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L’objectiu principal de l’educació és el 
de crear persones que siguin capaces 
de fer coses noves i no simplement de 
repetir el que altres generacions han 
fet.

Jean Piaget



#01

Annual Report 2020 Business Plan and Budget   Dec   ―   12   ―   2020

Fundació EMI-MANRESA, és una entitat docent, sense afany de lucre, inscri-
ta amb el nº 6 en el Registre d’associacions i Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya, que promogué, i és titular, de l’Escola de Comandaments 
Intermedis EMI-MANRESA.

La Fundació Cultural Privada Escola de Comandaments Intermedis, anom-
enada “FUNDACIÓ EMI-MANRESA”, es constitueix com a Fundació privada 
de serveis de promoció, segons la legislació vigent continguda en  la Llei 
5/2001, de 2 de maig de fundacions, i en altres disposicions que regulen les 
fundacions.

La seu social de la Fundació EMI-MANRESA està establerta a la ciutat de 
Manresa (Bages) i disposa d’oficines a Barcelona (Barcelonès), a més d’un 
Centre Residencial de Formació a la localitat d’Òdena (Anoia) i disposar 
d’un centre especialitzat en oficis industrials i logístics situat a i Manresa 
(Bages).

Inici d’activitats:
Per iniciativa de l’Associació Catòlica de Dirigents, la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Manresa, la Jove Cambra de Manresa i un grup de 
col•laboradors, als quals es sumà posteriorment la Caixa de Manresa l’any 
1977, la Fundació inicià les activitats l’any 1974, no obstant és l’any  1977 
quan es firma l’acta fundacional i es constitueix formalment la Fundació 
amb els criteris que havien portat a la seva creació, dotant-la de person-
alitat pròpia de naturalesa jurídico-privada per a l’exercici de les seves 
funcions, no limitada funcional ni geogràficament..

Fundació EMI Manresa ini-
cia l'activitat per iniciativa 
de l’Associació Catòlica de 
Dirigents, la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de 
Manresa, la Jove Cambra 
de Manresa i un grup de 
col•laboradors, als quals 
es sumà posteriorment 
la Caixa de Manresa l’any 
1977, la Fundació inicià les 
activitats l’any 1974

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ EMI-MANRESA
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Objecte social:
La Fundació EMI-MANRESA, tal i com figura en els seus 
estatuts, es proposa formar integralment al personal 
que ocupa o pot ocupar llocs de responsabilitat espe-
cífica en les empreses, millorar l’ocupabilitat de les per-
sones per facilitar la seva inserció socio-laboral i també 
fomentar, organitzar o promoure qualsevol activitat que 
pugui complementar aquesta formació.

Els objectius principals venen determinats estatutària-
ment pels elements essencials de la formació, que son 
els següents:

• El desenvolupament progressiu de la respons-
abilitat social en l’exercici de la seva tasca
• Una capacitació, com més eficient millor, en les 
tècniques d’organització i en les diferents espe-
cialitats empresarials, amb una clara orientació 
cap a la formació i qualificació de professionals 
d’empresa.  
• El respecte als drets fonamentals de la persona 
i el sentit de servei a la societat.
• La cooperació social d’interès general per com-
batre situacions de necessitat i evitar la margin-
ació social mitjançant la no discriminació de les 
persones i treballadors per raons d’origen, físiques 
o ideològiques, així com la integració social i lab-
oral dels col•lectius més desfavorits.
• L’estímul i les facilitats per a la formació per-
manent i contínua, així com els seu reconeixement 
social.

Organització
Per al seu govern i administració, la Fundació EMI-MAN-
RESA compta amb un Patronat, com òrgan suprem, el 
qual escull els seus propis càrrecs de President, Vice-
president i Secretari.

El Patronat nomena al Director General, amb les atri-
bucions pròpies que li són conferides pels Estatuts i 
aquelles altres delegades per aquell.

Àmbit de treball

El marc d’actuació de la Fundació EMI-MANRESA ve 
determinat per les activitats que desenvolupen el seu 
objecte fundacional, les quals estan, principalment, 
relacionades amb l’aprenentatge i la capacitació de 
les persones, així com qualsevol altre tipus d’ activitat 
connexa.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals i sem-
pre que estiguin relacionades, la Fundació EMI-MAN-
RESA podrà desenvolupar, sense caràcter limitador, les 
activitats següents:

• Promoció, realització i divulgació d’estudis i 
investigacions sobre matèries relacionades amb 
l’empresa, els sectors econòmics, les estratègies 
empresarials, les professions, els oficis i l’econo-
mia.



Annual Report 2020 Business Plan and Budget   Dec   ―   12   ―   2020

• Creació i concessió d’ajuts, beques i premis 
destinats a finalitats de formació, estudi i investi-
gació.
• Realització de tot tipus de congressos, con-
ferències, cursos, seminaris, jornades, sessions, 
reunions de treball, etc. per promoure l’aprenentat-
ge i la capacitació.
• L’edició de publicacions, llibres i materials 
didàctics procedents tant de les activitats com 
d’altres d’alienes a la Fundació.
• Habilitació de procediments de col•laboració 
amb les empreses, organismes, entitats i insti-
tucions, nacionals i internacionals, dels diferents 
àmbits de la gestió empresarial.
• Generar i divulgar opinió, a partir de bases 
científiques, sobre les matèries empresarials i 
socials pel seu millor coneixement per part de la 
societat.
• Desenvolupament i participació en activitats 
culturals que s’estimin d’interès d’acord amb les 
finalitats fundacionals.
• Programes de cooperació i voluntariat social
• Qualsevol altra activitat complementària o 
auxiliar a les anteriors.

Tot i que no està limitada geogràficament, la Fundació 
EMI-MANRESA desenvolupa les seves activitats en l’àm-
bit territorial de Catalunya i zones limítrofs.

Situació física, locals, instal•lacions 

Per a l’exercici de els seves activitats, la Fundació 
EMI-MANRESA disposa de les següents instal·lacions 
pròpies:

• Seu Social. Passeig Pere III 96, 1º 1ª . -08240- 
Manresa, 
• Centre d’Oficis. carretera de Vic, 259. -08240- 
Manresa, 
• Centre de formació ZAL. Service Center, Avin-
guda Ports d’Europa 100 -08040- Barcelona
• Centre Residencial El Xalet a la Finca can 
Macià (Caves Bohigas), carretera BV-1106 Km2 
d’Òdena
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Descripció de les activitats 

Les activitats desenvolupades consisteixen en la 
identificació i estudi de necessitats formatives en els 
diversos àmbits d’actuació (empresa, sectors econòmic, 
societat), la planificació i execució d’accions i cursos de-
gudament adaptats, el seu seguiment i monitorització, 
incloent-t’hi la provisió de tots els serveis necessaris.

La Fundació EMI-MANRESA ha vingut organitzant cur-
sos i desenvolupat estudis de detecció en els diversos 
segments de la formació ocupacional i continua, així 
com en sectors econòmics diversos, com son el metall, 

mineria, tèxtil, transports i comunicacions, agroalimenta-
ri, audiovisual, arts gràfiques, paper i cartró, entre altres.

La Fundació EMI-MANRESA també desenvolupa el seu 
fi fundacional mitjançant l’edició, publicació  i divulgació 
d’estudis i materials didàctics sobre diferents sectors 
econòmics, entre els que destaquen els relacionats amb 
els transports i les comunicacions.

ACCIÓ FORMATIVA
ALUMNES HORES

TOTALS
TIPOLOGIA ÀREA COMARCA MODALITAT

[COML0110_MP0287] Mòdul de pràctiques profes-

sionals no laborals

10 40 FORMACIÓ

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[ELEQ0111_MP0417] Mòdul de pràctiques 

professionals no laborals de 'Operacions auxiliars 

de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i 

electrònics'

6 80 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

OFICIS BAGES Presencial

[ADGD0308_2018_FCO] Formació Complementària 12 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGD0308_CEN] Activitats de gestió administra-

tiva

13 800 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGD0308_MP0111] Mòdul de pràctiques profes-

sionals no laborals

12 80 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 15 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_CEN] Activitats auxiliars de magatzem 15 170 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 14 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

2 Activitat docent
2.1 Anàlisi numèrica de les accions formatives.
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ACCIÓ FORMATIVA
ALUMNES HORES

TOTALS
TIPOLOGIA ÀREA COMARCA MODALITAT

[COML0110_MP0287] Mòdul de pràctiques profes-

sionals no laborals

10 40 FORMACIÓ

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[ELEQ0111_MP0417] Mòdul de pràctiques 

professionals no laborals de 'Operacions auxiliars 

de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i 

electrònics'

6 80 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

OFICIS BAGES Presencial

[ADGD0308_2018_FCO] Formació Complementària 12 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGD0308_CEN] Activitats de gestió administra-

tiva

13 800 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGD0308_MP0111] Mòdul de pràctiques profes-

sionals no laborals

12 80 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 15 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_CEN] Activitats auxiliars de magatzem 15 170 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 14 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_CEN] Activitats auxiliars de magatzem 12 170 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[ELEQ0111_2018_FCO] Formació Complementària 14 10 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

OFICIS BAGES Presencial

[ELEQ0111_CEN] Operacions auxiliars de muntatge 

i manteniment d'equips elèctrics i electrònics

14 310 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

OFICIS BAGES Presencial

[ADGG0408_2018_FCO] Formació Complementària 11 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGG0408_CEN] Operacions auxiliars de serveis 

administratius i generals

11 390 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Presencial

[ADGD0308_CEN] Activitats de gestió administra-

tiva

15 185 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I 

GESTIÓ

BAGES Teleforma-

ció

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 10 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_CEN] Activitats auxiliars de magatzem 12 170 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_MP0287] Mòdul de pràctiques profes-

sionals no laborals

12 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_2018_FCO] Formació Complementària 14 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

[COML0110_CEN] Activitats auxiliars de magatzem 14 40 FORMACIÓ 

OCUPACIONAL

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

BAGES Presencial

Conducció de carretons elevadors especialitzada - 

Carretó retràctil

13 20 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

TARRA-

GONÈS

Presencial

Introducció a programes de gestió informàtica 

en el sector de la logística. Gestió de material 

(MM)-SAP

15 20 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

COMERÇ, LOGÍSTI-

CA I TRANSPORT

VALLÈS OR Presencial
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ACCIÓ FORMATIVA
ALUMNES HORES

TOTALS
TIPOLOGIA ÀREA COMARCA MODALITAT

Eines google 9 30 FORMACIÓ 

D'OFERTA

INFORMÀTICA BAGES Presencial

COML0209_MF1006 Anglès professio... 7 90 FORMACIÓ 

D'OFERTA

IDIOMES BARCELO-

NÈS

Presencial

Soldadura per elèctrode revestit... 8 60 FORMACIÓ 

D'OFERTA

OFICIS BAGES Presencial

Operació de carretons Norma Reno... 12 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Operació de carretons Norma Reno... 11 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Soldadura: MIG-MAG 10 60 FORMACIÓ 

D'OFERTA

OFICIS BAGES Presencial

Suport Vital Bàsic + desfibril·l... 11 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Operació de carretons Norma Reno... 14 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Actualització plataformes elevad... 13 8 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Atenció al client del petit come... 11 30 FORMACIÓ 

D'OFERTA

IDIOMES BAGES Presencial

Soldadura per elèctrode revestit... 13 60 FORMACIÓ 

D'OFERTA

OFICIS BAGES Presencial

Actualització plataformes elevad... 12 8 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Manipulació d'aliments 10 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Operació de carretons Norma Reno... 14 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

TPC: Específica per ofici 12 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Manipulació d'aliments 12 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Manipulació d'aliments 9 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Actualització plataformes elevad... 10 8 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Mesures preventives en treballs ... 12 8 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Operació de carretons Norma Reno... 9 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Operador de plataformes mòbils d... 11 12 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial
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ACCIÓ FORMATIVA
ALUMNES HORES

TOTALS
TIPOLOGIA ÀREA COMARCA MODALITAT

Operació de carretons Norma Reno... 12 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Reciclatge de primers auxilis 9 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Treball en xarxa 12 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

ALTRES BAGES Teleforma-

ció

Manipulació d'aliments 10 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Manipulació d'aliments 11 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Manipulació d'aliments 16 10 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Al·lèrgies i intoleràncies alime... 10 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Operació de carretons Norma Reno... 10 6 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Teleforma-

ció

Mesures preventives en treballs ... 5 8 FORMACIÓ 

D'OFERTA

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Telefor-

mació

Anglès B.1.A. 9 60 FORMACIÓ 

D'OFERTA

IDIOMES BAGES Telefor-

mació

Inspección visual en Soldadura 16 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS BAGES Presencial

Inspección Visual en Soldadura 16 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS BAGES Presencial

Inspección Visual en Soldadura 16 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS GALICIA Presencial

Inspección Visual en Soldadura 16 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS GALICIA Presencial

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA NUBE 8 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

ALTRES BAGES Presencial

EXCEL AVANZADO 6 8 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

INFORMÀTICA BAGES Presencial

Elaboración de salsas y elaboración de triturados 4 10 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

HOSTELERIA BAGES Presencial

ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA RESTAURA-

CIÓN-NIVEL 1

3 17 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

HOSTELERIA BAGES Presencial

SOLDADURA ESPECIALIZADA TIG 4 10 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS LA SEGAR-

RA

Presencial

ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA RESTAURA-

CIÓN-NIVEL 2

6 22 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

HOSTELERIA BAGES Presencial

VALORES DE LA EMPRESA 7 15 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

ALTRES BAGES Presencial
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ACCIÓ FORMATIVA
ALUMNES HORES

TOTALS
TIPOLOGIA ÀREA COMARCA MODALITAT

Inpección Visual en Soldadura 16 25 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

OFICIS BARCELO-

NÈS

Presencial

EXCEL AVANZADO 20 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

INFORMÀTICA BAGES Presencial

EXCEL AVANZADO 20 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

INFORMÀTICA TARRAGO-

NÈS

Presencial

EXCEL AVANZADO 20 20 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

INFORMÀTICA BARCELO-

NÈS

Presencial

COCINA DE MERCADO: PREPARACIÓN DE MENÚS 20 25 FORMACIÓ DE 

DEMANDA

HOSTELERIA BAGES Teleforma-

ció

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 11 6 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 12 6 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Manipulació d'aliments 20 5 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

Manipulació d'aliments 15 10 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Telefor-

mación

Manipulació d'aliments 17 5 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

BAGES Presencial

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS PER A CON-

SERGES

13 24 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

OFICIS VALLÈS 

OCC

Presencial

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS PER A CON-

SERGES

8 30 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

OFICIS BAGES Presencial

PINTURA 23 6 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

OFICIS VALLÈS OR Presencial

prevenció de riscos laborals en paleteria 14 20 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

VALLÈS OR Presencial

prevenció de riscos laborals en paleteria 14 20 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

VALLÈS OR Presencial

prevenció de riscos laborals en treballs en alçada 9 8 COL·LECTIUS 

ESPECIALS

PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORAL

VALLÈS OR Presencial

2018/2019 2019/2020

Nº HORES 5492 3779
PARTICIPANTS 905 952

ACCIONS 86 79

COMPARACIÓ DE L’ACTIVITAT AMB EL DARRER EXERCICI
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DISTRIBUCIÓ 
ACTIVITAT 

Accions Hores Alumnes

Formació de demanda 16 292 198
Col·lectius Especials 13 180 184

Formació Ocupacional 19 2725 236

Formació d’oferta 31 582 334

TOTAL 79 3779 952

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Nº HORES 5111 3547 3388 4916 4759 5961 14111 17468 2867 3041 2959 3802 5922 6149 5492 3379
PARTICIPANTS 1388 839 774 890 1153 1890 2426 1625 950 815 695 475 541 1037 905 952

ACCIONS 62 60 61 56 78 115 157 106 72 75 61 50 54 100 86 79

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

ÍNDEX D’ACTI-
VITAT

155886 72551 41078 111466 72240 99746 230629 292888 44282 33910 39005 42973 64756 71398 61310 42564

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ELS DARRERS EXERCICIS

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ELS DARRERS EXERCICIS

EVOLUCIÓ NÚMERO D'HORES

ÍNDEX D'ACTIVITAT

EVOLUCIÓ NÚMERO D'ACCIONS

• L’índex d’activitat és el sumatori del producte de les hores per acció formativa i els alumnes. Any rere any medeix 
l’evolució de la intensitat de l’activitat, proporcionant una referència objectiva.
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07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Formació de 
demanda

1,31% 2,59% 1,83 % 2,25 % 2,63 % 21,65 % 24,95 % 9,97 % 5,33% 1,82 % 4,49 % 2,63 % 7,73%

Col·lectius 
Especials

0,00% 54,18% 25,06 % 25,04 % 9,15 % 61,21 % 6,65 % 15,25% 15,28% 17,81% 33,99 % 18,35 % 4,76%

Formació 
Ocupacional

4,44 % 5,80% 55,99 % 50,17 % 84,78 % 17,44 % 68,40 % 65,22 % 46,52 % 73,36 % 50,69% 49,07% 72,11%

Formació 
d’oferta

88,47 % 37,43 % 12,00 % 4,41 % 1,66 % 0,00 % 0,00% 0,00 % 10,47 % 6,75% 6,47 % 15,38 % 15,40%

Altres 5,75 % 0,00 % 5,12 % 18,13 % 1,77 % 0,00 % 0,00 % 9,53 % 22,50% 0,24 % 33,99 % 14,57% 0,00 %

ACCCIONS

EVOLUCIÓ BRANCA D’ACTIVITAT I REPRESENTATIVITAT PER HORES EXECUTADES

HORES ALUMNES

Formació demanda: Formació realitzada a treballadors/
es en actiu amb fons provinents de l’empresa
Formació d’oferta: Formació realitzada a treballadors/es 
en actiu amb fons provinents de plans de formació ges-
tionats pels agents socials / Convocatòries de formació 
adreçades a treballadors en actiu.
Formació Ocupacional: Convocatòries de formació 
adreçades a treballadors/es en situació d’atur pròpies 
de l’entitat
Col·lectius especials: Projectes formatius vinculats a 
col·lectius de persones amb situació d’exclusió social 
o vulnerabilitat: CIRE, CREU ROJA, OBRES SOCIALS. 

S’inclouen els programes de Garantia Juvenil En l’exer-
cici 2016/2017 els col·lectius vulnerables provinents de 
contractes amb altres administracions o organismes 
diferents dels conceptes prèviament descrits: AJUN-
TAMENTS, CONSELLS COMARCALS s’estima oportú 
traslladar-los d’apartat per harmonitzar la tipologia de 
formació. 
Altres: Formació vinculats a la realització de contractes 
amb altres administracions o organismes diferents dels 
conceptes prèviament descrits: AJUNTAMENTS, CON-
SELLS COMARCALS...de col·lectius no vulnerables

Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.

Els beneficiaris de les activitats, d’acord amb les bases dels programes respectius son:
• Persones aturades, per a la Formació Ocupacional.
• Persones aturades sotmeses a risc d’exclusió social i mesures de reclusió.
• Treballadors de empreses inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, així com autònoms, inclosos en 
el Regim Especial de Treballadors Autònoms, per a la formació impartida corresponent al Sistema de Formació 
Continua, gestionat per la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO.
• Treballadors i particulars en altres cursos.



Memòria Anual 2020 Memòria Anual Fundació EMI Manresa         Desembre   ―   2020

COMARCA ACCIONS HORES ALUMNES

BAGES 64 3456 744
BARCELONÈS 3 135 43

GALICIA 2 32 40

LA SEGARRA 1 10 4

TARRAGONÈS 2 40 33

VALLÈS OCCIDENTAL 2 24 13

VALLÈS ORIENTAL 5 74 75

TOTAL 79 3771 952

ÀREA FORMATIVA ACCIONS HORES ALUMNES

PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS

31 262 367

OFICIS 15 755 193

INFORMÀTICA 5 98 75

IDIOMES 3 180 27

HOSTELERIA 4 74 33

COMERÇ, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

12 830 156

ALTRES 3 45 27

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ

6 1535 74

TOTAL 79 3779 952

MODALITAT ACCIONS ALUMNES HORES

PRESENCIAL 67 810 3429
TELEFORMACIÓ 12 142 350

TOTAL 79 952 3779

2.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ACCIONS FORMATIVES 

2.3 DISTRIBUCIÓ TIPOLOGIA ACCIONS FORMATIVES 

2.4 MODALITAT IMPARTICIO ACCIONS FORMATIVES

ACCIONS

ACCIONS
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En el compliment dels objectius fundacionals trobem l’origen de l’àrea social 
de  la Fundació, ja que entre ells ens trobem amb la necessitat de treballar en 
la no discriminació de les persones i treballadors por raons d’origen, físiques 
i ideològiques, i la integració social i laboral dels col•lectius més desfavorits. 

En el darrer exercici Fundació EMI-Manresa ha desenvolupat les següents actuacions:

3 Orientació i Inserció Laboral (Pro-
grames executats)

Fundació Emi-Manresa inicia la seva activitat com a en-
titat del Programa Incorpora Barcelona el febrer de 2015 
i reedita la seva participació any rere any
El “Programa Incorpora” té l'objectiu, mitjançant la parti-
cipació d'una xarxa de professionals que, treballant des 
de les diferents entitats col·laboradores, ajudin a les per-
sones en risc o situació d'exclusió social (majors de 45 
anys; aturats/as de llarga durada; joves amb especials 
dificultats per accedir al primer treball; persones amb 
discapacitat física, intel·lectual, sensorial i/o malalties 
mentals; persones amb problemes de drogodependèn-
cia; persones víctimes de violència de gènere, etc.) a 
incorporar-se al món sociolaboral. 
En definitiva, aquest és un programa d'Intermediació 
Laboral amb el qual volem facilitar els processos de 
selecció de les empreses col·laboradores. 
A través dels tècnics d'inserció laboral, oferim un servei 
d'intermediació laboral que, sense cap cost econòmic 

per a l'empresa, proposa candidats que s'ajustin al perfil 
requerit, després de realitzar un procés previ de prese-
lecció, segons disponibilitat, experiència i interès per 
l'oferta de treball. En aquest procés no només intervé 
aportant candidats la nostra entitat, la qual vehicula el 
procés, sinó que tot el grup d'entitats treballa en equip 
per poder cobrir les necessitats de l'empresa de manera 
integral: 
• Assessorament sobre la normativa vigent de contrac-
tació. 
• Selecció de perfils professionals. 
• Acompanyament de l'usuari en el procés d'adaptació. 
• Entrenament i seguiment en el lloc de treball

Els objectius i resultats obtinguts per al conveni Incorpo-
ra que finalitzà el desembre 2019 foren:
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Els objectius per a l’exercici 2020 (encara en curs) i resultats a data del tancament de l’exercici són: 

BENEFICIARIS Objectiu Resultats %  Resultats

Persones ateses 200 392 196 %

Persones ateses amb discapacitat 5 13 260 %

Personas ateses en risc d’exclusió 195 384 196 %

INSERCIONS Objectiu

Insercions Totals 110 141 128%

Insercions amb intermediació 70 72 102%

Insercions de Persones amb discapacitat 2 11 550 %

Insercions de Persones en risc d’exclusió 68 133 195 %

EMPRESES Objectiu

Empreses visitades 90 148 164 %

Empreses visitades noves 30 106 353 %

Empreses contratants ordinàries 45 52 115 %

OFERTES Objectiu

Ofertes gestionades 90 91 101 %

Ofertes compartides 30 31 101 %

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

30/06/2017

%Resultats 
30/06/2017

Persones ateses 200 200 100%

Persones ateses amb discapacitat 5 8 160%

Personas ateses en risc d’exclusió 195 196 101%

INSERCIONS Objectiu

Insercions Totals 110 63 57%

Insercions amb intermediació 70 26 37%

Insercions de Persones amb discapacitat 2 0 0%

Insercions de Persones en risc d’exclusió 68 63 93%

EMPRESES Objectiu

Empreses visitades 90 20 22%

Empreses visitades noves 30 11 37%

Empreses contratants ordinàries 45 19 42%

OFERTES Objectiu

Ofertes gestionades 90 38 37%

Ofertes compartides 30 19 63%
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La nostra entitat té subscrit un conveni de col·laboració amb l’obra social La 
Caixa per al desenvolupament de les tasques inherents al programa Reincor-
pora a la comarca del Bages i vinculada directament al C.P. Lledoners.

3.2 Reincorpora

El programa té com a objectiu la realització d'itineraris 
personalitzats d'inserció sociolaboral, a partir d'un pla 
individual prèviament pactat, que contribueixen a la 
millora de les competències professionals, faciliten el 
desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la 
integració laboral en l'empresa.

L'objectiu final del programa és la integració social i 
laboral de la persona. Aquesta integració es concreta a 
través del programa Incorpora de "la Caixa", un pro-
grama d'intermediació laboral que combina de forma 
òptima les necessitats del teixit social i empresarial, 
per assegurar l'èxit en la integració laboral. Ofereix un 
servei integral gratuït amb tècnics d'inserció laboral que 
proporcionen assessorament i recolzo en totes les fases 
del procés, des de la selecció fins a la plena integració 
en el lloc de treball.

El programa Reincorpora ha introduït la realització del 
programa Avant, aquest programa té com a objectiu do-
nar resposta a les necessitats de les persones internes 
a presó, prèvia derivació al programa Reincorpora. 

Es tracta d’un servei adreçat a interns, classificats en 
segon grau penitenciari, que es troben propers al pas a 
tercer grau o a la llibertat i que són susceptibles de ser 
derivats per serveis penitenciaris als tècnics reincorpo-
ra. Aquest programa ja s’havia fet com a programa pilot 
per la mateixa la Fundació  els anys 2015 i 2016. 

Encara que el mes de febrer vam preparar l’inici del pro-
grama Avant per al C.P. Lledoners, la crisi sanitària que 
hem viscut ha fet que l’any 2020 no s’hagi impartit cap 
Avant dins de centres penitenciaris. 

Igualment, la situació excepcional de l’any 2020, ha fet 
que l’atenció als usuaris hagi estat encara més exhaus-
tiva per tal d’atendre les necessitats derivades. Malgrat 
la dificultat específica d’aquest any, les derivacions, les 
actuacions, el número d’usuaris i els resultats a nivell 
d’inserció dels usuaris reincorpora han estat força 
satisfactoris. 

Derivacions directes CIRE 2020              6

Usuaris que inicien el programa l’any 2019 11

Usuaris fidelitzats d’anys anteriors         8

Total itineraris Reincorpora atesos al 2020        25

Total itineraris Reincorpora atesos al 2019       26
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3.3 Agència de Col·locació
Fundació Emi-Manresa, en el seu centre de Barcelona, 
ha estat autoritzada pel Servei Nacional d'Ocupació 
d'Espanya, per actuar com a Agència de Col·locació, 
amb el nombre de registre 0900000140. Aquesta acredi-
tació ho és en compliment dels requisits contemplats en 
allò establert pel RD 1796/2010, de 30 de setembre pel 
qual es regulen les agències de col·locació, en virtut del 
desplegament de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Aquesta acreditació reconeix l'experiència i capacitat 
de la Fundació en l'àmbit de la intermediació laboral 
atès que les agències de col·locació són entitats que 
realitzen un servei d'intermediació entre les persones 
parades, o que busquen una millora d'ocupació, i les 
empreses que volen incorporar recursos humans.

En aquest sentit, s'entén per agències de col·locació les 
que duguin a terme activitats d'intermediació laboral 
que tinguin com a finalitat proporcionar a les perso-
nes treballadores una ocupació adequada a les seves 
característiques i facilitar als ocupadors les persones 
treballadores més apropiades per als seus requeriments 
i necessitats.

A aquest efecte les agències de col·locació han de 
valorar els perfils, les aptituds, els coneixements i la 
qualificació professionals de les persones treballado-
res que requereixin els seus serveis per a la recerca 

d'ocupació i els requeriments i les característiques dels 
llocs de treball oferts. Aquestes agències de col·locació 
també poden dur a terme actuacions relacionades amb 
la recerca d'ocupació, com per exemple orientació i 
informació professional, i amb la selecció de personal.

En el desenvolupament de la nostra activitat com agèn-
cia de col·locació en el marc de les diverses convoca-
tòries a les quals em optat, la nostra entitat ha resultat 
adjudicatària en les convocatòries:

• 2014/2015: 100 usuaris assignats
• 2015/2016: 280 usuaris assignats
• 2016/2017: 150 usuaris assignats
• 2017/2018: 75 usuaris assignats
• 2018/2019: 134 usuaris assignats

El Programa “Agències de Col•locació” és una Activitat 
promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
l'objectiu d'ajudar a les persones aturades a trobar ocu-
pació i de facilitar que les empreses trobin al treballador 
idoni. En el desenvolupament de les actuacions es ga-
ranteix: la gratuïtat en la prestació de serveis, la garantia 
de respecte als principis d'igualtat i no discriminació i 
La correcta relació entre les característiques dels llocs 
de treball oferts i el perfil acadèmic i/o professional 
requerit.

Insercions 
- durant el període juny-desembre 2019:    5
- durant l’any 2020: 23
- 1 usuaris amb 5 insercions 
- 2 usuaris amb 4 insercions
- 2 usuaris amb 2 insercions
- 6 usuaris amb 1 insercions
- Totals insercions del període: 28

Per tal de tenir un major coneixement dels usuaris 
reincorpora i de les seves limitacions, s’ha dissenyat un 
cens digital, amb el qual obtenim tota la informació ne-
cessària sobre l’accés a les eines TIC si es torna a donar 
un altre cas de confinament. 
En la mateixa línia, s’està fent un disseny  de píndoles 
informatives per tal d’oferir suport als usuaris en l’ús de 
les eines TIC. 

Com a conclusió general, hem d’assenyalar que aquest 
any s’ha fet un  Acompanyament exhaustiu als usuaris 
de forma que no es sentin sols en una situació que ha 
estat molt dura per a molts d’ells. Amb aquesta tasca 
s’ha aconseguit una major fidelització amb el tècnic, la 
entitat i el programa. I hem assegurat la permanència en 
el programa de tots el usuaris. Ja que se’ls hi ha donat 
recolzament quan així ho han necessitat fins i tot en 
situacions més personals, familiars, emocionals
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En el marc de la Garantia Juvenil, una iniciativa europea d’ocupació per reduir 
l’atur juvenil, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa la línia de sub-
vencions dels programes singulars que s’adrecen a les persones joves que, 
per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació 
per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals. 

3.4 Programa Singular Garantia Juvenil  
(<30 anys)

Així, l’objectiu és que persones joves que no treballen, ni 
estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de for-
mació, o bé puguin dur a terme un període de pràctiques 
en un termini de quatre mesos després d’haver acabat 
l’educació formal o d'haver-se quedat en situació de 
desocupació.
Els programes integrals de Garantia Juvenil  ofereixen 
un itinerari personalitzat per als joves participants, que 
es desenvolupa en les fases següents:

• Acollida, orientació i disseny del full de ruta de 
l’itinerari personal.
• Execució del full de ruta personal.
• Inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu
En aquest sentit, Fundació EMI-Manresa ha participat en 
el programa 2019 amb un total de 3 grups d’un màxim 
de 20 participants per grup.
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4.1 Punt d’Autoocupació Incorpora.
4 PROGRAMES D’EMPRENEDORIA

A principis de 2016 la nostra entitat rebé l’encàrrec de 
l’obra social La Caixa de desenvolupar un Punt d’Auto-
ocupació Incorpora a Manresa, aquest encàrrec ha estat 
reeditat per als exercicis següents 

Els Punts d'Autoocupació Incorpora tenen com a missió 
contribuir a la inserció laboral de col·lectius en risc o en 
situació de vulnerabilitat mitjançant el suport a projec-
tes d'autoocupació i emprenedoria.

L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és oferir tutories 
a possibles autònoms i treballadors per compte propi 
donant-los suport abans, durant i després de començar 
l'activitat econòmica i empresarial. El projecte també 
inclourà una línia de finançament gràcies a un acord 
amb MicroBank
.
Aquest procediment es compon de quatre fases:

1. Acollida: fer la inclusió en el programa Incorpora i 
seleccionar els possibles emprenedors.
2. Preparació: assessorar i formar els emprenedors en 
funció de les seves necessitats, a més d'acompanyar-los 
en la formació del pla d'empresa.
3. Creació: estar al costat dels emprenedors en qües-
tions vinculades al finançament (anàlisi de les neces-
sitats i els riscos, etc.) i a l'hora de posar en marxa 
l'activitat.
4. Consolidació: després d'haver iniciat l'activitat em-
presarial, fer visites cada trimestre per detectar dificul-
tats concretes que puguin aparèixer i cercar alternatives 
per afrontar-les.

Els objectius marcats per al territori del Bages per part 
de l’Obra Social La Caixa en el conveni 2019 han estat 
han estat:

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

Persones ateses 60 125

Empreses creades 25 42

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

Persones ateses 60 60

Empreses creades 25 24

Per a l’exercici 2020 (en curs) els objectius marcats per al 
territori del Bages i els resultats assolits al tancament de 
l’exercici de l’entitat són

Entre les tasques habituals dels tècnics d’emprenedoria es 
troba el suport per a aconseguir finançament per als usuaris 
del programa, en aquest sentit, i com a element remarcable, 
cal destacar que tot i la difícil situació general, s’ha pogut 
mantenir el nivell de finançament a nivells similars a l’exercici 
anterior.

Origen Finançament 2020 2019

MICROBANK 126.000,00 € 42.500,00 €
CAPITALITZACIÓ ATUR 92.834,00 € 261.470,00 €

GARANTIA JUVENIL 68.000,00 € 30.000,00 €

CAIXA BANK 18.500,00 €

AJUNTAMENTS 6.000,00 €

ALTRES ENTITATS 11.000,00 € 4.875,00 €

TOTAL 322.334,00 € 338.845,00 €
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Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que impul-
sa i promou actuacions públiques i privades de valor per a l’emprenedor, a 
les quals dóna suport directe. La creació, el creixement i l’èxit de les noves 
empreses, així com el foment de l’emprenedoria, són els objectius principals 
que persegueix aquesta iniciativa

4.2. Catalunya Empren

FUNDACIÓ EMI MANRESA participa al Programa  
integral de persones emprenedores emmarcat dins el 
programa de Catalunya Emprèn cofinançat  pel Departa-
ment d'Empresa i Ocupació, el Fons Social Europeu 
.
També forma part de la  Xarxa Emprèn, que  és una 
xarxa d'entitats que, en el marc del programa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis 
d'acompanyament i suport a les persones que volen 
constituir una empresa a Catalunya durant els tres pri-
mers anys de vida del negoci.

Els serveis que gaudiren els 111 usuaris en l'exercici 
2019 foren:
• Accions d'informació i acollida
• Accions d'assessorament
• Accions de formació
• Accions de seguiments tècnics
• Accions de sensibilització
• Accions d’accés a finançament
• Serveis de traspàs de negocis
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4.3  Programa Consolida’t

5  Incidències i Fets Rellevants durant l’exercici 
2019-2020

El col·lectiu d’autònoms és clau i característic de la 
nostra activitat econòmica.

Per aquest motiu, des de Fundació EMI Manresa i sub-
vencionat pel departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies de la Generalitat de Catalunya, posem al teu abast 
el PROGRAMA CONSOLIDA’T de suport a la consolida-
ció, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

Aquest  PROGRAMA té per objectiu l’assessorament 
personalitzat  i la formació per a la millora de la gestió 
empresarial. Està previst que hi participin persones 
autònomes que seran assessorades per persones 
expertes durant un període de 10 mesos i que rebran 
formació especialitzada en diferents matèries.

Els destinataris del projecte han de complir els següents 
requisits:
• Persones treballadores autònomes pròpiament 
dites o econòmicament dependents (TRADE).
• Persones treballadores autònomes societàries 
integrades en una societat civil privada, una comunitat 
de béns o societat limitada, sempre que no tingui més 
de 4 persones contractades ni una facturació superior a 
500.000€ anuals.
• Persones treballadores autònomes que hagin 
cessat en la seva activitat i vulguin dur a terme un nou 
projecte de treball autònom.

Tant en els exercici 2018 com en el 2019 FUNDACIÓ 
EMI MANRESA ha gestionat 2 grups amb un total de 36 
usuaris atesos.

Indubtablement, com a incidència remarcable, tant a ni-
vell sanitari com d’activitat, com a nivell laboral, hem de 
fer menció especial a les conseqüències de la COVID-19 
en el nostre entorn, tant en els moments més difícils 
del confinament (cal recordar que l’entitat va romandre 
amb les portes tancades del 13/03 al 07/06 i els treba-
lladors/es realitzant les seves tasques des dels seus 
domicilis), com en els moments de gradual reapertura  a 
partir de principis de Juny.

En aquest sentit, és necessari posar en valor tota la 
tasca que els treballadors de l’entitat ha realitzat per tal 
de que l’activitat de la FUNDACIÓ no quedés aturada 
en les seves línies d’activitat: FORMACIÓ, ORIENTACIÓ 
LABORAL I EMPRENEDORIA.
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5.1 En l’àrea de Formació Ocupacional.

El dia 13/03/2020 es va suspendre tota la activitat que 
l’entitat estava executant: formació ocupacional, forma-
ció contínua estatal i autonòmica, formació programada 
i tota la previsió d’accions per al segon trimestre de 
2020.  De fet, tota la formació en modalitat presencial 
fou suspesa, només aquella que s’impartia en modalitat 
teleformació podia continuar, i la nostra entitat no en 
tenia cap en previsió.

En aquest sentit, les primeres setmanes es treballà 
de manera intensiva en poder generar els espais i 
continguts que permetessin a l’entitat poder oferir als 
seus clientes i usuaris formació en aquesta modalitat 
i no queda sense servei. S’habilità el campus formatiu 
corporatiu campus.emi-manresa.cat des del qual es 
va poder donar servei en el moment que les diverses 
administracions que gestionen la formació varen 
autoritzar-ne la seva “migració”. Igualment es treballà 
també en poder oferir suport mitjançant plataforma de 
vídeo conferència, ja sigui en un entorn més educatiu 
emi-manresa.adobeconnect.com, ja sigui en un entorn 
més dinàmic com és la plataforma zoom.us. Aquest 
entorn va poder posar-se plenament en funcionament la 
primera setmana del mes d’abril i va poder set aplicat en 
els programes de formació d’acord amb els processos 
de reinici de cadascun d’ells en els mesos d’abril i maig.

En el cas dels programes de formació ocupacional or-

dinària “FOAP” tant de l’exercici 2019, com de l’exercici 
2018, s’autoritzar la conversió de la formació presencial 
a formació en “Entorn Virtual d’aprenentatge”, EVA, en 
que es combina eines telemàtiques amb el suport de 
tutories mitjançant aula virtual. D’aquesta manera van 
poder-se finalitzar dos certificats de professionalitat 
ADGD0308 i COML0110 que havien estar aturats en la 
seva part final. Igualment, va poder-se continuar amb 
un CP ADGD0308, de 800 hores, en que només s’havi-
en executat les primeres 90 hores. Per a la continuïtat 
d’aquests programes, la nostra entitat subministrà els 
equips informàtics i l’accés a internet (dades) de tots 
aquells usuaris que no disposaven de l’equipament o 
servei de telefonia.

Aquest entorn va poder posar-se en funcionament la 
primera setmana del mes d’abril i va poder set aplicat 
en els programes de formació subvencionada en el 
moment que van poder reemprendre l’activitat a finals 
del mateix mes.
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5.2 Formació Contínua

5.2 Programes d’Orientació Laboral

Per altra banda, en els programes de formació contínua 
promoguts pel Consorci de Formació Contínua va poder 
executar-se formació en modalitat de teleformació 
en diverses àrees formatives: prevenció, informàtica, 
idiomes, transversals... podent-se executar tot el pla 
formatiu previst en el termini previst.

Per últim, també es va poder programar formació de 
demanda -bonificada- en modalitat de teleformació.

Tota aquesta activitat ha permés posar en marxa els 
serveis formatius online de la nostra entitat i que ja 
complementen els serveis que tradicionalment s’han 
impartit en presencial i sobre tot permenten estar 
preparats per si en un futur immediat o a mig termini 
es reedita la situació de confinament general que es va 
viure al març.

Pel que fa a l’activitat dels programes d’Orientació La-
boral, s’activaren tots els recursos necessaris per donar 
suport al nostre usuaris de forma telemàtica 

• Seguiment de tots els usuaris. Mitjançant telè-
fon, whatsapp i mail, segons les característiques 
de cada usuari. 
• Acompanyament i atenció a tots als usuaris de 
forma que no es sentin sols en una situació que 
ha estat molt dura per a molts d’ells. Fidelització 
amb el tècnic, la entitat i el programa. Assegurar la 
permanència en el programa de tots el usuaris. 
• Preparació de la tornada a una situació de 
semi normalitat. Recolzament quan així ho han 
necessitat en situacions més personals, familiars, 
emocionals. 
• Quan s’ha pogut, aprofitar les comunicacions 
per treballar alguns aspectes competencials, 
sobre tot transversals. 
• Elaboració de resums informatius: sobre el CO-
VID-19, les  mesures de protecció, les fases; sobre 
els ERTOs, sobre les prestacions, acomiadaments, 
ajuts, etc. Recollida de la informació necessària 
a la que ells, pel seu compte, no poden arribar o 
explicació en llenguatge que puguin entendre. 
• Ajuda en les gestions individuals que han hagut 
de fer cada un d’ells, com per exemple: Cobra-

ment de prestació d’atur, Demanar cites prèvies a 
serveis de l’administració (SS, SOC, SEPE, CIO...), 
Demanda d’informes com Vida Laboral, com 
renovació del DARDO, i d’altres, Assessorament 
en situacions de baixa mèdica o acomiadament, 
Informació i gestions sobre aspectes puntals com 
renovació de ITV, renovació del DNI...
• Derivació a ofertes de treball a partir del 
moment en que va ser possible tornar a l’activitat. 
Hem d’afegir que, tot i la dificultat, hi ha hagut 
algunes insercions en aquest període. Recerca 
d’informació sobre ofertes de treball del territori 
per poder-les enviar als usuaris segons el seu 
perfil i condicions.
• En alguns casos molt específics, s’han fet 
gestions que ells no podien fer. Bé per no tenir 
accés a ordinador, bé per desconeixement, bé 
perquè demanaven l’ajuda del tècnic per sentir-se 
acompanyats: recerca d’ajuts per millorar situació 
econòmica; intermediació amb la mateixa em-
presa per ajudar-los a gestionar temes documen-
tals; gestions mèdiques, demanar cita mèdica o 
“interpretar” un informe que els ha arriba; gestions 
per finalitzar una formació ocupacional interrom-
puda per la situació. 
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5.3 Programes d’emprenedoria

S’han utilitzat els mateixos recursos que en l’àrea de 
formació i d’orientació. 

S’han gestionat moltíssims cessaments temporals 
d’activitat, fins i tot d’empreses que ja teníem consolida-
des, a les quals estem donant suport per tal d’ajudar-los 
a continuar. Es van recomptar 80 casos, tot i que sabem 
que són alguns més degut al moment d’alta demanda 
que va ocasionar l’inici de la crisi sanitària i la declaració 
de l’Estat d’alarma

El context de la COVID-19 també ha motivat un gran pas 
endavant en el suport a l’emprenedor mitjançant eines 
telemàtiques, de tal manera que el programa Consolida’t 
ha estat possible executar-lo mitjançant la plataforma 
de teleformació emi-manresa.cat i la plataforma de 
videoconferència emi-manresa.adobeconnect.com, 
mitjançant les quals s’impartien les sessions formatives 
i d’orientació i a l’hora es penjaven les gravacions com a 
registre de l’activitat i com a reforç del material didàctic.
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