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Introducció

La desigualtat i la precarietat marquen
la recuperació de les oportunitats en el
món del treball
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.

a més de 900 famílies durant l’any 2016 i en el 2017
potenciarem l’organització i l’atenció d’aquest servei, i
paral·lelament, hem reforçat l’equip humà que participa
en aquesta botiga amb una persona contractada.
Hem revisat i replantejat l’organització interna de la
Fundació i hem aprovat el Pla d’Igualtat de Gènere intern adreçat a les persones contractades del Programa
Ocupació, que ara caldrà desenvolupar.

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 d’inserir-se en el món del treball.

Estem preparant un nou projecte de Comerç Just molt
interessant, en el que demanem que s’animin a participar nous voluntaris i col·laboradors. L’any vinent dedicarem una de les nostres botigues a la venda exclusiva
de Comerç Just i aprofundirem la relació entre aquest
projecte i el projecte de Cooperació Internacional que
està naixent a Càritas Diocesana.

L’any 2016 ha estat un any de consolidació en les nostres
activitats:
Estem consolidant els nostres serveis com Agència
de Col·locació autoritzada i el servei d’Acollida Laboral
millora la seva eficàcia i resultats.
Hem ficat les bases per bastir un potent programa de
formació per la millora de les capacitats laborals de les
persones que atenem.

Estem ultimant la redacció del nou Pla estratègic de la
Fundació Jaume Rubió i Rubió 2017-20 que veurà la
llum en els primers mesos de 2017.

Hem mantingut el nivell de contractació dels llocs de
treball protegits d´inserció laboral.

Com veieu molts projectes i il·lusions, que són els projectes i il·lusions de tot l’equip humà que porta endavant
cada dia el programa d’Ocupació de Càritas Diocesana:
persones contractades, col·laboradores, i persones voluntàries. MOLTES GRÀCIES A TOTS!! Per la vostra dedicació, disponibilitat i compromís.

La recollida de roba ha estat inferior que la de l’any
anterior, en unes 100 tones de roba a causa de la
reestructuració de la recollida de roba a les Diòcesi de
Barbastre-Monsó i Urgell, les quals ja compten amb
programes que caminen sols en el tema del reciclatge
de roba.

El vostre compromís és la prova que la FJRR està i estarà
sempre al costat de les persones més dèbils, les persones que tenen més dificultats per trobar un treball digne,
i en què les polítiques públiques, i això no ha millorat, no
donen resposta a la seva situació crònica.

Malgrat la circumstància anterior hem aconseguit el
rècord històric de vendes en les nostres botigues de
roba de segona mà.
Hem iniciat el projecte comú tèxtil entre diferents
Càritas Diocesanes, que té dues línies de treball: d´una
banda, una relació més integrada amb FiT (Càritas Diocesana de Barcelona) i la planta processadora de roba
reciclada de Sant Esteve Sesrovires, i d´altra banda, la
participació en el llarg procés de creació de la Fundació
RE, que integrarà els projectes de Reciclatge Textil de
gairebé 30 Càritas Diocesanes d’arreu d’Espanya, per
tal de fer-nos més forts en els nostres projectes d’inserció sociolaboral.

Demanem a la ciutadania de Lleida que ens ajudeu amb
el vostre ànim, amb la disponibilitat del vostre temps o bé
amb el vostre suport econòmic.

El lliurament de roba social continua com una de les
activitats bàsiques de la FJRR. Hem lliurat roba social

Director de Càritas Diocesana de Lleida

TOTHOM MEREIX UNA OPORTUNITAT!! UN TREBALL
DIGNE.

Ramon Baró Cerqueda
President de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
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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

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

1. Ajudar a les persones físiques sense hàbits laborals o
en risc d’exclusió social i amb dificultats per integrarse en el món laboral, mitjançant el desenvolupament
d’accions de formació i l’establiment d’itineraris
d’inserció laboral personalitzats.
2. Vetllar per la seva introducció al mercat laboral
ordinari directament, i/o mitjançant la creació de llocs
de treball en empreses d’inserció laboral, així com la
participació amb d’altres entitats amb personalitat
jurídica en la creació de llocs de treball que puguin
ésser ocupats pels beneficiaris.
3. Promoure la creació i establiment d’empreses
d’inserció laboral dins el territori de Catalunya que
duguin a terme activitats mitjançant mecanismes de
sostenibilitat que contribueixin a la conservació del
medi ambient.
4. Desenvolupar projectes de sensibilització i educació
envers el consum de productes reciclats i de segona
mà.
5. 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.
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Projectes de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
TROBALLES EMPRESA D’INSERCIÓ SLU
Dos camins per la inserció: Troballes Roba i Troballes Llar
Objectiu General:

Destinataris d´inserció:

Treballar a favor de la inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió, mitjançant l’acompanyament durant
el seu itinerari d´inserció i amb la finalitat d’aconseguir un
nivell d’ocupabilitat suficient per la seva incorporació en el
mercat laboral ordinari.

Les persones que participen en el projecte són col·lectius
que es troben en situació de vulnerabilitat i/o d’exclusió
social:
1. Persones perceptores de rendes mínimes.
2. Joves d’entre 18 i 30 anys, procedents
d’institucions de protecció de menors.
3. Persones en procés de reinserció social amb
problemes d’addició a les drogues i alcohol,
i persones amb malalties psiquiàtriques
compensades.
4. Persones que la seva situació no els permet
accedir a un lloc de treball o estan en situació de
llibertat condicional o ex-reclusos.
5. Persones immigrants (en situacions vulnerables).
6. Majors de 45 anys.
7. Dones en situació vulnerable o d’exclusió.
8. Joves d’entre 18 i 30 anys que viuen en una
situació d’exclusió social.

TROBALLES ROBA
Troballes, mitjançant 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. En aquest procés, 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 .

Contractes d’inserció any 2016:

Paral·lelament, destacar la tasca mediambiental que
desenvolupem donant vida a la roba i sensibilitzant a la
població sobre el reciclatge.

Durant el 2016, hem realitzat 16 contractes d’inserció,
8 dels quals han causat baixa per finalització de l’itinerari
d´inserció i 1 persona causa baixa voluntària, i 7 han iniciat
aquest any el seu procés d’inserció.

Comparativa hores d’inserció en els darrers anys

De les 8 persones que han causat baixa, 1 persona ha
trobat feina i la resta han assolit els objectius professionals
proposats.
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Any 2014

15.925 hores

Any 2015

16.550 hores

Any 2016

14.728 hores

Accions realitzades:
Treball realitzat amb les persones d’inserció
Classes de recerca de feina i formació

256

Tutories de seguiment per part del tècnic d’inserció

111

Acompanyament en el lloc de treball per part del personal tècnic de producció

70

Durant el 2016, s´han elaborat 7 nous itineraris perso·
nalitzats realitzant un seguiment a través de tutories i
sessions formatives setmanals. Alhora, hem establert un
pla formatiu personalitzat per a cada usuari/a en el qual
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.

Coordinacions amb altres entitats
Visites de col·legis i altres entitats (Col·legi Maristes, Episcopal i Claver, IES Ronda...)
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Alumnes de pràctiques (Associació Down Lleida, Col·legi Llars Sant Josep, Inlingua, IMO, Salesians Sant Jordi, Reintegra, Escola del
Treball, IES Ronda i Institut Guindàvols)

24

Persones que realitzen Treball en bé a la comunitat

79

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
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Equip Professionals Troballes Roba
Gerent

1

Tècnic inserció

1

Encarregat/da de producció

2

Administratiu

1

Personal estructura planta Gardeny i botigues
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Recollida de roba i joguines
La teva roba dona per molt
El fet de posar roba, sabates, joguines en una bossa i
portar-les en els nostres contenidors, és un gest senzill en
el que recuperes, recicles i ajudes al medi ambient. T’ho
posem molt fàcil, perquè fins i tot, venim a recollir-la a casa
teva gratuïtament quan et vagi bé.
Roba recollida i procedència

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Kg

Kg

Kg

Kg

Botigues

57.779

42.194

39.603

33.349

Parròquies

27.257

39.929

47.447

35.848

405.804

496.394,50

718.138

679.560

11.430

4.952

6.510

6.489

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

16.977

16.968

12.700

6.848

Deixalleries

19.647

22.567

16.400

15.886

CAPRABO

10.556

8.604

7.781

2.643

14.308,50

Altres entitats
Joguines recollides
TOTAL
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1.506

9.200

10.710

10.921

7.499

555.573

656.627

875.100

786.985

TROBALLES LLAR
Pressupostos realitzats:

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.
Contractes d’inserció any 2016:

Durant el 2016 el 68% dels pressupostos presentats han
estat acceptats.

Treball realitzat amb les persones d’inserció

Troballes Llar, ha realitzat 3 contractes, dels quals 1
persona ha causat baixa i 1 ha iniciat l’itinerari d’inserció.
Durant el 2016, s’ha elaborat 1 nou itinerari personalitzat
realitzant un seguiment a través de tutories i seguiments
laborals.

Recerca de feina i formació
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Tutories i seguiment

41

Equip de Professionals Troballes Llar
Gerent - Administrador
Tècnic inserció

1
1 a ½ jornada

PROJECTE LLIURAMENT SOCIAL DE LA ROBA
La botiga més social
El projecte de lliurament de roba gratuït va néixer amb el
propòsit de recuperar el tèxtil familiar de la ciutat de Lleida,
ja que tradicionalment es realitzava des de les parròquies,
i alhora donar resposta a les persones que tenien una necessitat d´abastiment de roba. La Fundació Jaume Rubió
i Rubió i juntament amb TROBALLES E.I, treballa perquè
la donació de roba es pugui realitzar d’una manera digna,
amb equitat i amb un control per tal de fer-n’hi un màxim
aprofitament per part dels beneficiaris. Els beneficiaris

venen derivats des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Lleida i Càritas Diocesana de Lleida.

XIFRES
Families beneficiàries del lliurament de roba
Total peces roba
Cost total
6

971
9.808
38.246€

PROGRAMA SERVEI ACOLLIDA PARROQUIAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL
(SAPILA) – AGENCIA DE COL·LOCACIÓ FUNDACIÓ JAUME RUBIO I RUBIO
• Accions grupals en Tècniques de Recerca de
Feina, Han participat un total de 77 persones, 28
homes i 49 dones, amb un total de 198 intervencions.

Acompanyant en la inserció
Objectius i propostes

• Accions grupals del Club de Recerca de Feina,
Hi ha participat 50 persones de forma habitual, 17
homes i 33 dones, amb un total de 146 respostes.

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

• Accions formatives per a la millora de compe·
tències per a l’ocupació (Emplea+): L’any 2016
s’han dut a terme 205 avaluacions amb l’eina informàtica, que inclou valoració de competències bàsiques, autovaloració i valoració de competències
transversals per a l’ocupació, retorn informatiu dels
resultats amb el/la participant, i realització d’accions formatives a través de programa informàtic, per
a la millora de la puntuació obtinguda en l’avaluació
de competències inicial.

Específics
1. Oferir itineraris personalitzats per al desenvolupament i millora de competències personals i sociolaborals dels participants
2. Posar en contacte persones que busquen feina
amb les empreses que n’ofereixen, mitjançant accions de prospecció empresarial i gestió d’ofertes.

• Accions informatives sobre el mercat laboral:
S’han realitzat 4 xerrades informatives sobre el mercat laboral i la seva normativa; en concret, s’han
realitzat 2 xerrades envers el sector domèstic, i 2
del sector agrícola. Les xerrades han estat impartides per personal voluntari de l’entitat.

3. 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.
Noves sol·licituds

Homes

Dones

343

137

214

INTERMEDIACIÓ LABORAL
1. Accions d’intermediació i prospecció
L’any 2016 s’han gestionat un total de 73 ofertes
laborals. Majoritàriament, les ofertes provenen de
domicilis particulars, per a la realització de tasques
d’atenció a persones grans i/o neteges, o des de l’empresa d’inserció Troballes, en qualsevol de les dues
línies d’activitat.

2. Entrevista individual inicial. Elaboració d’itineraris
personalitzats d’inserció.
Nous participants

Homes

Dones

298

121

177

Les accions de prospecció empresarial realitzades des
de Fundació Jaume Rubió i Rubió es duen a terme
mitjançant contactes telefònics amb empreses del
territori, visites presencials a les mateixes i també enviament d’informació de la entitat via correu electrònic.
L’any 2016, s’han materialitzat 64 contactes empre·
sarials, amb empreses de diferents sectors ocupacionals: transport, construcció, agrícola... D’aquests 64
contactes realitzats, s’han signat 4 convenis de col·
laboració, en diferents sectors ocupacionals (Construcció; Hostaleria i turisme; Infraestructures, logística i
transport; i Serveis).

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

Homes

Dones

448

175

273

Accions realitzades:
• Accions individuals d’informació a participants:
Han participat en accions d’informació, un total de
368 participants, 223 dones i 145 homes. S’han
generat 888 respostes.
• Accions individuals de seguiment a participants.
Han participat en entrevistes de seguiment un total
de 176 participants, amb un total de 435 respostes
generades. D’aquests, 67 han estat homes, i 109,
dones.

2. Coordinació amb la empresa d’inserció Troballes
L’any 2016, el programa d’Acollida laboral ha continuat
la coordinació amb la empresa d’inserció Troballes,
tant amb el Projecte Roba com amb el Projecte Troballes Llar.
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3. Resultats d’inserció

Aquesta coordinació és duu a terme de diferents maneres.

Els resultats i registres d’inserció dels participants del
programa d’Acollida Laboral, l’any 2016, tenen encara
recorregut de millora, de cara als propers anys.

D’una banda, amb l’objectiu de derivar a l’empresa
participants d’Acollida Laboral, per a què puguin optar
a cobrir llocs de treball vacants a qualsevol dels dos
projectes, sigui de forma puntual, o amb contractació
més estable. Paral·lelament, la coordinació entre Acollida Laboral i l’empresa Troballes també es fa palesa en
les accions de seguiment dels/les participants incorporats/ades a la empresa.

L’any 2016 es té constància que un total de 78 perso·
nes s’han incorporat un lloc de treball; d’aquestes, 22
són homes, i 56, dones.
En aquest total de 78, s’hi inclouen les 8 contractacions realitzades per la empresa d’inserció Troballes,
com s’havia mencionat anteriorment, i també 8 noves
contractacions realitzades en el marc d’un nou projecte
desenvolupat a Caritas Diocesana de Lleida i Fundació
Jaume Rubió aquest 2016, el Projecte Empremtes.

El passat any 2016, la empresa d’inserció Troballes ha
realitzat a 8 noves contractacions; d’aquests, 5 han
estat dones i, 3, homes. De les 8 contractacions rea·
litzades, 7 s’han produït en el projecte Troballes Roba,
i 1, a Troballes Llar.

De la resta de participants que han informat de la seva
incorporació a algun lloc de treball, la major part ho ha
fet en feines de caràcter temporal (campanya agrícola,
en molts casos), i/o en feines de jornada parcial. A la
vegada, molts d’ells no han formalitzat relació laboral,
especialment quan es tracta d’incorporacions en domicilis particulars i/o feines de poques hores (caps de
setmana i/o substitucions, per exemple).

A més a més, el projecte Troballes Llar ha contractat 6
persones més, per a desenvolupar feines a hores i dies
solts; sota aquesta fórmula, s’han gestionat 374 hores
de treball contractat que s’han repartit entre les 6
persones mencionades.

FORMACIÓ
Formació en competències bàsiques
• Accions formatives en alfabetització informàtica:
Hi han participat un total de 24 persones, 7 homes
i 17 dones, amb un total de 134 registres d’assistència.
• Accions formatives en alfabetització: Els cursos
d’alfabetització, en llengua castellana, i impartits des
de Fundació Jaume Rubió i Rubió l’any 2016, han
comptabilitzat 24 participants, 22 dones i 2 homes.
• Cursos d’Alfabetització a la Parròquia Sant Igna·
si. Aquesta acció formativa complementa els cursos
d’alfabetització en llengua castellana i catalana que
s’organitzen, des de Fundació Jaume Rubió i Rubió,
i s’imparteixen, per personal voluntari, a la Parròquia
Sant Ignasi de Lleida. Aquesta formació, de major abast i volum d’assistents, ha registrat, durant
2016, una mitja continuada d’uns 180 alumnes.
Formació en competències ocupacionals
• Cursos de Formació en Ajuda a Domicili: Ha
beneficiat a 15 participants, 12 dones i 3 homes.
• Curs de Formació en ura: S’han comptabilitzat 12
participants, 10 homes i 2 dones.
• Cursos de Formació en Ajudant de cuina i Cam·
brer: S’hi ha comptabilitzat 4 participants d’Acollida
Laboral, 3 dones i 1 home
• Pretaller de costura (Projecte Empremtes): Hi
han participat 5 persones provinents del programa
d’Acollida laboral, totes elles dones.
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EL PROGRAMA EN XIFRES
Dades de la població atesa
• Segons el sexe
2016

%

Dones

273

60,94%

Homes

175

39,06%

Total

448

100,00%

• Per edats i sexe
Homes
28

<25

%
16,00%

Dones

%

13

Totals
4,76%

%

41

9,15%

25-35

23

13,14%

66

24,18%

89

19,87%

36-45

44

25,14%

78

28,57%

122

27,23%

>45

80

45,71%

116

42,49%

196

43,75%

Totals

175

100,00%

273

100,00%

448

100,00%

• Segons origen
2016

Homes

%

Dones

%

Total

%

Origen Immigrant

109

61,64%

185

44,44%

294

64,20%

Origen Espanyol

66

38,36%

88

55,56%

154

35,80%

Totals

175

100,00%

273

100,00%

448

100%

Equip Professional
Professionals
1 tècnics d’inserció

Jornada completa

2 tècnics d’inserció

Mitja jornada
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PROJECTE comerç just

VOLUNTARIAT FUNDACIÓ JAUME
RUBIÓ I RUBIÓ

Consumim de forma responsable
Una col·laboració clau

Objectiu:
El Comerç Just té per objectiu reduir la pobresa dels
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).

Objectiu:
Acollir i acompanyar els/les voluntaris/àries en el treball
que realitzen a la Fundació Jaume Rubió i Rubió.
Els nostres voluntaris:
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.

Per què Comerç Just?
Per ajudar al desenvolupament dels països del Sud, per
una economia més humanitzada, per la creació d’oportunitats bones per a tothom..., una altra manera de consumir
és POSSIBLE

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.

Perquè amb el Comerç Just, cadascú rep la part que li
correspon!

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.

Professionals
Personal voluntari
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Tècnic

1

El programa disposa d’una botiga al centre de Lleida per a
la venda dels productes de comerç just , que a la vegada
fa de seu i on s’han organitzat 10 tertúlies sobre temes
d’economia social i solidaria

Paral·lelament, s´ha creat un grup de voluntariat, que amb
la col·laboració del personal tècnic, realitzen contactes en
diferents empreses per tal de donar un impuls a la prospecció.

PROJECTE EMPRENTES
Una nova oportunitat per la inserció
Càritas Diocesana de Lleida a la recerca de noves vies
per fomentar el treball s’adhereix a una nova proposta de
projecte sòcio-laboral de Càritas Espanyola anomenat
GIZALAN, que en la seva adaptació a Lleida rep el nom
EMPREMTES.
S´han contractat un total de 8 persones en situació de
risc social, 7 de les quals han estat contractades per la
Fundació Jaume Rubió i Rubió i 1 per la Fundació Arrels
Sant Ignasi. Les tasques que han realitzat són diverses i
en diferents projectes:
Càritas Diocesana de Lleida:
• Mediador a temporers i assentaments
• Auxiliar d’atenció i acompanyament al programa de
gent gran
Troballes Empresa d´Inserció:
• Auxiliar d’atenció a la botiga social de roba
• Taller ocupacional de costura
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• Auxiliar d’acompanyament de magatzem

En primera
persona

Fundació Arrels-Sant Ignasi:
• Auxiliar de suport a persones drogodependents
Fundació Jaume Rubió i Rubió:
• Auxiliar de manteniment d’habitatges de famílies
sense recursos econòmics

RADIA, treballadora de la botiga social.

S’ha aconseguit donar una oportunitat laboral a aquestes
persones i alhora proporcionar-los-hi estabilitat econòmica
durant el temps de contractació, així com afavorir al desenvolupament d’hàbits i competències laborals per facilitar
l’accés posterior a altres llocs de treball.

Què destacaries del teu pas pel programa d’Acollida
Laboral de Fundació Jaume Rubió i Rubió?
Va ser una experiència positiva. Entenen la problemàtica que
presenta la persona que hi acudeix, t’escolten molt. Estic
molt contenta del tracte que hi vaig rebre. Van ajudar-me a
redactar el CV, em comentaven ofertes de feina i feien seguiment de tot el procés de recerca de feina.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Com et va ajudar en el teu procés de recerca de feina?

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

Van facilitar informació sobre recursos per buscar feina, em
van ajudar a aprendre a buscar feina per Internet, i em van
donar suport en els dubtes que tenia. Feien seguiment de
tot el procés.

• 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.

Com va contribuir el teu pas pel programa SAPILA en la
teva incorporació a l’empresa Troballes?

• Desfilada de roba, a la plaça de la llotja, el dia
29 d’abril 2016, amb la col·laboració IES Guindàvols, IES Torre Vicens, Col·legi Episcopal i l’Escola
de Models Magda Simó.

Des d’Acollida Laboral em van comentar l’oferta, i em van
presentar com a candidata.
Què destacaries del teu pas per l’empresa?

• Celebració dels 10 anys de TROBALLES 14 de
desembre 2016, amb la presència del Sr. Bisbe i la
ponència del Sr. Rafa Allepuz i la participació dels
voluntaris que han format part durant aquests anys.

Ha estat una experiència laboral que m’ha obert les portes
al mercat laboral. Ha estat una oportunitat, que m’ha ajudat
a creure més en mi i en les meves possibilitats. M’ha donat
ànims i confiança en mi mateixa, per a continuar en el mercat laboral. En tot moment em van tractar com si fos de la
família, amb molt bon tracte, i explicant-me bé les meves
tasques. Estic molt contenta d’haver treballat a l’empresa,
i m’ha donat la possibilitat de conèixer diferents entorns de
treball: botiga, magatzem, i oficines. També m’ha donat la
oportunitat de treballar amb personal voluntari.

• Setmana de Europea de Prevenció de Residus.
• Jornada de portes obertes a Troballes el 7 d’oc·
tubre 2016.
• Presència en els mitjans de comunicació.
• Premi Jaume Rubio i Rubió. L’any 2016 s’ha posat en marxa el premi Fundació Jaume Rubió i Rubió que té la finalitat de promoure l’estudi i la sensibilització vers les realitats del món del treball. 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.

Després d’aquesta experiència, com veus ara el teu
futur laboral?
Bé. Confio en poder continuar treballant. De fet, ara ja treballo unes hores a la setmana, i continuo buscant feina, tant a
través de l’Acollida Laboral de Caritas com d’altres recursos
de la ciutat.
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Tancament any 2016 de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
Despeses any 2016
TROBALLES

FUNDACIÓ

TOTAL 2016

Aprovisionament

72.385,02 €

-€

72.385,02 €

Compres

29.030,00 €

-€

29.030,00 €

Consumibles

11.344,98 €

-€

11.344,98 €

Treballs realitzats per ASPROS

12.614,04 €

-€

12.614,04 €

Treballs realitzats per l'Associació

19.396,00 €

-€

19.396,00 €

Despeses Personal

440.201,70 €

150.214,95 €

590.416,65 €

Sous

347.776,63 €

113.778,16 €

461.554,79 €

88.149,65 €

36.057,39 €

124.207,04 €

4.275,42 €

379,40 €

4.654,82 €

195.082,99 €

55.223,36 €

250.306,35 €

33.462,51 €

-€

33.462,51 €

S. Social
Altres Costos
Despeses d’explotació
Lloguers
Rentings

2.554,02 €

-€

2.554,02 €

Reparacions i conservació - Informàtica

6.379,50 €

1.185,70 €

7.565,20 €

Reparacions i neteja - Gardeny i alarmes

10.587,46 €

10.587,46 €

Reparacions i conservació - Contenidors

5.565,56 €

5.565,56 €

Reparacions i neteja - Botigues

5.493,23 €

5.493,23 €

Reparacions i manteniment- Vehicles

6.892,96 €

6.892,96 €

Serveis de professionals independents

7.618,50 €

Transport
Primes d’assegurances

3.551,90 €

11.170,40 €

6.100,00 €

-€

6.100,00 €

8.402,98 €

685,76 €

9.088,74 €

Serveis bancaris

1.586,25 €

366,69 €

1.952,94 €

Publicitat, propaganda

6.028,53 €

2.320,33 €

8.348,86 €

Subministraments - Gasoil

7.060,36 €

-€

Subministraments - Llum Gardeny

8.922,95 €

Subministraments - Llum Botigues - Aigua

7.060,36 €
8.922,95 €

11.788,26 €

11.788,26 €

Telefonia i Internet

4.836,04 €

-€

4.836,04 €

Botiga Fleming

2.914,82 €

-€

2.914,82 €

Botiga Alcarràs

6.469,62 €

-€

6.469,62 €

Viatges i Quilometratge

4.147,91 €

1.069,99 €

5.217,90 €

-€

2.237,00 €

2.237,00 €

Formació
Material d'oficina, correu i varis

3.742,66 €

1.183,60 €

4.926,26 €

Quotes

1.523,81 €

4.980,56 €

6.504,37 €

Varis

5.111,39 €

1.624,06 €

6.735,45 €

Tributs

1.691,69 €

314,16 €

2.005,85 €

Voluntaris

2.162,29 €

-€

2.162,29 €

-€

28.623,30 €

28.623,30 €

CURS SAPILA (Soldadura-Perruqueria-Cuina)
Altres despeses extraordinàries
Amortitzacions / Inversions
Ajust IVA anys anteriors
Programa Alfabetització i Beques Formació
Total despeses
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7.189,69 €

-€

7.189,69 €

26.850,00 €

459,74 €

27.309,74 €

-€

4.843,01 €

4.843,01 €

-€

1.777,56 €

1.777,56 €

707.669,71 €

205.438,31 €

913.108,02 €

INGRESSOS any 2016
TROBALLES

FUNDACIÓ

TOTAL

Per Vendes

565.149,18 €

-€

565.149,18 €

Vendes botigues

380.230,57 €

-€

380.230,57 €

Vendes a l'engrós

100.884,74 €

Serveis i Bugaderia

84.033,87 €

Variació d'Existències

- 8.016,04 €

Variació d'Existències

- 8.016,04 €

Ajuts i donatius

-€

Donacions i Llegats / Ibercaja
Subvencions
IRPF NODUS AERESS

100.884,74 €
-€

84.033,87 €
- 8.016,04 €
- 8.016,04 €

2.000,00 €

2.000,00 €

-€

2.000,00 €

2.000,00 €

109.373,34 €

181.800,95 €

291.174,29 €

-€

23.075,72 €

23.075,72 €

Programa Operatiu.(Fons Europeus)

13.897,05 €

34.433,83 €

48.330,88 €

Programa O. (Fons privats) SAPILA Acompanyament

13.897,05 €

23.634,23 €

37.531,28 €

-€

54.444,53 €

54.444,53 €

PORTICUS / Emprentes
Aportació - Càritas (PES / Salesians)

-€

14.311,65 €

14.311,65 €

Departament E i Ocupació Ajut contractació

16.175,21 €

-€

16.175,21 €

Departament E i Ocupació Acompanyament

46.000,00 €

-€

46.000,00 €

-€

-€

15.900,99 €

15.900,99 €

SOC Beneficiaris RMI 2014/2015
SOC Agencia de Col·locació/Cont, / Ajuntament
Departament Benestar i Família

-€

12.500,00 €

12.500,00 €

19.404,03 €

-€

19.404,03 €

Institut de la Dona

-€

3.500,00 €

3.500,00 €

Ministerio de Igualdad + Donante Càritas (Redeveco)

-€

-€

-€

Altres Ingressos

28.083,91 €

2.749,59 €

30.833,50 €

Aportació Càritas / Troballes

25.000,00 €

-€

25.000,00 €

INDITEX

Ingressos extraordinaris

3.083,91 €

2.749,59 €

5.833,50 €

Total Ingressos

694.590,39 €

186.550,54 €

881.140,93 €

RESULTAT 2016

-13.079,32

-18.887,77

-31.967,09

13.770,68

-18.428,03

-4.657,35

RESULTAT SENSE AMORTITZACIÓ.
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POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ

TROBALLES EI SLU

Plaça Sant Josep núm. 2 3a planta
25002 Lleida
Telèfon 973283081
Fax 973270527
info@fundaciojaumerubioirubio.cat
www.fundaciojaumerubioirubio.cat
Horari d’atenció:
Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
Dilluns a dijous de 16:00 a 19:00 h

Turó de Gardeny, edifici 8A - 25194 Lleida
Telèfon 973289074
Fax 973289065
troballes@troballes.org
www.troballes.org
Horari d’atenció:
Dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h

Turó de Gardeny, edifici 8A - 25194 Lleida
Telèfon 973289074
Fax 973289065

SERVEI D’ACOLLIDA PARROQUIAL
INSERCIÓ LABORAL:
Plaça Sant Josep núm. 2 3a planta - 25002 Lleida
Telèfon 973283081
Fax 973270527

AGENCIA DE COL·LOCACIÓ
FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I RUBIÓ:
Plaça Sant Josep núm. 2 3a planta
25002 Lleida
Telèfon 973283081
Fax 973270527

Membre de:

Amb el suport de:

BOTIGUES ROBA AMIGA:
Carrer del Bisbe, 2 - 25002 Lleida
Princep de Viana, 78 - 25004 Lleida
Fil per Randa / Comerç just: Av. Doctor Fleming, 19- 25006 Lleida

BOTIGUES SOCIALS:
Botiga Troballes - Càritas parroquial d’Alcarràs
C. Major, 94 - 25180 Alcarràs (Lleida).
Botiga Càritas Parroquial d’Alfarràs
C. Alexandre Santa Lucia, 7 - Alfarràs
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

