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FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ
INTRODUCCIÓ
CRONIFICACIÓ DE L’ATUR I PRECARITZACIÓ LABORAL, LES DUES GRANS
XACRES DEL MÓN DEL TREBALL D’AVUI
Amb aquest document volem presentar-vos un resum de les activitats i dades més significatives
del Programa Ocupació de Càritas Diocesana de Lleida, desenvolupat per la Fundació Jaume
Rubió i Rubió, l’Associació Sociolaboral Troballes i Troballes, Empresa d’Inserció SLU.
La reactivació econòmica no està arribant de manera justa a importants sectors de la nostra
ciutadania.
La cronificació de l’atur amb situacions de llarga durada i moltes feines en condicions
laborals precàries, fan que, malgrat tenir treball, no es pugui sortir de la situació de pobresa.
TREBALLADORS POBRES !!!.
Cal intensificar la lluita per reduir aquests dos factors d’exclusió en el món de la feina.
La finalitat central de La Fundació Jaume Rubió i Rubió ( FJRR) és l’atenció personalitzada
de les persones vulnerables o en risc d’exclusió social en l’àmbit de les seves capacitats i
oportunitats per inserir-se en el món del treball.
L’any 2017 la Fundació ha apostat per a la realització accions formatives, amb un primer curs,
el de Costura “Fils per a la Inserció” que es reeditarà el 2018. També s’ha donat una empenta
en la prospecció d’empreses amb una tasca més professionalitzada i major dedicació amb
l’objectiu de sensibilitzar a les empreses sobre la introducció en el mercat laboral de les
persones amb les que treballem.
A primers de 2018 s’ha produït el primer relleu del President de la Fundació després de la
seva creació, després de recollir els fruits de la iniciativa pionera de Troballes i d’impulsar-la
durant 5 anys.
Un record entranyable a tots els qui han cregut i creuen en aquest projecte de Càritas
Diocesana, i un desig d’encert i de sensibilitat social vers l’atenció de les persones en risc
d’exclusió en el món del treball.
Vull fer un reconeixement explícit a tots els voluntaris i professionals que hi col•laboren i hi
han col•laborat.
Gràcies a tots per la vostra bona feina d’aquests anys !!
Ramon Baró Cerqueda

LA FINALITAT DE LA FUNDACIÓ
JAUME RUBIÓ I RUBIÓ
La Visió
Esdevenir un referent en el camp de la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

La Missió
La missió de la FJRR és promoure el desenvolupament integral de les persones en risc
d´exclusió, facilitant que la pròpia persona sigui qui decideixi i participi activament en el seu
desenvolupament personal.

Els Objectius
Ajudar les persones físiques sense hàbits laborals o en risc d’exclusió social i amb dificultats
per integrar-se en el món laboral, amb el desenvolupament d’accions de formació i
l’establiment d’itineraris d’inserció laboral personalitzats.
Vetllar per la seva introducció al mercat laboral ordinari directament, i/o mitjà de la creació
de llocs de treball en empreses d’inserció laboral, així com la participació amb altres entitats
amb personalitat jurídica en la creació de llocs de treball que puguin ésser ocupats pels
beneficiaris.
Promoure la creació i establiment d’empreses d’inserció laboral dins el territori de Catalunya
que duguin a terme activitats amb mecanismes de sostenibilitat que contribueixin a la
conservació del medi ambient.
Desenvolupar projectes de sensibilització i educació envers el consum de productes reciclats
i de segona mà.
Fomentar la responsabilitat social empresarial en matèria d’inserció sociolaboral de persones
amb risc d’exclusió social
6.Dur a terme els objectius d’intervenció social dins el marc del programa d’inserció socio
laboral de Càritas Diocesana de Lleida.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació comprèn la Diòcesis de Lleida. La majoria dels participants atesos són de
la comarca del Segrià i, en concret, de la ciutat de Lleida.

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ
JAUME RUBIÓ I RUBIÓ
TROBALLES EMPRESA
D´INSERCIÓ, S.L.U.
CAMINS PER LA INSERCIÓ:
TROBALLES ROBA
TROBALLES LLAR
MISSATGERIA AMB COR

CAMINS PER LA INSERCIÓ:
Objectiu General
Treballar a favor de la inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió, mitjançant
l´acompanyament personalitzat durant el seu itinerari d´inserció i amb la finalitat d´aconseguir
un nivell d’ocupació suficient per a la seva incorporació en el mercat laboral ordinari.

Destinataris d´inserció
Les persones que participen en el projecte són col•lectius que es troben en situació de
vulnerabilitat i/o d’exclusió social:

•

Persones perceptores de rendes mínimes.

•

Joves entre 18 i 30 anys, procedents d’institucions
de protecció de menors.

•

Persones en procés de reinserció social amb
problemes d’addicció a les drogues i alcohol,
i

persones

amb

malalties

psiquiàtriques

compensades.

•

Persones que la seva situació no els permet
accedir a un lloc de treball o estan en situació de
llibertat condicional o ex-reclusos.

•

Persones immigrants (en situacions vulnerables).

•

Majors de 45 anys.

•

Dones en situació vulnerable o d’ exclusió.

•

Joves d’entre 18 i 30 anys que viuen en una situació d’exclusió social.

TROBALLES ROBA
Troballes amb la venda de roba de segona mà, crea llocs de treball destinats a persones
en risc d’exclusió, en un procés
que comença des de la recollida
de roba, selecció, neteja i planxat,
fins a l´etiquetatge i la venda a
les botigues. Troballes disposa de
cinc botigues de roba de segona
mà ubicades en diferents barris de
Lleida i a la població d’Alcarràs. Cal
destacar, l’obertura de la botiga
Moda RE al barri de Pardinyes, al
mes de maig, així com el tancament
i reobertura de la botiga Fil per
Randa amb dedicació exclusiva de
productes de Comerç Just.
Paral•lelament, aquest any hem iniciat una nova línia econòmica: Troballes Bugaderia,
dedicada al servei de bugaderia a domicili, tant per a particulars com empreses.
En aquest procés de recuperació de la roba, així com en el nou servei de bugaderia, fem
possible que les persones augmentin i millorin les seves capacitats laborals i formatives,
amb la finalitat de poder-se incorporar posteriorment al mercat laboral ordinari.

Els contractes d’inserció
Durant el 2017, hem realitzat 14 contractes d´inserció. D’aquests contractes, 7 persones han
iniciat aquest any el seu procés d’inserció i 4 persones han causat baixa per finalització de
contracte d’inserció.
De les 4 persones que han causat baixa,
1 persona ha trobat treball en l’empresa
ordinària.
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distribuïts entre el taller i les botigues, en
un total d’11 llocs de treball: 3 persones
realitzen tasques de xofers, 2 persones al
taller, 5 persones com a dependentes a les
botigues, 1 persona al servei de bugaderia.
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L’equip de professionals
Troballes Roba compta amb un equip de professionals per dur a terme els objectius
proposats :

Equip de professionals
Gerent

1

Tècnica Inserció

1

Encarregat/da de producció

2

Administratiu/va

2

Personal estructura planta Gardeny i botigues

4

Les accions realitzades
1.Els itineraris
Les

persones d’inserció

que

comencen

a treballar a Troballes inicien un itinerari
personalitzat que és pactat entre el treballador
i els tècnics d’inserció i s’acorden els objectius
a assolir, així com el pla formatiu. Les sessions
formatives tenen una temporalitat setmanal i
es realitzen en diferents grups, adaptant-les al
nivell dels treballadors. En el pla formatiu s’hi
inclou el següent índex d´accions formatives:
informació laboral, recerca de feina, currículum
vitae i carta de presentació, planificació de la recerca de feina i procés de selecció. També es
treballen temes de seguretat laboral, igualtat d’oportunitats, reciclatge i medi ambient.
Paral•lelament, els tècnics d’inserció i de producció acompanyen els treballadors en tot el
seu procés d’inserció a través de tutories i seguiments en el seu lloc de feina.

Treball realitzat amb les persones en procés d’inserció
Classes de recerca de feina i formació p

de professiona

121

Tutories de seguiment per part del tècnic d´inserció

173

Acompanyament en el lloc de treball per part dels tècnics de producció

129

2.Les col•laboracions
Troballes manté una estreta relació de col•laboració amb altres entitats de Lleida. D’una
banda, cada any participen alumnes de centres formatius o de treball on realitzen pràctiques
en diferents llocs de treball desenvolupant tasques com a ajudants de dependents a les
botigues, magatzem o al taller de recuperació de joguines; així com també, alumnes que han
iniciat les pràctiques de grau d’Integració laboral.
D’altra banda, cal mencionar el conveni de col•laboració amb el Departament de Justícia per
la realització dels treballs en bé a la comunitat (TBC’S), a través de l’entitat Intress. Un total
de 55 persones han realitzat l’execució de les mesures, d’entre elles 9 dones i 46 homes.
Troballes disposa de 15 places distribuïdes entre les botigues i taller Gardeny.

Botiga Princep
de Viana,78
20%

Botiga Bisbe, 2
12%
Taller Gardeny
16%

TBC’S
Botiga Fleming,19
6%

Botiga Baró
de Maials
4%

Una altra tasca important que realitzen els tècnics de Troballes, és la guia i acompanyament
a les visites que s’organitzen de diferents centres formatius, donant a conèixer la tasca
social que desenvolupa l’entitat, així com, la sensibilització vers el medi ambient i el consum
responsable. Un total de 4 entitats i 130 persones han visitat les instal•lacions de Troballes
i les botigues.

Resum de les coordinacions amb altres entitats
Visites de col•legis i altres entitats (Col•legi Maristes, Comissió d’assistència
social penitenciària, Reintegra, Universitat de Lleida de Treball Social)

dona

4

Alumnes de pràctiques ( Associació Down Lleida, Col•legi Llars Sant Josep,
Episcopal i Escola del Treball)

9

Persones que realitzen Treballs en bé a la comunitat

55

Col•laboració amb ASPROS, en la realització d’un taller de recuperació de
joguines

10

Col•laboració amb ASPROS, en la realització de tallers de desenvolupament
d’habilitats sociolaborals en el magatzem de l’empresa

10

3.La roba recollida
Una de les tasques principals de Troballes Roba és la recollida de roba als contenidors ubicats
a la ciutat de Lleida i pobles de la comarca del Segrià. En els darrers anys, iniciàrem el servei
de recollida de roba a domicili facilitant la recollida als ciutadans de Lleida.

Procedència de la roba recollida

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Kg

Kg

Kg

Kg

Botigues

52.513

57.779

42.194

39.603

Parròquies

17.308

27.257

39.929

47.447

420.902

405.804

496.394

718.138

5.367

11.430

4.952

6.510

15.077

16.977

16.968

12.700

18.349

19.647

22.567

16.400

CAPRABO

9.123

10.556

8.604

7.781

Altres entitats

1.641

2.643

14.308

Joguines recollides

8.300

9.200

10.710

10.921

548.580

555.573

656.627

875.100

Roba recollida i procedència

Contenidors
Particulars/domicilis
Recollida roba domicilis a través de
l’ajuntament/Ilnet
Deixalleries

TOTAL

4. Projecte lliurament social de la roba
La botiga més social
La Fundació Jaume Rubió i Rubió i TROBALLES E.I, treballen conjuntament en el projecte de
lliurament de roba gratuït, amb la finalitat d’oferir un servei digne als beneficiaris i alhora
realitzar un control per tal de fer un màxim aprofitament de la roba. Els beneficiaris que
acudeixen al servei venen derivats des de Càritas Diocesana de Lleida i dels Serveis Socials
de l´Ajuntament de Lleida.
Des de l’inici, la Botiga social era gestionada per persones voluntàries que s’organitzaven
en torns, per tal de donar la màxima cobertura del servei. En els darrers anys, a causa de
l’augment de les persones beneficaries derivades de l’Ajuntament de Lleida i de Càrites, així
com, la intenció d’oferir un millor servei, s’apostà per la contractació d’una persona a 20 h.
Durant el 2017, Troballes EI ha
realitzat

la

contractació

d’una

persona en contracte d’inserció
a temps parcial (20 hores) amb la
finalitat de millorar la coordinació
entre els diferents professionals i les
voluntàries que participen al servei,
així com, oferir un servei de qualitat
a les persones que acudeixen a la
botiga social .
La valoració del treball realitzat
per part de tots els professionals i
persones implicades en el projecte
és molt positiva.

Xifres
Families beneficiàries del lliurement de robap

de professiona

512

Total peces roba

7.656

Cost total

28.813 €

TROBALLES LLAR
TROBALLES LLAR és un projecte d’inserció que mitjançant la contractació de persones en
risc d’exclusió realitza serveis de neteja a domicili, amb la finalitat d´afavorir la seva inserció al
món laboral ordinari.
L’any 2017 hem realitzat 5 contractes d’Inserció, totes dones, de les quals 4 han iniciat l’Itinerari
d’Inserció i 2 persones han causat baixa. També, s´ha elaborat 4 nous itineraris personalitzats,
realitzant tutories i seguiments en el lloc de treball.
Part de l’Itinerari és la formació en recerca de feina, habilitats i competències transversals,
coneixement del mercat laboral...que es realitza en l’empresa, formant part dels grups de
formació de Troballes.

Contractes d’inserció any 2017 a Troballes
Llar (per edats)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

menor
25 anys

26-35

36-45

46-55

major
56 anys

Equip de professionals Troballes Llar
EQUIP DE PROFESSIONALS TROBALLES LLAR
Tècnic Insercióp

de professiona

Supervisar/a d’equip

1 a 1/2 jornada
1 a 1/2 jornada

Pressupostos realitzats i serveis nous de
troballes llar 2017
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Durant el 2017 el 82% dels pressupostos presentats han
estat acceptats.
L’any 2017 s’ha iniciat un servei de neteja de manteniment en
una llar residencial que ha suposat un increment important
d’hores de feina (30h/setmana), i com a conseqüència la
possibilitat de contracte d’una supervisora d’equip i un lloc
d’inserció nou.

Accions realitzades amb les persones
d’inserció
ACCIONS REALITZADES AMB LES PERSONES D’INSERCIÓ
Tutoriesde

professiona

Seguiment en el lloc de treball

42
42

MISSATGERIA AMB COR
Troballes col•labora amb la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom (Llars del Seminari) i
l’empresa Troca amb la creació del projecte de Missatgeria amb Cor, la primera missatgeria
ecològica i sostenible de Lleida.
La idea sorgeix de la necessitat d’ocupar laboralment a les famílies residents en les Llars del
Seminari, del projecte d’habitatge social de la Fundació Entre Tots i pel Bé de Tots de Lleida,
tot inspirant-se en la iniciativa d’Ecosol de Càritas Girona.
Aquest nou projecte ha
generat dos llocs de
treball ocupats per dues
persones

residents

a

les llars del seminari,
contractades al mes de
desembre. Cal destacar,
que Troballes col•labora
en els seguiments dels
itineraris, així com en les
tasques administratives.

PROGRAMA ACOLLIDA
PARROQUIAL
PER A LA INSERCIÓ
LABORAL (SAPILA)
AGÈNCIA DE COL•LOCACIÓ
FUNDACIÓ JAUME RUBIO I
RUBIO.

Acompanyant en la inserció
Objectius i propostes
General
Millorar el nivell d’ocupabilitat dels participants, augmentant les seves possibilitats d’inserció
laboral i manteniment d’un lloc de treball

Específics
•

Oferir itineraris personalitzats per al desenvolupament i millora de competències personals i sociolaborals dels participants

•

Posar en contacte persones que busquen feina amb les empreses que l’ofereixen, mitjançant accions de prospecció empresarial i gestió d’ofertes.

•

Millorar competències sociolaborals i professionals dels/les participants, mitjançant
formació professionalitzadora.

Acollida laboral
1.
Recepció, atenció i acollida dels/les participants derivats/ades al programa
d’Acollida Laboral.

2.

3.

Noves sol·licituds

Homes

Dones

254

82

172

Entrevista individual inicial. Elaboració d’itineraris personalitzats d’inserció
Nombre de nous participants

Homes

Dones

232

78

154

Acompanyament i realització d’activitats d’informació i orientació laboral
Total de participants

Homes

Dones

485

164

321



Accions realitzades

L’any 2017, s’han registrat 2.420 intervencions; xifra que inclou tant intervencions de caire
individual i/o grupal, així com accions realitzades en persona, via telefònica i/o de coordinació
amb altres programes de l’entitat i/o agents socials externs.
La xifra total de 2.420 intervencions es reparteix, per percentatges, de la següent manera,
segons contingut treballat:

Acollida i entrevista individual inicial
Accions d’informació
Derivació a altres projectes i entitats
Tràmits i gestions amb altres agents
Accions formatives
Accions d’acompanyament i
seguiment del procés de recerca de feina

Per tant, les dades indiquen que són majoritàries, amb prop del 50% de les intervencions, les
accions d’acompanyament i seguiment del procés de recerca de feina i millora d’ocupabilitat
que realitzen els usuaris; en concret, són 1.186 intervencions d’aquest tipus, que han beneficiat
a 364 participants; en segon lloc, amb el 29% de les intervencions, hi trobem accions
informatives, amb 701 registres durant l’any 2017.



Altres accions realitzades

A més de les accions individuals realitzades
amb els participants, siguin per informació i/o
acompanyament i seguiment del procés de
recerca de feina, es duen a terme altres activitats.
Totes elles s’inclouen en el pla de treball de treball
dels/les usuaris/àries, i que es signa a l’inici de la
seva participació en el programa, i s’orienten cap al
desenvolupament de competències sociolaborals
i millora del grau d’ocupabilitat.

Algunes de les accions més destacables de l’any 2017, són les següents:



Accions formatives grupals en Tècniques de recerca de feina:

Aquestes activitats inclouen formació en eines de recerca de feina com el Cv i la carta de
presentació, així com assessorament per a l’afrontament de processos de selecció i entrevistes
de selecció de personal. L’any 2017 hi han participat un total de 63 persones (43 dones i 20
homes) amb 111 respostes registrades.



Accions grupals de Club de Recerca de Feina:

En aquesta activitat es fomenta l’ús autònom d’Internet i les noves tecnologies per a la recerca
activa de feina, especialment mitjançant la inscripció a borses de treball web, enviament de
Currículum per correu electrònic...L’any 2017, hi han assistit 15 persones, 11 dones i 4 homes,
amb les que s’han registrat 29 intervencions.



Accions informatives sobre el mercat laboral:

L’any

2017,

s’han

organitzat

dues

xerrades

informatives sobre el mercat de treball i normativa
laboral. Les xerrades s’han centrat en dos sectors
ocupacionals d’alt interès pels participants, i que
ofereixen bona part dels llocs de treball que es
gestionen des de l’entitat: sector domèstic i sector
agrícola. Les dues xerrades han estat impartides
per personal voluntari, i a més de a participants del
programa, s’han obert al públic en general.

Prospecció i intermediació laboral
Fundació Jaume Rubió i Rubió està autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
com a Agència de Col•locació, amb nº 0900000182, el que li permet dur a terme accions de
prospecció empresarial i intermediació de llocs de treball.

1.

Accions de prospecció

Des de l’activitat de prospecció empresarial, l’any 2017 s’ha realitzat un intens anàlisi del
mercat laboral del territori, s’ha treballat per la captació d’empreses col•laboradores i s’ha fet
un esforç de sensibilització i informació per explicar la responsabilitat social corporativa.
S’han realitzat 72 contactes empresarials nous mitjançant contactes telefònics, visites
presencials i enviament de correus electrònics informatius.
De les 72 empreses contactades, 21 van ser visitades presencialment, 1 d’elles va signar
conveni amb la Fundació i dues més es van comprometre a fer-ho a principis del 2018.
Els sectors ocupacionals que s’han contactat han estat els següents:

Com podem observar, i com és d’esperar en l’àmbit
territorial que treballem, el predomini de les empreses
prospectades ha estat del sector agrícola, amb el 71%
del total, i que es concreta en 51 empreses; en segon
lloc, i amb diferència, hi trobem el sector comerç, amb 6
empreses, i la construcció, amb 5.

2.

Accions d’intermediació laboral

En referència a les ofertes laborals rebudes durant l’any 2017, el servei ha gestionat 57
ofertes laborals, convertides en 97 llocs de treball. En concret, s’han gestionat 30 ofertes de
sector ocupacionals diversos, destacant-ne l’àmbit agrari i 27 ofertes corresponents a sector
domèstic.
Per donar resposta a les ofertes es van enviar 150 CV i es van aconseguir 12 contractacions
gràcies a les gestions d’intermediació realitzades des del servei.

3.

Coordinació amb la empresa d’inserció Troballes

Durant l’any 2017 ha continuat la coordinació amb la empresa d’inserció Troballes. Mitjançant
aquesta coordinació ha estat possible la incorporació de persones participants de l’Acollida
Laboral a l’empresa, en contractes de treball en mercat laboral protegit.
En total, s’han incorporat 11 persones a l’empresa Troballes. D’elles, 7 ho han fet en la secció
tèxtil, en botigues, magatzem i logística; 3, a la secció de neteges; i finalment, una ultima es
van incorporar al mes de desembre a una nova línia d’activitat de l’empresa, centrada en la
missatgeria ecològica.
Aquesta xifra suposa un increment respecte a les contractacions realitzades durant 2016, any
en que van fer-se efectives 8 noves incorporacions de persones en contracte d’inserció.
De forma paral•lela, el projecte Troballes també ha comptat amb els participants atesos en el
servei d’Acollida Laboral per cobrir demandes puntuals de feina. En concret, s’han contractat
14 persones. 9 persones per a realitzar tasques puntuals de peonatge a magatzem i càrrega
i descàrrega de camió; i 5 per a tasques de suport en neteges.
A la vegada, mencionar que l’any 2017 s’ha posat en pràctica una nova metodologia de
processos de selecció de personal, amb resultats satisfactoris. En concret, s’han dut a terme
processos de selecció grupals, en els que s’ha reunit a una desena de candidats, dinamitzats
per dos tècnics. S’ha provat aquest nou sistema en la incorporació de dues persones per a la
secció de neteges, que van incorporar-se de forma simultània en el temps, i per la incorporació
de dues persones a les botigues de l’empresa.

4.

Resultats d’inserció

L’any 2017, s’ha professionalitzat la tasca de prospecció i intermediació amb les empreses
del territori, amb l’objectiu de fomentar la inserció dels nostres participants en el mercat de
treball.
En total, 98 participants ens han comunicat durant l’any que s’han incorporat a un lloc de
treball, sigui de caràcter estable i/o de durada temporal. D’aquestes, 56 són dones, i 42,
homes.
Del total de persones incorporades a la feina, destaquem les 11 contractacions realitzades
per la empresa d’inserció Troballes, així com els 12 contractes que durant l’any 2017 s’han
pogut formalitzar gràcies a la gestió d’intermediació realitzada amb el mercat laboral i el
servei domèstic.

Formació
Durant l’any 2017, i en col•laboració amb diferents entitats locals, els participants del programa
d’Acollida Laboral han pogut assistir a cursos de formació, en diversos sectors ocupacionals,
i millorar així les seves competències sociolaborals:
Curs de Formació en Ajuda a Domicili: S’ha realitzat juntament amb l’entitat
col•laboradora Salesians Sant Jordi – PES Lleida, entre els mesos de gener i abril. En
total, es van interessar pel curs 19 participants; d’aquests, 12 l’iniciaren, i han estat 9
alumnes els que assisteixen de forma regular a la formació, totes dones, i que han
finalitzat el curs amb valoració satisfactòria i han obtingut el diploma corresponent.
Curs de Formació en Missatgeria Ecològica: Es tracta d’un curs organitzat per l’entitat
Fundació entre tots i per al bé de tothom, en el que la Fundació Jaume Rubió hi col•labora
mitjançant l’empresa d’inserció Troballes, pel que fa a espais de formació pràctica, i
amb el servei d’Acollida Laboral, pel que fa a derivacions i seguiment d’alumnes. Han
participat 3 persones, homes; d’aquests, un participant de l’Acollida Laboral ha estat
contractat pel nou servei de missatgeria ecològica que s’ha posat en funcionament a
finals d’any, promogut per l’ entitat impulsora del curs.
Cursos de Formació en Neteja d’edificis: Juntament amb l’empresa d’inserció Troballes,
com a entitat col•laboradora,

s’han comptabilitzat en aquest curs 9 participants

d’Acollida Laboral, tot dones. Aquesta formació ha donat peu a la contractació de 2
dones en el projecte Troballes Llar.
A més, l’any 2017, s’ha dut a terme des de Fundació Jaume Rubió i Rubió una formació
ocupacional en l’àmbit de la costura (Fils per a la Inserció); aquesta, s’ha impartit a la botiga
de Fil per Randa, de l’empresa d’inserció Troballes. Hi han participat 9 persones, totes elles
dones. Aquest curs, s’explica en més detall en l’apartat corresponent.
També s’ha realitzat formació en competències bàsiques:
Curs formatiu en alfabetització: Els cursos d’alfabetització, en llengua catalana i
castellana, es realitzen en col•laboració amb la Parròquia Sant Ignasi de Lleida. S’han
impartit per personal voluntari, i coincidint amb el calendari escolar. En total, fins al
mes de juny, hi havia 169 inscrits als cursos, i un total de 150 alumnes han assistit a les
classes de forma habitual.

Taller de costura
Fils per a la Inserció.
L’any 2017 s’ha realitzat un curs de formació ocupacional, sota el nom Fils per la inserció,
dedicat al sector de la confecció i el tèxtil, amb la finalitat que les persones en risc d’exclusió
social i laboral, augmentin les possibilitats d’inserció en el mercat de treball.
El curs s’ha desenvolupat en un període de tres mesos, de setembre a desembre, amb una
programació de 248 hores; d’entre elles 240 hores dedicades a la formació teòrica pràctica i 8
hores dedicades a les competències transversals. La docent contractada ha estat la persona
encarregada del desenvolupament del curs així com de la docència.
Han participat 9 assistents, tot dones provinents del programa de l’acollida laboral i la seva
assistència ha estat del 90%. Les assistents han valorat molt positivament el desenvolupament
del curs, destacant sobretot els següents aspectes:

•
•
•

Coneixements aplicables a nivell laboral i domèstic.
Ambient de treball acollidor i grup cohesionat.
Augment de la motivació en la continuació de formacions, la recerca de feina i altres
activitats lúdiques.

Aquesta formació s’ha dut a terme gràcies a la col•laboració del Programa d’Acollida laboral i
l’empresa d’Inserció Troballes, ja que Troballes ha facilitat l’espai i també la possibilitat d’obrir
un nou servei d’arranjaments a través de les botigues, així com la venda dels productes
realitzats als taller.

EL PROGRAMA EN XIFRES
Dades de la població atesa
Segons el sexe

Dones
66%

Homes
34%

A partir de les dades, observem que el col•lectiu majoritàriament atès pel programa d’Acollida
Laboral és el femení. En aquest sentit, les dones, representen el 66,19% del total de participants
atesos, un total de 321, front 164 homes. Aquesta és una tendència que s’observava ja en anys
anteriors.

Segons franja d’edat i sexe
Homes %

Dones %

Totals %

<25

13

7,93%

18

5,61%

31

6,39%

25-35

19

11,59%

73

22,74%

92

18,97%

36-45

51

31,10%

109

33,96%

160

32,99%

>45

81

49,39%

121

37,69%

202

41,65%

Totals

164

100,00%

321

100,00%

485

100,00%

Les dades mostren que el col•lectiu prioritari del programa és de persones majors de 45 anys;
tant en homes com dones. En concret, suposen el 41,65% del total. Seguidament, destaca
la població entre 36 i 45 anys, amb gairebé un 33%. Per tant, prop del 75% dels participants
atesos, tenen més de 35 anys, i podríem concloure que el públic majoritari del programa és
de la població adulta, dada que va en línia amb els registres d’anys anteriors.
Per contra, el col•lectiu amb menys incidència és el de joves. Així, l’any 2017, els menors de
25 anys suposen tant sols el 6,39% del total de persones ateses; aquesta xifra és inferior
a la registrada l’any passat, on els menors de 25 anys suposaven un 9% de les atencions
realitzades.

Segons origen
2017

Homes %

Dones %

Totals %

Origen Immigrant

94

57,32

222

69,16

316

65,15

Origen Espanyol

70

42,68

99

30,84

169

34,85

Totals

164

100,00

321

100,00%

485

100,00%

En la taula, s’observa que el col•lectiu majoritàriament atès és el de les persones d’origen
immigrant; tant dones com homes.

250
200

Origen Immigrant

150

Origen Espanyol

100
50
0

A la vegada, es repeteixen les dades registrades en anys anteriors, ja que l’any 2016, el
percentatge de persones d’origen immigrant ateses es situava en el 64%, només un punt per
sota que l’any 2017.

Equip de Professionals
Tècnic inserció

1 a jornada completa

Tècnic inserció

3 a jornada parcial

PROJECTE COMERÇ JUST
Consumir de forma responsable
Objectiu

Professionals

Personal voluntari
15
El Comerç Just té per objectiu reduir la pobresa dels
Tècnic
1
països del sud gràcies a un sistema comercial que
permet als grups productors desfavorits poder accedir als mercats dels països desenvolupats.
Tanmateix, El Comerç Just és una forma alternativa de comerç internacional que té com a
objectiu canviar les Relacions Comercials entre els estats enriquits del Nord (els consumidors)
i els estats empobrits del Sud (els productors).

Comerç Just i consum responsable.
El consum responsable ens aporta drets a tothom i treball digne, si volem poder tenir accés
a sous dignes, drets laborals, poder conciliar vida laboral i familiar, si busquem que el treball
ens ajudi a desenvolupar el nostre esser i poder aportar la nostra creativitat a la comunitat,
hem d’apostar per un Comerç Just.

El programa disposa d’una botiga al centre de Lleida que ha estat reinagurada en el mes de
setembre 2017 i la qual s’ha especialitzat en comerç just i economia social i solidaria.
Les empreses que tenim en les nostres prestatgeries són:
Alternativa 3; Ideas; Josenea, Irati, Equimercado, Mundo Solidario, Vols, Miu Sutin, Afrikable,
Dona Kolors, taller 59- Càritas Madrid, Bolsos amb ànima- Càritas Girona, Karitè – Càritas
Mallorca, Sense Nu.

Aquest any entre les nostres activitats que hem realitzar han estat:
•
•
•
•
•
•

Mercadets en Parròquies.
Assistir en una jornada a Madrid de Comerç Just de Càritas Espanyola.
Participar en el Congrés de Ciutats per el Comerç Just en Madrid.
2 entrevistes de ràdio a la COPE i a BAT A BAT
Participació en el Nivel Técnico Mixto de Càritas Espanyola (3 reunions).
Donar a conèixer en la unitat pastoral de Sta. Mª Magdalena i el Pilar el projecte de
Comerç Just.

VOLUNTARIAT
FUNDACIÓ
JAUME RUBIÓ I
RUBIÓ
Una col•laboració clau
Objectiu
Acollir i

acompanyar els/les

voluntaris/àries en el treball que realitzen a la Fundació Jaume Rubió i Rubió.

Els nostres voluntaris/àries.
La Fundació Jaume Rubió i Rubió compta amb la important col•laboració de 120 voluntaris/es.
D’aquests, 90 persones participen a la Empresa d´Inserció Troballes i 30 al Programa SAPILA.
El President juntament amb els Vocals i la Secretària composen el Patronat de la Fundació
Jaume Rubió i Rubió i són les persones que vetllen per l´acompliment dels objectius proposats.
La resta de persones voluntàries realitzen tasques de suport en les diferents instal•lacions de
Troballes i de la Fundació Jaume Rubió i Rubió: manteniment al magatzem, jardineria, tasques
administratives, atenció i venda a les botigues, planxa, costura, etiquetatge, organització en

les desfilades, classes de castellà i català i de recerca de feina.
Paral•lelament, s´ha creat un grup de voluntariat, que amb la col•laboració del personal tècnic
la Fundació JRIR i Troballes, realitzen contactes en diferents empreses per tal de donar un
impuls a la prospecció.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
La Fundació Jaume Rubió i Rubió ha dut a terme diferents accions de sensibilització que es
detallen a continuació:

•

Campanya “Donan’s l’@”. Amb la finalitat de donar a conèixer el servei de recollida de
roba a domicili i potenciar la recollida de correus electrònics per a futures campanyes.

•

Desfilada de roba, al Centre Cívic de Balàfia, el dia 28 d’abril 2017, amb la col•laboració IES
Guindàvols, IES Torre Vicens, Col•legi Episcopal i l’Escola de Models Magda Simó.

•

Setmana de Europea de Prevenció de Residus.

•

Presència en els mitjans de comunicació.

•

Premi Jaume Rubio i Rubió. Amb el premi, es pretén analitzar les causes i conseqüències
que generen situacions de vulnerabilitat en les persones treballadores, fer denúncia de
situacions d’injustícia, i animar a la generació de propostes per a assolir una realitat laboral
més digna, que faciliti la realització professional i l’harmonia entre la vida personal i laboral
de les persones treballadores. El premi està dotat en 3000€, i va dirigit a estudiants
universitaris que realitzen el seu treball final de grau. L’any 2017 es van presentar diferents
projectes d’alumnes de la Universitat de Lleida dels quals dos quedaren finalistes.

•

Inauguració de la Botiga de Fil per Randa, el dia 15 de setembre de 2017, amb dedicació
exclusiva a l’economia solidària i comerç just.

•

Obertura de la botiga de Baró de Maials de roba de segona mà, Moda RE, en el mes de
maig, així com, la seva inauguració el dia 26 d’octubre de 2017.

•

Sortida amb els voluntaris/es de Troballes, el dia 31 de maig de 2017, amb la visita als
Vilars d’Arbeca i xerrada del Projecte RE.

ENTREVISTA
AMINATA HAWE
Com vas conèixer Fundació Jaume Rubió i Rubió?
Des de l’Acollida de Caritas Diocesana de Lleida, em van proposar la derivació al programa
d’Acollida Laboral de Fundació, per fer recerca de feina. La treballadora social em va recomanar
de parlar amb la tècnica d’inserció del programa, per tal que m’orientés en temes de recerca
de feina, formació...i pogués tenir més oportunitats laborals.

Què va suposar per tu realitzar el curs de formació ocupacional Fils per a la
inserció, en el sector del tèxtil?
Ha estat un curs molt útil, i que valoro molt positivament. M’ha permès aprendre coses noves,
ja que jo gairebé no sabia cosir, i molt menys utilitzar una màquina de cosir! Tot el que hem
après ha resultat útil pel dia a dia. També hem après a fer manualitats, en tèxtil, i va ser útil de
cara a la decoració de Nadal, per exemple.
També ha estat molt positiu el grup, tant per la relació amb la professora, com amb la resta
d’alumnes, que ens hem portat molt bé entre nosaltres.

Què destacaries del teu pas per l’entitat?
Destaco molt positivament l’atenció i orientació donada, en tot moment. El tracte que es
dona, que ajuda a què es confiï en els altres, a obrir-se, i possibilita que s’exposin dubtes,
problemes...i que sempre hi ha algú que t’escolta i disposat a ajudar.

Aquest 2018 has participat en el
procés de selecció per a cobrir el lloc de
recepció de Caritas Diocesana de Lleida, i
has estat seleccionada. Què suposa per tu?
És el més gran! Una oportunitat, tant personal com
professional, pel creixement que suposa. Per mi,
és donar un pas endavant, i pensar que tots els
esforços fets valen la pena i tenen recompensa.
Què tot és possible!
El treballar a la recepció de Càritas suposa una
oportunitat molt gran, d’aprendre coses noves.
I són coses diferents al que he fet fins ara, però
que em motiven, i que m’ajudaran a créixer com a
persona i com a professional.

TANCAMENT PROGRAMA OCUPACIÓ 2017
DESPESES

EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL 2017

Aprovisionament

157.514,03 €

157.514,03 €

Compres

64.528,49 €

64.528,49 €

Consumibles

12.562,06 €

12.562,06 €

Treballs realitzats per ASPROS

15.061,46 €

15.061,46 €

Treballs realitzats per ETT i Altres

601,00 €

601 €

Treballs realitzats per l’Associació

64.761,02 €

64.761,02 €

Despeses Personal

496.989,01 €

107.422,11 €

60.4411,12 €

Sous

383.864,26 €

82.238,75 €

466.103,01 €

S. Social

105.799,40 €

25.183,36 €

130.982,76 €

Seguretat i Higiene, Formació, Altres
Despeses d’explotació

7.325,35 €
209.362,41 €

7.325,35 €
36.995,61 €

246.358,02 €

Lloguers

38.007,95 €

38.007,95 €

Rentings

1.847,40 €

1.847,4 €

Reparacions i conservació Informàtica

5.736,74 €

Reparacions i neteja
alarmes

12.542,81 €

12.542,81 €

Reparacions i neteja - Botigues

7.898,27 €

7.898,27 €

Reparacions i mantenimentVehicles

3.159,21 €

3.159,21 €

- Gardeny i

35,00 €

5.771,74 €

Reparacions i conservació Contenidors

Serveis de professionals
independents

10.529,41 €

Transport

7.869,50 €

Primes d’assegurances

4.919,27 €

1.108,89 €

6.028,16 €

Serveis bancaris

2.211,40 €

113,10 €

2.324,5 €

Publicitat, i Difusió

7.735,68 €

1.533,00 €

9.268,68 €

4.140,63 €

14.670,04 €
7.869,5 €

Premi Jaume Rubió
Subministraments

29.344,22 €

12.235,61 €

Telefonia i Internet

4.444,18 €

4.444,18 €

Botiga Fleming

4.206,70 €

4.206,7 €

Botiga Alcarràs /Roba 2a Mà FJRiR

7.673,95 €

5.325,00 €

12.998,95 €

Viatges i Quilometratge

5.001,54 €

1.249,46 €

6.251 €

TANCAMENT PROGRAMA OCUPACIÓ 2017
DESPESES

EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL 2017

Material d’oficina, correu i varis

3.159,28 €

1.105,06 €

4.264,34 €

Quotes

1.262,36 €

4.800,90 €

6.063,26 €

Varis

5.123,34 €

1.852,31 €

6.975,65 €

Tributs

2.562,58 €

382,21 €

2.944,79 €

Voluntaris

1.696,17 €

Formació
Manteniment d’equips i Espais de
Formació

CURS SAPILA (SoldaduraPerruqueria-Cuina)

1.696,17 €
13.342,13 €

13.342,13 €

Altres despeses extraordinàries

19.145,18 €

456,85 €

19.602,03 €

Amortitzacions / Inversions

23.285,27 €

267,46 €

23.552,73 €

1.283,61 €

1.283,61 €

144.417,72 €

1.008.283,17 €

Ajust IVA anys anteriors
Programa Alfabetització i Beques
Formació
Total despeses

863.865,45 €

INGRESSOS

EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL 2017

Per Vendes

634.547,30 €

63.4547,3 €

Vendes botigues

360.609,87 €

63.4547,3 €

Vendes a l’engròs

130.833,77 €

130.833,77 €

Serveis i Bugaderia

143.103,66 €

14.3103,66 €

25.118,70 €

25.118,7 €

Variació d’Existències
Col•laboració Càritas / Ibercaja
Subvencions

103.746,87 €

IRPF NODUS AERESS

1.500,00 €

1.500 €

120.871,27 €

224.618,14 €

29.249,27 €

29.249,27 €

Programa Operatiu.(Fons Europeus)

13.897,04 €

24.087,88 €

37.984,92 €

Programa O. (Fons Privats) Itineraris

13.897,05 €

23.634,23 €

37.531,28 €

Programa O. Formació

10.799,60 €

10.799,6 €

Programa O. (Fons Privats) Formació

6.395,05 €

6.395,05 €

Departament E i Ocupació Ajut
contractació

19.804,28 €

19.804,28 €

Departament E i Ocupació
Acompanyament

46.000,00 €

46.000 €

SOC Agencia de Col•locació

8.340,00 €

8.340 €

Emplea Más

838,22 €

838,22 €

Ajuntament

4.420,03 €

4.420,03 €

Departament Benestar i Família

5.312,99 €

5.312,99

7.794,00 €

15.034,21 €

INDITEX (2017-2019)+(Infraestructures
i contenidors)

7.240,21 €

Institut de la Dona
Conveni Llars ETBT

2.908,29 €

Altres Ingressos

8.075,83 €

Aportació - Càritas (PES / Salesians)

2.908,29 €
15.018,08 €

23.093,91 €

14.395,05 €

14.395,05 €

Ingressos extraordinaris

8.075,83 €

623,03 €

8.698,86 €

Total Ingressos

771.488,70

137.389,35 €

908.878,05 €

POSA’T EN CONTACTE
AMB NOSALTRES
SERVEI D’ACOLLIDA PARROQUIAL INSERCIÓ
LABORAL

FUNDACIO JAUME RUBIÓ I RUBIÓ

Plaça Sant Josep núm. 2 3ª planta

25002 Lleida

25002 Lleida

Telèfon 973283081

Telèfon 973283081

Fax 973270527

Fax 973270527

info@fundaciojaumerubioirubio.cat

Plaça Sant Josep núm. 2 3ª planta

www.fundaciojaumerubioirubio.cat

BOTIGUES ROBA AMIGA

Horari d’atenció:

Carrer del Bisbe, 2 25002 Lleida

Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h

Princep de viana, 78 25004 Lleida
Fil per Randa / Comerç Just:

TROBALLES EI SLU

Av. Doctor Fleming, 19 25006 Lleida

Turó de Gardeny, edifici 8A

Baró de Maials, 18 25005 Lleida

25194 Lleida
Telèfon 973289074

AGENCIA DE COL•LOCACIÓ FUNDACIÓ JAUME
RUBIÓ I RUBIÓ

Fax 973289065
troballes@troballes.org

Plaça Sant Josep núm. 2 3ª planta

www.troballes.org

25002 Lleida

Horari d’atenció:

Telèfon 973283081

Dilluns a divendres de 8:00 a 15 h

Fax 973270527

BOTIGUES SOCIALS

TROBADES LLAR
Turó de Gardeny, edifici 8A

Botiga Troballes – Càritas parroquial d’Alcarras

25194 Lleida

C. Major, 94 – 25180 Alcarràs (Lleida)

Telèfon 973289074

Botiga Càritas Parroquial d’Alfarràs

Fax 973289065

C. Alexandre Santa Lucia,7 – Alfarràs

Dilluns a dijous de 16:00 a 19:00 h

Botiga Càritas Parroquial de Les Borges Blanques
C. Sant Jaume s/n – Les Borges Blanques (Lleida)
Botiga Troballes – Càritas Diocesana de Lleida
C. Sant Crist, 2 – 25002 Lleida
Botiga Càritas Parroquial del Pont de Suert
Baixos de l’Església – Pont de Suert (Lleida)
Botiga Càritas Parroquial d’Almenar
Av. de Lleida, 90 – 25126 (Lleida)

Membre de:

Amb suport de:

