i la reflexió.

Programa de voluntariat
dels joves becats en entitats
socials.

Programa que introdueix
els joves en el món laboral
mentre cursen els estudis.

Com a compromís i retorn
social per l’acompanyament
que reben de la Fundació
Impulsa, els joves s’impliquen
en entitats del territori, la
qual cosa fomenta el seu
compromís social i ajuda a
crear una xarxa de relacions.

S’ofereix als alumnes
formació en competències
professionals i aprenentatge
laboral en empreses.
Així mateix, s’ofereix a
les organitzacions, en el
marc de la seva política
de responsabilitat social
corporativa, que puguin
col·laborar a través de la
formació i tutoria dels joves.

Programa d’acompanyament
a l’emprenedoria per a
alumnes Impulsa amb
inquietud per a la creació d’un
projecte empresarial propi.

Programa adreçat als joves
becats que passin per un
període sobrevingut de
dificultats econòmiques
extremes i/o emocionals
que poden posar en risc la
continuitat en els seus estudis.

Se’ls ofereix una beca per
als estudis, un ordinador i
formació en competències
transversals.
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Els mentors i mentores els
ajuden a detectar i afrontar
conflictes, hi comparteixen
experiències i, sobretot, els
donen suport per utilitzar
adequadament tot allò que
aprenen.

S’ofereix suport en la creació
del pla de negoci, assessoria
legal i competències
transversals per al món laboral.

S’ofereix un suport econòmic
fix per cobrir les necessitats
bàsiques i/o un suport
psicològic intensiu durant un
període pactat amb l’alumne.
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Impulsa Formació
Professional i Humana

Impulsa Mentoria

Programa central de l’activitat de la Fundació Impulsa.
Oferim recursos als joves per acompanyar-los en la seva
formació i el seu creixement personal i professional.

Procés d’admissió

El programa Impulsa Mentoria és la garantia
d’un acompanyament humà i de proximitat al jove
Impulser, clau per a l’èxit del Mètode Impulsa.

Els centres educatius de secundària proposen joves amb motivació
per seguir estudiant, els consells comarcals i els ajuntaments en fan
un estudi de necessitats socioeconòmiques i l’equip psicopedagògic
de la Fundació Impulsa en fa la selecció per garantir que les persones
becades aprofiten les oportunitats i assumiran els compromisos del
mètode Impulsa.

37 > 139 > 69 + 85 = 154
centres
educatius han
proposat joves

Oportunitats

candidats
a beca

noves
beques
atorgades

joves
continuen
becats

joves
becats

Finançament per als estudis de Formació Professional (60 € - 140 € / mes)

Als joves becats per la Fundació Impulsa se'ls assigna una persona
mentora de referència amb trajectòria personal i professional sòlida que
els acompanya de forma altruista en el seu desenvolupament. Una relació
de confiança i aprenentatge mutu que ofereix al jove becat un nou món
de relacions i maneres de fer a l'hora d'orientar la seva trajectòria vital.

Selecció de mentors

Parelles de mentoria

Ordinador portàtil

Cerquem persones amb una trajectòria vital i professional consolidada
i/o actives en l’àmbit social, que transmetin valors com l’empatia, el
compromís, la responsabilitat i l’autenticitat.

Segons els perfils de les persones mentores i els joves becats generem
les parelles de mentoria tenint en compte la branca professional, la
personalitat, els interessos i la disponibilitat. Cuidant les unions una a
una per garantir que l’acompanyament serà profitós per a les dues parts.

Activitats formatives en competències tranversals

Trobades

Acompanyament de l’equip psicopedagògic de la Fundació

Compromisos

Aprovar el 80 % de les assignatures i el 100 % l’any de finalització dels estudis
Participar en les sessions de formació

Formació
en mentoria

Assistir a les trobades amb el mentor

La persona mentora i l’alumne es troben periòdicament en un espai
còmode per generar una conversa d’igual a igual, lliure de judicis i en
total confidencialitat. L’objectiu és generar vincle i confiança a llarg
termini.
Les persones voluntàries que fan acompanyament als joves becats
reben formació per tenir la informació i els recursos necessaris, així com
el suport de l’equip tècnic de la Fundació Impulsa.

25 hores anuals de voluntariat en entitats socials del territori
86 % aproven totes les assignatures o en suspenen menys de dues
87 % participen en les sessions de formació
90 % dels joves es troben amb la freqüència acordada amb el seu mentor
85 % han iniciat el voluntariat (tot i les dificultats que ha causat la pandèmia)
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69

97

1.410

90 %

90 %

154

49

+ 810

+ 1.330

ordinadors
lliurats

sessions
de formació
transversal

hores de suport
psicopedagògic
per als alumnes

es preinscriuen
a grau superior

es graduen

persones
mentores

sessions de
formació per
als mentors

hores de suport
psicopedagògic
per als mentors

trobades entre
jove i mentor
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Impulsa Voluntariat

Programa de voluntariat dels joves becats en
entitats socials.
Com a compromís i retorn social per l’acompanyament que reben de
la Fundació Impulsa, els joves s’impliquen en entitats del territori, la
qual cosa fomenta el seu compromís social i ajuda a crear una xarxa
de relacions.

Impulsa Oportunitats

2.300 63
hores de
voluntariat

entitats
socials

Programa de formació dels joves en l’àmbit laboral
mentre cursen els estudis de Formació Professional
becats per la Fundació Impulsa.
S’ofereix als alumnes tant formació en competències transversals
per al lloc de treball —per incrementar les seves capacitats—, com
aprenentatge laboral a través d’estades formatives remunerades a
empreses —per millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Impulsa Vida

Oportunitats
per als joves

*Aquest programa
s’implementarà
el curs 2021-2022

Competències per desenvolupar-se al món laboral.
Experiència per millorar i orientar el seu CV en l’àmbit que s’ha format.
Contactes amb organitzacions i persones actives al mercat laboral.

Programa per garantir l’estabilitat bàsica dels
alumnes que participen en els programes Impulsa.
Programa adreçat als joves becats que passin per un període
sobrevingut de dificultats econòmiques extremes i/o emocionals que
poden posar en risc la continuïtat en els seus estudis. Des de la Fundació
Impulsa se’ls ofereix un suport econòmic fix per cobrir les necessitats
bàsiques i/o un suport psicològic intensiu durant un període pactat amb
l’alumne. Es treballa en xarxa amb altres institucions del territori per
poder donar suport en aquestes situacions sobrevingudes.

3

2

suports
econòmics

suports
psicològics

Estades formatives remunerades.
Els joves reben formacions on es treballen competències transversals
com la gestió emocional, les habilitats relacionals, l’autonomia o la
responsabilitat. Se’ls introdueix al mercat laboral i se’ls ajuda a crear el
seu perfil professional.

Oportunitats
per a les empreses

Impulsa Emprenedoria

Desenvolupar la seva política de responsabilitat social corporativa.
Vincular-se amb ajudar als joves a través d’un projecte social arrelat
al territori.
Cohesió i pertinença dels treballadors que s’impliquen en un projecte
social compartit.
Relació amb joves formats i motivats sense compromís de
contractació futura.

Programa de suport als joves amb iniciativa
d’emprendre un negoci o projecte mitjançat una
mentoria empresarial.
Estem engegant aquest programa per oferir formació en la creació del
pla de negoci, assessoria legal i competències transversals per al món
laboral, per tal d’acompanyar els joves emprenedors.
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*Aquest programa
s’implementarà
el curs 2021-2022

Des de la Fundació Impulsa acompanyen els joves i les empreses per
garantir que el programa Impulsa Oportunitats té un impacte social en
els joves, les organitzacions i el territori. Un referent de l’empresa i una
tècnica de la Fundació faran el seguiment de la relació.
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#Cooperació
#COVID19
#Impulsers
#VoluntariatSocial

#IgualtatOportunitats
#Joves
#MètodeImpulsa

Formació i tecnologia a l’abast de tothom!

#FormacióProfessional

Fem entrega dels ordinadors als joves becats d’aquest curs! Més
de 150 impulsers faran Formació Professional amb el suport de la
FundacióImpulsa a Osona, a la Garrotxa, el Berguedà i el Moianès.

Els joves Impulsers s’impliquen amb l’entorn durant la Covid19
En Joel, estudiant de 2n grau d’Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques, ha estat creant màscares protectores. El nostre
més sincer agraïment!
#MètodeImpulsa
#Acompanyament
#Voluntariat

#MentoriaSocial
#MètodeImpulsa
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Moltes gràcies per sumar-vos a l’equip!

L’ adolescència: un embolic d’emocions

Fem formacions amb els nous mentors i mentores que
acompanyaran els nois i noies que bequem.

Avui, al Berguedà, hem detectat aquestes emocions i tirat del fil
de cada una d’elles, per tal d’entendre-les millor.
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“Tenir la beca Impulsa
m’ha motivat a seguir
estudiant”

Vicky Martínez Richarte
Mentora de la
Fundació Impulsa
Terapeuta psicocorporal,
després d’anys en el món de
l’Administració, decideix fer
un gir a la seva trajectòria per
treballar en un vincle més estret
amb les persones. Propera,
pràctica i senzilla, en la seva
vida i en el seu acompanyament
als Joves Impulsers.

Souhaila Abbou
Jove becada per la
Fundació Impulsa
Graduada en el grau mitjà de
Gestió Administrativa i en el
grau superior d’Administració i
Finances, actualment treballa en
un supermercat esperant que
retorni la formació presencial
per anar a la universitat.

Com va ser l’inici amb la Fundació Impulsa?
A 4t d’ESO el tutor ens va oferir a tres alumnes participar en els
programes de la Fundació Impulsa per tenir un suport que ens
permetés seguir estudiant. Suport econòmic, però també amb altres
formacions, i una persona de referència per a quan necessitem coses.
Em van demanar fer uns qüestionaris, vaig anar a algunes reunions, i
em van seleccionar.
Què has pogut fer gràcies a la beca?
A mi m’han ajudat moltíssim. Els meus pares no treballen, per tant no
hauria pogut estudiar gaire. En canvi, ara tinc un grau mitjà i un grau
superior, i tinc claríssim que vull anar a la universitat. M’he adonat que
m’agrada estudiar i aprendre.
I més enllà dels estudis?
Moltes coses! La motivació, perquè jo, quan m’hi poso, aprovo, però
em costa una mica seguir el ritme. Tenir el compromís amb la Fundació
m’animava a estudiar i aprovar; també les activitats que ens feien, la
majoria els dissabtes, perquè aprenem coses diferents. I, finalment, la
mentora em va ajudar a aprendre a estudiar de manera més pràctica, i
em va anar bé tenir-la a prop i saber que li podia demanar el que fos.
Què vols fer a partir d’ara?
El curs que ve aniré a la universitat; no tinc clar si vull estudiar temes
d’empresa o de gestió pública. M’ho estic pensant. Però necessito
que la formació sigui presencial. Si no, no ho segueixo bé; així que
mentrestant estic treballant mitja jornada en un supermercat. Encara
no he trobat feina d’administrativa, però en trobaré.
Ets molt optimista!
Sí, n’estic segura, he estudiat per a això, i ara la situació és complicada
per a tothom. No passa res, tot està bé i a tot arreu s’aprenen coses, així
que seguiré al supermercat fins que trobi una cosa que m’agradi més.
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Què t’atrau de la mentoria social?
Ser a prop dels joves. La seva mirada de descoberta constant,
així com certa seguretat innocent, em dona frescor i m’enriqueix;
n’aprenc. Alhora, em fa sentir bé pensar que l’acompanyament que
reben els aporta alguna cosa, en l’àmbit que sigui: estudis, professió,
desenvolupament com a persones... Crec que, per a ells, pot ser
valuós i enriquidor sentir que compten amb una persona amb qui
poden confiar.
Com és el dia a dia de l’acompanyament?
Cada mentor s’organitza com vol. Jo acostumo a fer trobades
periòdiques de seguiment amb els joves, a més d’algunes formacions
puntuals que organitza la Fundació Impulsa. Per a mi, sobretot es
tracta de teixir una relació de confiança perquè comptin amb tu. Jo
ho faig essent propera, explicant-los coses de la meva vida, igual que
espero que ells me n’expliquin de la seva, escoltant el que m’expliquen,
compartint la meva visió, sense jutjar-los, ser present sense envair.

“Es tracta que,
en un moment
de dubte,
sàpiguen que
tenen algú de
confiança”

Va més enllà dels estudis.
Sí. Perquè sempre hi ha un acompanyament en altres àmbits i a nivell
emocional, però també perquè enfortir els vincles entre persones amb
qui potser no haguéssim coincidit mai ens fa ser millors persones, i
això després ho traspasses a altres aspectes de la teva vida. En aquest
sentit, la Fundació Impulsa fa una feina molt important d’enxarxar
joves, mentors i empreses, i la fa d’una manera bonica i eficient. Això,
quan dediques temps al voluntariat, s’agraeix.
Quina relació estableixes amb la Fundació Impulsa?
Sempre són presents per donar-te suport en la mentoria. Però,
sobretot, jo destacaria que és una entitat que té clar els seus objectius
i els passos per arribar-hi. Tenen un equip de professionals motivat i
uns programes clars, que faciliten que els joves es desenvolupin.

Fundació Impulsa 19

Maneres de col·laborar

Donacions

Accions solidàries

Productes solidaris

Fes una aportació econòmica
puntual o recurrent. Dona
oportunitats als joves que més
ho necessiten.

Implica el teu entorn en la
igualtat d’oportunitats. Un
euro de la nòmina, àpats, rifes
o tornejos solidaris, venda
de productes, etc. Organitza
accions de sensibilització i
captació de fons.

Compra la llibreta solidària.
Una llibreta DIN A5 de pàgines
blanques amb frases i il·lustracions fetes pels joves becats
explicant què representa per
a ells l’acompanyament de la
Fundació Impulsa.

Mentoria social

Formació i introducció al món laboral

Acompanya els joves becats
en el seu creixement. La
Fundació Impulsa dona suport
a les persones mentores i les
forma en habilitats transversals
d’acompanyament i comunicació.
Es proposa la Mentoria social
per a empreses com a part de
la seva responsabilitat social
corporativa.

Si ets una empresa, implica’t en la formació laboral i l’aprenentatge
dels joves becats, a través de la col·laboració en un projecte social
i la implicació dels teus treballadors a través de l’acompanyament i
tutorització dels joves a l’empresa.

Impulsa és una inversió amb retorn
social i econòmic. La vostra aportació
garanteix la igualtat d'oportunitats
dels joves.

Desgravacions per a
donacions de persones
de l’impost sobre la renda
de les persones físiques

Primers 150 €

80 %

A partir de 150 €

35 %

Si el donatiu és igual o
superior a 150 € per segon
any, la desgravació serà
del 40 %
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Desgravacions per
a organitzacions
de l'impost de societats fins
al 10 % de la base líquida

35 %
40 %

Quan es doni a la mateixa
entitat un import igual o
superior per tercer any
consecutiu.
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#OrganitzacionsImpulsores
#RSC
#OrganitzacionsCompromeses

La Fundació “la Caixa” s’implica en els joves Impulsers
de la Fundació

Generem un espai de trobada d’empreses del territori amb
valors per tal de formar-nos i compartir experiència

Les dues entitats renoven la col·laboració que permet finançar
programes de promoció de la igualtat d’oportunitats entre els
joves a través de la Formació Professional i la Mentoria social.

Des de la Fundació Impulsa generem espais per promoure el
networking i el reconeixement a les organitzacions compromeses
al territori.

#OrganitzacionsImpulsores
#RSC
#ActeEmpreses

#Territori
#OrganitzacionsImpulsores
#InstitucionsCompromeses

Olot, Manlleu i les Preses s’impliquen en la Fundació Impulsa

Els clients de Bonpreu i Esclat donen 59.000 €

Els ajuntament d’Olot, Manlleu i les Preses han fet aportacions
econòmiques per promoure l’acompanyament als joves amb
dificultats socioeconòmiques dels seus municipis.

Els supermercats Bonpreu i Esclat en col·laboració amb la
plataforma WorldCoo, que desenvolupa i implementa canals de
recaptació solidària, ofereixen a tots els clients que paguin amb
targeta bancària la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva
compra i fer una microdonació a una causa social.

#OrganitzacionsImpulsores
#RSC
#Solidaritat
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“L’acompanyament que fa
la Fundació Impulsa és una
aportació social vital, per
als joves i per al territori”

Ignasi Montagut
Segona generació de
l’empresa berguedana
Liven, Organització
Impulsora.
Director d’operacions de Liven,
l’empresa berguedana que
fabrica i distribueix arreu del
món aperitius, productes ètnics
i texmex. Forma part d’Impulsa
des de l’inici, compromès amb
el territori, les persones i el teixit
empresarial.

Què us va portar a vincular-vos a la Fundació Impulsa?
Des de l’inici del projecte ho vam tenir clar. És una iniciativa sorgida
a comarques, amb la qual compartim tots els valors, ja que fa una
aportació social que ens sembla vital. Tant pel suport als joves en
situació de vulnerabilitat, com pel compromís amb el territori, generant
noves oportunitats formatives i professionals.

El territori és un dels trets diferencials d’Impulsa…
Sí, no tot passa a l’àrea metropolitana de Barcelona. Potenciar el
talent de comarques, enxarxar agents de proximitat del territori… és
una inversió que ens aportarà molt de valor a les empreses i com
a societat. Ara amb la pandèmia s’ha posat molt en valor la qualitat
de vida fora de Barcelona; això segur que anirà a més, i la Fundació
Impulsa ja fa anys que treballa en aquesta línia.

És una aportació creuada, doncs.
Una aportació a tres bandes, diria jo. Per a les empreses és un
aprenentatge i una satisfacció contribuir al fet que l‘entorn estigui
actiu i les persones que hi viuen tirin endavant. Per als joves és una
oportunitat que reben amb els braços oberts; els veus desperts,
compromesos, esforçats, agraïts… són valors que quedaran en ells i
segur que compartiran. I per al territori, per evitar el despoblament i
mantenir l’activitat i el talent també fora de les grans ciutats.

“Ser Ambaixador de la
Fundació Impulsa és fer xarxa
al territori per una causa que
ens aporta valor a tots”

Quins trets destaques quan expliques la Fundació Impulsa?
La Fundació Impulsa resol dues inquietuds importants de les
empreses. D’una banda, la necessitat de tenir treballadors tècnics més
qualificats; de l’altra, la voluntat de compartir els fruits de l’empresa
amb la societat que ens envolta. Així, poder dedicar la responsabilitat
social corporativa a la formació professional de joves amb dificultats
socioeconòmiques és un molt bon encaix per a les empreses, i és el
que ofereix la Fundació Impulsa.

Empresa i entitats socials, han d’anar de la mà?
Totalment. Les empreses tenim el compromís de retornar a la societat
allò que ens dona. Una de les maneres més importants és cuidant
les persones quan treballen amb nosaltres, però també en els
seus processos formatius, com fem amb la Fundació Impulsa. A les
comarques, això és molt important, perquè transmets al jovent que hi
ha oportunitats de vida fora de les grans ciutats.

Ser Organització Impulsora, és un orgull, doncs?
Quan ens trobem amb la resta de patrocinadors, sempre ho
comentem: tenim un fort sentiment de pertinença i un compromís
compartit envers el territori i la societat. És com mantenir viva la
cultura responsable i compromesa que ha caracteritzat sempre
Catalunya.
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Jordi Rabat
CEO d’Energy Tools.
Ambaixador de la
Fundació Impulsa
a La Garrotxa

Com vas acabar-ne essent Ambaixador?
Quan vaig conèixer el projecte, em vaig adonar que tenia força
contactes a La Garrotxa a qui podia interessar, tant empreses com
administracions. Ho van veure clar i llavors ho vam explicar als centres
educatius, perquè valoressin si era una oportunitat per als joves, i també
s’hi van sumar. El primer any érem 18 joves i 18 empreses, el segon any
vam doblar, i no ha parat de créixer. Ser ambaixador de la Fundació
Impulsa és fer xarxa al territori per una causa que ens aporta valor a tots.
Jordi Rabat coneix en detall La
Garrotxa i el seu teixit empresarial,
cosa que li ha permès fer d’Ambaixador de la Fundació Impulsa a
la comarca. Des de la consultoria
energètica Energy Tools fa més
de 10 anys que es dedica a la gestió eficient de l’energia.

Quins resultats veus que dona la Fundació?
Els processos de selecció dels joves es fan de manera acurada, per
tant ens trobem amb alumnes que “tenen fusta” i això és molt bo per a
les pimes que treballem al territori. Veus que són persones motivades i
que s’esforcen. Què més volem?
I en els joves?
Quan els joves senten la confiança i el suport de la Fundació, el
professorat, el mentor i les empreses creix la confiança en ells
mateixos i el compromís amb el que fan. És un gust treballar amb
aquests nois i noies. A Energy Tools hem contractat el noi a qui jo feia
de mentor i ha estat un encert.
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Dades econòmiques
Curs 2020-2021, corresponent al darrer any fiscal tancat

INGRESSOS
Empreses i
fundacions

456.322 €

DESPESES
[85 %]

Programes
d’actuació Impulsa

324.513 €
Despeses per al desenvolupament dels
programes de la Fundació Impulsa: beques,
ordinadors, formacions per a joves i mentors,
seguiment de les relacions de mentoria i
equip psicopedagògic.

Gestió, captació de fons
i sensibilització

Sector públic
Particulars

73.828 €
4.034 €

534.184 €

[14%]
[1 %]

Funcionament

[63 %]

133.799 €

[26%]

Despeses d’equip de gestió, accions
de captació de fons i sensibilització

55.760 €

[11 %]

Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

514.073 €

El resultat de l’exercici es traspassa
al compte de romanent
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Patronat

Equip humà

El 2015, un grup d’empresaris implicats en el foment d’una societat més justa i cohesionada
va crear la Fundació Impulsa. Els membres del patronat creuen fermament en la igualtat
d’oportunitats i en la motivació dels joves per aportar el seu potencial a la societat.

Un equip de professionals multidisciplinaris treballa des de la professionalitat i la proximitat per tal que
joves, organitzacions i mentors vagin a una per a la igualtat d’oportunitats dels joves des del territori.
Àrea de Programes - Equip psicopedagògic

Carles Cuyàs
President

Gil Sansalvador
Secretari

Juli Ferrer
Vocal

Andrea Carandell
Vicepresidenta

Marc Rovira
Tresorer

Ferran Castell
Vocal

Marta Miró
Directora de Programes

Jacqueline Vérez
Responsable de
Formació i Orientació

Carla Vidal
Responsable
d’Organització

Judit Bou
Tècniques de Programes

Laia Casas
Tècniques de Programes

Marta Garrido
Tècniques de Programes

Sandra LLinarès
Tècniques de Programes

Judit Sanchez
Tècniques de Programes

Oriol Lobo
Vocal

Aliances estratègiques

Aina Vinyes
Tècniques de Programes
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Glòria Pujol
Directora d’Aliances
Estratègiques

Direcció

Latifa El Amraoui
Tècnica Administrativa
Comercial

Alejandra Manau
Directora executiva
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Organitzacions compromeses

Centres educatius

Osona
Escola Casals–Gràcia
FEDAC–Vic
Institut Antoni Pous i Argila
Institut Castell del Quer
Institut Cirviànum de Torelló
Institut de Tona
Institut de Vic
Institut del Ter
Institut del Voltreganès
Institut de Gurb
Institut Jaume Callís
Institut La Plana
Institut Les Margues
Institut Miquel Martí i Pol
Institut Pere Barnils
Institut de Taradell
La Salle Manlleu
Escola Mare de Déu de la Gleva
Escola Rocaprevera
Sagrats Cors de Jesús
Sagrats Cors
Sant Miquel dels Sants
Vedruna Escorial Vic
Vedruna Tona
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Entitats socials

La Garrotxa
Cor de Maria
Escola de Besalú
Escola Pia d’Olot
Institut Bosc de la Coma
Institut Castell d’Estela
Institut Escola Salvador Vilarrasa
Institut La Garrotxa
Institut Montsacopa
Petit Plançó
El Berguedà
Escola Xarxa
Institut de Puig-reig
Institut Guillem de Berguedà
Institut L’Alt Berguedà
Institut Pere Fontdevila
Institut Serra de Noet
Vedruna Berga
El Moianès
Institut de Castellterçol
Institut Miquel Bosch i Jover
Institut Moianès

Gràcies per implicarvos en el procés
d’acompanyament
dels joves

Osona
Ajuntament de Muntanyola
Amics de la Gent Gran (Vic)
Associació Ashes, Vic
Associació Messaia
(Sant Hipòlit de Voltregà)
El Sarró, aliments solidaris
Escola Bressol Els Colors
Càritas Vic
Protectora d’Osona
Grup de Defensa del Ter
Escola Bressol Els Picarols
Banc dels Aliments de Vic
Centre Cívic Serra-de-senferm
Escola Bressol La Pitota
Taller de dibuix de l’Isa Basset
Equinatura Osona
Creu Roja
Fundació El Hogar
Residència El Nadal
Escola Carme Vedruna
de Manlleu
Biblioteca Taradell
Casal Claret
Protectora de Gurb
Joguines sense Fronteres
Esplai Equinocci
Escola Bressol Els menuts
Sant Tomàs
Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville
Protectora de Manlleu
Club de Tennis Aiguafreda
Centre de Dia Sant Miquel
de Balenyà
Punt Jove Vic
Associació Tapis
AFEV
Escola d’adults
Residència Cals Avis (Torelló)

La Garrotxa
Programa Connecta’t (Consorci
Acció Social Garrotxa)
Hospital Olot (Sant Jordi)
Robolot Online
Reis i Patges Ajuntament
Sant Jaume de Llierca
Plataforma per la llengua
Integra
Càritas Olot
Creu Roja
Casa de Nadal de les Preses
Espai Juvenil Larai d’Olot
Banc dels Aliments d’Olot
Residència de Montsacopa
Agrupament Escolta
i Guia de Blanes
Residència Tercera Edat
de Besalú
Unió Esportiva d’Olot
La Fageda
Escola Bòbila
Escola Pia
Escola Morrot
El Berguedà
Associació Pro Disminuïts
Psíquics del Berguedà
Creu Roja Berga
Càritas Parroquial de Berga
Banc dels Aliments de Berga
Grup Horitzó - ASFAM
Marató Solidària
Punt Òmnia de Berga
Hotel d’Entitats
Escola Agrària del Pirineu, Ballester
Ajuntament de Puig-Reig
Ajuntament de La Pobla de Lillet
Biblioteca de Puig-Reig
Fundació Horitzó

El Moianès
Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics del Moianès
Museu de Moià - Parc Prehistòric
de les Coves del Toll
Gatzara Lleure Moianès
Moviment Júnior d’Oló
Ajuntament de l’Estany
Punt Jove de Castellterçol: SIOAJ
Xarxa Popular d’Aliments

Gràcies a les entitats
que obriu les portes
als joves per fer
voluntariat
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Més de 100 organitzacions ja formen part
de la Fundació Impulsa. Sumeu-vos-hi!
Mecenes

Amigues
OSONA
Array Plastics
Àrea dels Pradals
Axilone Metal
Casa Tió
BBVA
Càrniques d’Osona
Casa Tarradellas
Casa Riera Ordeix
CeFORTEM - La Salle
Comit - Muntatges Industrials Vic
Construccions Ferrer
Consultori Bayés
Currius & Associats Consultors
Divasa Farmavic
Effitronix Systems
Egavic Engineria
Elausa
Embutidos Osona
Feixas Aulet Distribució
Fundació Eduard Soler

Estratègiques

Honorífiques

Grup Gepork
Gràfiques Manlleu
Hensa DCM, S.L.U
Institució Puig Porret
La Farga Yourcoppersolutions
Liquats Vegetals
Mafesa
NordLogway
NTL Victransa
Oller Business Insurance Brokers
Pecomark
Proquimia
Seidor
Servycat
Sidair
Sorea
Tesem
Vilar Riba
—
EL BAGES
Petro Pinto

LA GARROTXA
Armallats
Carns i Embotits Jordi Vilarrassa
Creaciones Jumi
Cubus Immobiliària
Electricitat Mas
JEG (Joves Empresaris de la
Garrotxa)
LC Paper 1881
Saurina
Selecció de Fragments
Spinreact
Tané Hermetic
Twittink
Vila Rovira
—
EL BERGUEDÀ
Catalana de Pinsos
Decapulp
GCT Plus ETT
Indaber

Macusa
Molles Malé
Montajes Rus
Serradora Boix
Sauleda
Tecniber Energia i Serveis
Transvinyots
—
EL MOIANÈS
Formatgeries Montbrú
Miró Pastisseria Bomboneria
—
TERRASSA
Duran arquitectes SLP – darq
—
INTERCOMARCAL
Lucta
Veolia
—

Amb el suport de
Logo Patel + GVC

Aliades

Entitats públiques solidàries
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+90 %
+ 230

finalitzen els estudis amb èxit
[enfront del 50 % de la
mitjana a Catalunya]

78 %

joves becats al llarg
de 6 anys

29 %

85 %
accedeixen a grau
superior

alumnes presenten un
informe de risc social

+ 2.300

hores anuals de voluntariat
social fetes pels joves
becats

Carrer del Bisbe Morgades, 46
08500 Vic. Barcelona
T: 93 130 72 12
hola@fundaciompulsa.org
www.fundacioimpulsa.org

troben feina en un
termini de 6 mesos

65 %
troben feina vinculada
amb els seus estudis

