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Carta del Bisbe
La presentació de la memòria d’una institució sol ser
motiu d’alegria i satisfacció per a qui la firma. Segur
que voldrà, al mateix temps, evitar l’excessiva complaença dels responsables per les coses realitzades i
tractar de millorar i augmentar els serveis que presta
amb la vista posada en el període següent.
Aquestes pàgines contenen la memòria de la FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ i de l’empresa d’inserció laboral TROBALLES, inserides en l’àmbit d’actuació de
CÀRITAS DIOCESANA. Com a bisbe he de dir que estic content de les
finalitats i activitats desenvolupades que es descriuen aquí; estic satisfet del
què s’ha fet i agraeixo, en nom de l’Església diocesana, als responsables
la seva dedicació i servei prestat. Amb seguretat els beneficiaris coincidiran amb mi en aquests mateixos sentiments. Demanarem a Déu que ens
concedeixi a tots nosaltres fortalesa i constància per continuar en aquesta
trajectòria d’ajuda als germans més necessitats de feina.
Perquè parlem de treball, de dignitat de la persona, d’organització empresarial, d’economia, de tracte humà, de decència en les relacions laborals… És un immens oceà amb uns horitzons sense límits. Malgrat això es
vol contribuir aportant una gota d’aigua en aquesta recerca de la promoció
i la dignificació de la persona: que cada dia hi hagi més gent amb un treball
decent, que es redueixi o s’elimini l’atur i la degradació familiar per aquest
motiu, que sigui possible un espai de formació que faciliti l’ingrés en el
món laboral.
I volem aconseguir tot això amb un marc clar de referència, les paraules
i els fets de Jesús que ens diu que tots els homes som germans perquè
som fills d’un mateix Pare. Sabem que el treball és un dret fonamental per
a tots. Siguem conscients de que no podem tranquil·litzar la nostra consciència si li falta a algú. Treballem per una economia que eviti l’exclusió i
la desigualtat.
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.
Lleida, 8 de maig de 2019.
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Carta del president
Teniu a les vostres mans la memòria de la Fundació
Jaume Rubió i Rubió (FJRiR) de l’any 2018 en la que
apareix la nostra activitat realitzada durant tot l’any.
Com sabeu la FJRiR porta a terme la seva acció social en el camp de la inserció sociolaboral de les
persones amb vulnerabilitat social o en risc exclusió.
L’experiència de tots aquests anys d’activitat ens
posa de manifest la continua dificultat de moltes
persones per integrar-se a la nostra societat mitjançant el treball remunerat. Les dades que aquí apareixen ho corroboren.
En l’actualitat, malgrat la satisfacció d’haver superat un període d’una crisi
econòmica molt intensa, segueixen existint moltes situacions personals i
familiars que encara requereixen del suport d’entitats com la nostra, perquè
les oportunitats de millora que es creen no són suficients per a garantir una
integració social i una projecció personal i familiar per a una bona part de la
població, la més vulnerable. La nostra societat no és cohesiona lo suficient
i les desigualtats es mantenen.
El nivell d’atur continua sent elevat, malgrat la creació de llocs de treball
dels darrers anys, i s’ofereix una ocupació molt inestable i de baixos salaris.
Davant d’aquest panorama la precarietat laboral i de vida es concentra en
determinats col·lectius, com la població estrangera i les dones –entre altres-, que generen situacions de vulnerabilitat per a moltes famílies, on els
més joves són els qui pateixen les conseqüències amb major intensitat.
Voldria destacar l’increment d’usuaris en la nostra entitat de persones estrangeres sense documentació, situació que dificulta encara més la nostra
acció i el seu futur. Demanem una major presa de consciència sobre aquesta situació. Tanmateix la dificultat per la que passen moltes dones a càrrec
de l’atenció d’infants i de persones grans en el si de la seva llar -al front de
famílies monoparentals algunes d’elles- per la conciliació formativa, laboral
i familiar, un altre escull molt important.
Tot això no és més que un petit reflex del que fem i és una petita mostra
del que passa a la nostra societat, de la qual tots en formem part. Comptem
amb el suport de persones treballadores i voluntàries, a les quals agraïm el
seu esforç i dedicació, però necessitem més.
Feu-nos suport!
Rafael Allepuz Capdevila
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Organigrama

Bisbe de Lleida

Patronat

President

Àrea d’acció
Social

Director
Àrea d’Economia
Social

Serveis Generals
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Acollida laboral

Orientació sociolaboral
Intermediació

Itineraris
d’inserció
de Troballes

Prospecció
Formació

Troballes roba
Gerència

Troballes llar
Missatgeria amb cor

Administració
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DADES GENERALS
ACOLLIDA LABORAL

PERSONES
ATESES

492
PERSONES
VOLUNTÀRIES

7

PERSONES
CONTRACTADES

5

3 tècnics d’inserció | 1 docent
1 tècnica administrativa
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TROBALLES

PERSONES
D’INSERCIÓ

21

PERSONES
VOLUNTÀRIES

90

PERSONES
CONTRACTADES
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1 gerent | 1 tècnica d'inserció | 2 encarregats
de producció | 2 administratiu/va | 4
persones d'estructura
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Acollida
Laboral
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Orientació Sociolaboral
“Gràcies a Càritas he tornat a confiar en mi mateix. Han
estat un punt de recolzament molt important a la meva vida,
m’han ajudat a trobar feina, a retrobar-me amb mi mateix i
a aconseguir independència econòmica, a més de conèixer
gent magnífica”
W. Darío, 36 anys, ha trobat feina a través de la Fundació Jaume Rubió i Rubió.

El programa d’Acollida Laboral centra la seva activitat en el desenvolupament d’accions per a la millora de
l’ocupabilitat i el foment de la inserció sociolaboral.

492
12
232

Persones ateses:
172 homes
320 dones
Persones:
7 voluntaris, 4 contractats,
1 col·laboradors
Accions d’acompanyament
i seguiment

I a més...

55
71
3

Persones han participat de les
accions formatives grupals en
tècniques de recerca de feina
Persones han participat de les
accions grupals de Club de
Recerca de Feina

Accions informatives sobre el
mercat laboral
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Intermediació Laboral
“La intermediació laboral, dins del nostre treball, és un dels
punts més agraïts que tenim, ja que ens dediquem ha satisfer
les necessitats tant de les persones que atenem com de les
empreses.”
Anna, tècnica d’inserció.

La intermediació laboral és un servei de caràcter públic que té com a objectiu la gestió de les ofertes de treball presentades per les empreses, les
entitats i les persones que ofereixen ocupació, per proveir-les de candidats
entre les persones demandants d’ocupació.
Fundació Jaume Rubió i Rubió està autoritzada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya com Agència de col.locacio amb nº 0900000182, el que li permet dur a terme accions de prospecció empresarial i intermediació de
llocs de treball.

173
72
80
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Persones ateses

Ofertes laborals:
33 llar | 33 privada | 6 mercat
protegit

Llocs de treball

300
68

CV enviats

Persones que han
trobat treball

Prospecció laboral
“Col·laborar amb la Fundació Jaume Rubió i Rubió ens ha permès trobar personal qualificat per a la nostra empresa i, a més,
participar de forma activa i compromesa en el canvi social en
què creiem”
Miquel, 53 anys, gerent d’empresa col·laboradora Òptima Serveis.

Des de l’àrea de prospecció s’ha treballat durant el 2018 per continuar ampliant el nombre d’empreses col.laboradores amb el nostre projecte i s’han
seguit realitzant esforços per sensibilitzar e informar al teixit empresarial de
la ciutat sobre la responsabilitat social corporativa.

98
20
2

Contacte amb empreses

Visites a empreses

Convenis de col·laboració
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Formació
“Participar en el curs ‘Fils per a la inserció’ ha estat molt útil
i ho valoro molt positivament: m’ha permès aprendre coses
noves i tenir noves capacitats de cara al mercat laboral, però
a més m’he sentit valorada pels professionals i he conegut un
gran grup de persones!”
Adah, 33 anys, participant del curs ‘Fils per a la inserció’.

La col.laboració amb diferents entitas i empreses locals ha permés
executar diferents cursos de formació, de diversos sectors ocupacionals. Les persones ateses en el programa d’Acollida laboral han pogut
millorar d’aquesta manera les seves
competències sociolaborals.
Formacions per a l’ocupació

19
9
8

Alumnes en costura:
2 Cursos de Fils per la
inserció d’alumnes

Alumnes en neteja

Alumnes en formació de
manteniment

Formació en competències
bàsiques

24
25
14

Alumnes en alfabetització

Alumnes en informàtica

Troballes
Empresa
d’Inserció
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Troballes roba
“És un plaer veure, any rere any, el creixement professional
i personal de totes les persones que passen per l’empresa.
Compartir els coneixements és un procés que ens enriqueix a
tots els treballadors i treballadores de la casa”
Anna, 57 anys, tècnica de producció de Troballes.

Mitjançant la venda de roba de segona mà, a Troballes es creen llocs
de treball destinats a aquelles persones que es troben en risc d’exclusió.
El procés comença amb la recollida
de roba i segueix amb la selecció, la
neteja i el planxat, arribant a l’etiquetatge i a la venda a les botigues.
603,983,20 Kg de roba recollida
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11
141
116
48
14
10

Persones contractades
d'inserció

Tutories d’acompanyament
realitzades per la tècnica
d’inserció
Tutories de seguiment
realitzades pels tècnics de
producció
Persones que realitzen
treballs en benefici de la
comunitat

Alumnes en pràctiques

Visites a escoles

Botiga social competencial
Lliurament de roba gratuïta per famílies en situació de vulnerabilitat.

701
8.648

Persones beneficiàries del
lliurament de roba

Total de peces donades

33.648

2

€ Cost total

Persones contractades
d’inserció

Troballes Llar
“Després de molt temps, per fi puc fer la meva feina amb la
seguretat de tenir un contracte laboral darrere que defensa els
meus drets”
Judith, 32 anys, treballadora a 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 incorporació al món laboral
ordinari.

34
6
2.357

56
46

Clients:
10 nous
24 de seguiment

Persones contractades
d'inserció

Serveis realitzats

Tutories d’acompanyament
de la tècnica d’inserció

Tutories accions de millora
competencial
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Missatgeria amb cor
“És una sort poder formar part de la primera iniciativa de
missatgeria a Lleida que respecta el medi ambient de la ciutat”
Ricard, 29 anys, treballa a Missatgeria amb Cor.

Troballes col.labora amb la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom (Llars
del Seminari) i l’empresa Troca duent a terme el projecte de Missatgeria
amb Cor, la primera missatgeria ecològica i sostenible de Lleida.

2
400
6

18

Persones d'inserció

Serveis realitzats

Clients

Sensibilització
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Accions de
sensibilització
La Fundació Jaume Rubió i Rubió
ha dut a terme diferents accions de
sensibilització que detallem a continuació:
• Campanya “Dona’ns l’@” amb
la finalitat de donar a conèixer
el servei de recollida de roba a
domicili
• Desfilada de roba a la plaça
Sant Josep amb la col·laboració
de l’INS Guindàvols, INS Torrevicens, Col·legi Episcopal i l’Escola de Models Magda Simó.
• Setmana Europea de Prevenció
de Residus
• Presència en els mitjans de comunicació
• Premi Jaume Rubió 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 assolir
una realitat laboral més digna.
Aquest any s’han donat dos premis de 1500€.
• Campanya Església per al Treball Decent
• Sortida amb els voluntaris i voluntàries de troballes

20

Dades
econòmiques
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TANCAMENT PROGRAMA OCUPACIÓ 2018
DESPESES

EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL

Compres i Serveis ETT, Aspros, Associació i FJRiR

138.867,48 €

- €

138.867,48 €

Despeses Personal

515.416,34 €

125.029,11 €

640.445,45 €

Sous

400.416,82 €

95.396,11 €

495.812,93 €

S. Social

110.179,80 €

30.547,23 €

140.727,03 €

4.819,72 €

- 914,23 €

3.905,49 €

Despeses d’explotació i
funcionament

236.193,71 €

28.150,64 €

264.344,35 €

Total despeses

890.477,53 €

153.179,75 € 1.043.657,28€

Seguretat i Higiene, Formació, Altres
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TANCAMENT PROGRAMA OCUPACIÓ 2018
INGRESSOS

EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL

2.553,00 €

659.592,69 €

Per Vendes

657.039,69 €

Vendes botigues

346.930,17 €

346.930,17 €

Vendes a l'engrós

157.390,85 €

157.390,85 €

Serveis i Bugaderia

132.039,42 €

Missatgeria Amb Cor

20.679,25 €

20.679,25 €

Variació d'Existències / Venda Prensa a FIT

45.620,45 €

45.620,45 €

Venda Prensa a FIT/ Venda
Immobilitzat

1.510,45 €

1.510,45 €

Venda Prensa a FIT/ Venda
Immobilitzat

44.110,00 €

44.110,00 €

Ajuts i donatius

46.809,89 €

33.730,00 €

80.539,89 €

Subvencions

129.801,75 €

115.865,55 €

245.667,30 €

Ingressos per
col·laboracions

30.695,12 €

- €

30.695,12 €

Conveni Llars ETBT

30.695,12 €

Altres Ingressos

3.023,45 €

1.980,06 €

5.003,51 €

Total Ingressos

912.990,35 €

154.128,61 €

1.067.118,96 €

2.553,00 €

134.592,42 €

30.695,12 €
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TANCAMENT PROGRAMA OCUPACIÓ 2018
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EMPRESA

FUNDACIÓ

TOTAL

INGRESSOS 2018

912.990,35 €

154.128,61 €

1.067.118,96 €

DESPESES 2018

890.477,53 €

153.179,75 €

1.043.657,28 €

RESULTAT 2018

22.512,82 €

948,86 €

23.461,68 €

Ingressos 2018

Despeses 2018

Empresa: 912.990,35 €

Empresa: 890.477,53 €

Fundació: 154.128,61 €

Fundació: 153.179,75 €

Total: 1.067.118,96 €

Total: 1.043.657,28 €

Resultat 2018

Empresa: 22.512,82€
Fundació: 948,86 €
Total: 23.461,68 €
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POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
SERVEI D’ACOLLIDA LABORAL
Plaça Sant Josep núm. 2 3ª planta
25002 Lleida
Telèfon 973283081
Fax 973270527
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
Baró de Maials, 18 25005 Lleida
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ I
RUBIÓ
Plaça Sant Josep núm. 2 3ª planta
25002 Lleida
Telèfon 973283081
Fax 973270527
BOTIGUES SOCIALS
· 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
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· 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)
FUNDACIÓ JAUME RUBIÓ
I RUBIÓ
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
TROBALLES EI SLU
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 h
TROBALLES LLAR
Turó de Gardeny, edifici 8A
25194 Lleida
Telèfon 973289074
Fax 973289065
Dilluns a dijous de 16:00 a 19:00 h

i tu… vols formar part del canvi?
FES-TE VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA!!
Contacta’ns al 973 28 30 81 o a voluntariat@caritaslleida.net.
Tens moltes opcions on comprometre’t!!

COL·LABORA ECONÒMICAMENT
Podeu fer-nos un donatiu presencialment o a la nostra web.
O un ingrés al número de compte:
La Caixa ES45 2100 0508 08 0200028643
Triodos Bank ES37 1491 0001 26 2025044526
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Membre de:

Amb suport de:

