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Una mica d’història

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Fundació EMI-MANRESA, és una entitat docent, sense afany de lucre, inscrita 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.

Fundació EMI-MANRESA, és una entitat docent, 
sense afany de lucre, inscrita 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, anomenada “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 personalitat pròpia de naturalesa jurídico-priva-
da per a l’exercici de les seves funcions, no limitada 
funcional ni geogràficament..

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 
específica en les empreses, millorar l’ocupabilitat de 
les persones 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:

1. El desenvolupament progressiu de la responsabilitat social 

en l’exercici de la seva tasca

2. Una capacitació, com més eficient millor, en les tècniques 

d’organització i en les diferents especialitats empresarials, 

amb una clara orientació cap a la formació i qualificació de 

professionals d’empresa.  

3. El respecte als drets fonamentals de la persona i el sentit de 

servei a la societat.

4. La cooperació social d’interès general per combatre situa-

cions de necessitat i evitar la marginació social mitjançant 

la no discriminació de les persones i treballadors per raons 

d’origen, físiques o ideològiques, així com la integració soci-

al i laboral dels col•lectius més desfavorits.

5. L’estímul i les facilitats per a la formació permanent i contí-

nua, així com els seu reconeixement social.

Objecte social:
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Una mica d’història

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
Per al seu govern i administració, la Fundació 
EMI-MANRESA compta amb un Patronat, com 
òrgan suprem, el qual escull els seus propis càrrecs 
de President, Vicepresident i Secretari.

El Patronat nomena al Director General, amb 
les atribucions 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 sempre que estiguin relacionades, la Fundació 
EMI-MANRESA podrà desenvolupar, sense caràcter 
limitador, les activitats següents:

1. Promoció, realització i divulgació d’estudis i inves-

tigacions sobre matèries relacionades amb l’em-

presa, els sectors econòmics, les estratègies em-

presarials, les professions, els oficis i l’economia.

2. Creació i concessió d’ajuts, beques i premis desti-

nats a finalitats de formació, estudi i investigació.

3. Realització de tot tipus de congressos, conferències, 

cursos, seminaris, jornades, sessions, reunions de tre-

ball, etc. per promoure l’aprenentatge i la capacitació.

4. L’edició de publicacions, llibres i materi-

als didàctics procedents tant de les activi-

tats com d’altres d’alienes a la Fundació.

5. Habilitació de procediments de col•laboració 

amb les empreses, organismes, entitats i ins-

titucions, nacionals i internacionals, dels di-

ferents àmbits de la gestió empresarial.

6. Generar i divulgar opinió, a partir de bases científi-

ques, sobre les matèries empresarials i socials pel 

seu millor coneixement per part de la societat.

7. Desenvolupament i participació en ac-

tivitats culturals que s’estimin d’interès 

d’acord amb les finalitats fundacionals.

8. Programes de cooperació i voluntariat social

9. Qualsevol altra activitat complemen-

tària o auxiliar a les anteriors.

OBJECTE SOCIAL:

ORGANITZACIÓ

1. El desenvolupament progressiu de la respons-

abilitat social en l’exercici de la seva tasca.

2. Una capacitació, com més eficient millor, en les 

tècniques d’organització i en les diferents especiali-

tats empresarials, amb una clara orientació cap a la 

formació i qualificació de professionals d’empresa. 

3.  El respecte als drets fonamentals de la perso-

na i el sentit de servei a la societat.unditpit od 

quatatur amusandam enis modio que et eum, 

qui optat ma coris alis dicitat es apidel inulli

4. La cooperació social d’interès general per com-

batre situacions de necessitat i evitar la mar-

ginació social mitjançant la no discriminació de 

les persones i treballadors per raons d’origen, 

físiques o ideològiques, així com la integració so-

cial i laboral dels col•lectius més desfavorits.

5. L’estímul i les facilitats per a la formació permanent 

i contínua, així com els seu reconeixement social.
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2 Activitat docent 
2.1 ANÀLISI NUMÈRICA DE LES ACCIONS FORMATIVES.

ACCIÓ FORMATIVA ALUMNES HORES TIPOLOGIA ÀREA 
PROFESSIONAL

COMARCA

[FMEC0110_2012_FCO] Formació Complementària 8 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

OFICIS BAGES

[FMEC0110_MP0349] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

10 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

OFICIS BAGES

[FMEC0210_MP0358] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

12 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

OFICIS BAGES

[ADGD0308_CEN] Activitats de gestió 
administrativa

10 119 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

[ADGD0308_2017_FCO] Formació Complementària 40 11 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

[ADGD0308_MP0111] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

80 10 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

[ADGG0408_MP0112] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

40 12 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

[COMT0210_CEN] Gestió administrativa i f inancera 
del comerç internacional

8 336 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONÈS

[COMT0210_2017_FCO] Formació Complementària 5 5 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONÈS

[COMT0210_MP0375] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

5 5 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONÈS

[COML0209_CEN] Organització del transport i la 
distribució

10 340 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONES 

[COML0209_2017_FCO] Formació Complementària 8 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONES

[COML0209_MP0192] Mòdul de pràctiques 
professionals no laborals

7 80 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONES

[ADGX01-6] Anglès: gestió comercial 10 240 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

IDIOMES BAGES

CP - Anglès professional 8 90 FORMACIÓ 
D'OFERTA

IDIOMES BARCELONES

Autònoms • Com gestionar els impostos 10 8 FORMACIÓ 
D'OFERTA

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

Operació de carretons Norma Renovació 10 6 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Iniciació al màrqueting digital 11 5 FORMACIÓ 
D'OFERTA

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

Operador de plataformes mòbils 5 12 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Actualització plataformes elevadores 9 8 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Operació de carretons 9 6 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES
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2 Activitat docent 
2.1 ANÀLISI NUMÈRICA DE LES ACCIONS FORMATIVES.

ACCIÓ FORMATIVA ALUMNES HORES TIPOLOGIA ÀREA 
PROFESSIONAL

COMARCA

Operació de carretons 10 6 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Anglès B.1.B. 9 60 FORMACIÓ 
D'OFERTA

IDIOMES BAGES

Operació de carretons 10 6 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Actualització plataformes elevadores 8 8 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Manipulació d'aliments 11 10 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Manipulació d'aliments 16 10 FORMACIÓ 
D'OFERTA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Activitats auxiliars de magatzem 10 90 ALTRES COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals

8 150 ALTRES ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals

8 150 ALTRES ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 18 170 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Formació complementària_COML0110 15 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 13 170 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Formació complementària_COML0110 12 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Mòdul de Pràctiques no laborals COML0110 6 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 15 170 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Formació complementària_COML0110 14 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

Mòdul de Pràctiques no laborals COML0110 6 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

[ADGG0408_CEN] Operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals

15 390 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

Formació complementària 9 40 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

BAGES

[ELEQ0111_CEN] Operacions auxiliars de 
muntatge i manteniment d'equips elèctrics i 
electrònics

15 310 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

OFICIS BAGES

Formació complementària 12 10 FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

OFICIS BAGES

SSCE0110 DOCÈNCIA PER A LA FORMACIÓ 
OCUPACIONAL + FCO

15 350 ALTRES ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

VALLÈS OR
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ACCIÓ FORMATIVA ALUMNES HORES TIPOLOGIA ÀREA 
PROFESSIONAL

COMARCA

MF0100_2: Soldadura con arco bajo gas protector 
con electrodo no consumible

8 7,2 FORMACIÓ 
D'OFERTA

OFICIS BAGES

FMECC015PO - SOLDADURA TIG 7 7,2 FORMACIÓ 
D'OFERTA

OFICIS BAGES

FMEC015PO - SOLDADURA TIG 10 7,2 FORMACIÓ 
D'OFERTA

OFICIS BAGES

FMEC013PO - SOLDADURA MAG 12 7,2 FORMACIÓ 
D'OFERTA

OFICIS BAGES

FMEC0110PO SOLDADURA 13 7,2 FORMACIÓ 
D'OFERTA

OFICIS BAGES

Elaboración de salsas de pescado y elaboraión de 
triturados

6 17 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

HOSTELERIA BAGES

Tratamientos específicos a personas con 
Alzheimer, otras demencias y  pacientes con 
trastornos

9 8 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

ALTRES BAGES

SOLDADURA. ESPECIALIDAD 5 20 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS BAGES

CONDUCCIÓN DE TRANSPALÉS ELÉCTRICOS 10 4 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

CONDUCCIÓN DE TRANSPALÉS ELÉCTRICOS 10 4 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

Inpección Visual en Soldadura 10 16 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS BAGES

Inspección Visual en Soldadura 10 16 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS BAGES

Inspección Visual en Soldadura 10 16 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS BAGES

Inspección Visual en Soldadura 10 16 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS GALICIA

Inspección Visual en Soldadura 10 16 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS GALICIA

SOLDADURA TIG 10 3 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS SEGARRA

Curso de tipologías procedimientos de 
homologación en soldadura

10 8 FORMACIÓ DE 
DEMANDA

OFICIS BAGES

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

13 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

MARESME

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

15 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

MARESME

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

15 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

LA SELVA

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

13 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

VALLÈS OR

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

16 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

VALLÈS OR

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

9 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONÈS

[COML_GJ118] Introducció a la gestió d'un 
magatzem

12 30 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

TARRAGONÈS
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905 alumnes 5.492 hores

ACCIÓ FORMATIVA ALUMNES HORES TIPOLOGIA ÀREA 
PROFESSIONAL

COMARCA

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

13 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

MARESME

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

12 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

MARESME

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

10 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

LA SELVA

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

14 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

VALLÈS OR

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

9 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BARCELONÈS

[COML_GJ116] Gestió de magatzem per radiofre-
qüència i documentació vinculada

13 40 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

TARRAGONÈS

[COML_GJ117] Seguretat en la conducció de 
maquinària elevadora de càrregues

15 20 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

TARRAGONÈS

[COML_GJ117] Seguretat en la conducció de 
maquinària elevadora de càrregues

12 20 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

MARESME

REPARACIÓ I MANTENIMENT D'ELEMENTS DE 
FUSTERIA DE PARCS INFANTIL

8 15 ALTRES OFICIS MARESME

AUXILIAR GERIATRIA 6 80 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

ALTRES BAGES

AUXILIAR MAGATZEM 10 100 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

BAGES

SOLDADURA 3 50 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

OFICIS BAGES

PLATAFORMA ELEVADORA + APILADORA 
FRONTAL RETRÀCTIL

11 12 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS 10 5 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

OPERADOR DE CARRETONS 9 12 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

GESTIÓ DE MAGATZEM + CARRETILLA UNE 58451 
POEJ 

12 49 COL·LECTIUS 
ESPECIALS

COMERÇ, 
LOGÍSTICA I 
TRANSPORT

ANOIA

OPERADOR CARRETONS ELEVADORS 13 10 ALTRES PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS 21 5 ALTRES PREVENCIÓ 
DE RISCOS 
LABORALS

BAGES

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS PER A 
CONSERGES 30H

8 30 ALTRES OFICIS VALLÈS OCC
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2017/2018 2018/2019

Nº HORES 6149 5492

PARTICIPANTS 1037 905

ACCIONS 100 86

COMPARACIÓ DE L’ACTIVITAT AMB EL DARRER EXERCICI

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT ELS DARRERS EXERCICIS

EVOLUCIÓ NOMBRE HORES

EVOLUCIÓ NOMBRE DE PARTICIPANTS

 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

Nº HORES 5111 3547 3388 4916 4759 5961 14111 17468 2867 3041 2959 3802 5922,25 6149 5492

PARTICIP 1388 839 774 890 1153 1890 2426 1625 950 815 695 475 541 1037 905

ACCIONS 62 60 61 56 78 115 157 106 72 75 61 50 54 100 86
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EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’ACTIVITAT 

DISTRIBUCIÓ DE L’ACTIVITAT

EVOLUCIÓ NOMBRE ACCIONS FORMATIVES

 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

ÍNDEX 
D’ACTIVITAT

155.886 72.551 41.078 111.466 72.240 99.746 230.629 292.888 44.282 33.910 39.005 42.973 64756,25 71398 5492

*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

Accions Hores Alumnes

Formació de demanda 12 144 110

Col·lectius Especials 24 1008 285

Formació Ocupacional 24 2695 243

Formació d’oferta 18 845 176

Altres 9 800 91

TOTAL 87 5492 905
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HORES

ACCIONS ALUMNES

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’ACTIVITAT 

 07/08 08/09 09/10 10/11 11/ 12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

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 %

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 %

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%

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 %

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%

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 gestionats 
pels agents socials / Convocatòries de formació adreçades a treballadors en actiu.

Col·lectius especials: Projectes formatius vinculats a col·lectius de persones amb situació d’exclusió social o 
vulnerabilitat: CIRE, CREU ROJA, OBRES SOCIALS. En l’exercici 2016/2017 els col·lectius vulnerables provinents de 
contractes amb altres administracions o organismes diferents dels conceptes prèviament descrits: AJUNTAMENTS, 
CONSELLS COMARCALS s’estima oportú traslladar-los d’apartat per harmonitzar la tipologia de formació

Formació Ocupacional: Convocatòries de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur pròpies de l’entitat

Altres: Formació vinculats a la realització de contractes amb altres administracions o organismes diferents dels 
conceptes prèviament descrits: AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS...de col·lectius no vulnerables
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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:

1. Persones aturades, per a la Formació Ocupacional.

2. Persones aturades sotmeses a risc d’exclusió social i mesures de reclusió.

3. Treballadors de empreses inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, així com autònoms, inclo-

sos en el Regim Especial de Treballadors Autònoms, per a la formació impartida corresponent al Sistema de For-

mació Continua, gestionat per la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO.

4. Treballadors i particulars en altres cursos.

2.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ACCIONS FORMATIVES

2.3 DISTRIBUCIÓ TIPOLOGIA ACCIONS FORMATIVES

COMARCA ACCIONS HORES ALUMNES

ANOIA 1 49 12

BAGES 57 3627 590

BARCELONÈS 9 966 69

LA SELVA 2 70 25

MARESME 6 175 73

SEGARRA 1 3 10

TARRAGONÈS 3 90 40

VALLÈS OCC 1 30 8

VALLÈS OR 4 450 58

RESTA 2 32 20

TOTAL 86 5492 905

ÀREA FORMATIVA ACCIONS HORES ALUMNES

ADMINISTRACIO I GESTIÓ 10 1022 104

COMERÇ, LOGISTICA I TRANSPORT 30 2205 338

HOSTELERIA 1 17 6

IDIOMES 3 390 27

OFICIS 21 1256 201

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 18 164 199

ALTRES 3 438 30

TOTAL 86 5492 905
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3.1 INCORPORA

—
Fundació Emi-Manresa inicia la seva activitat com a entitat del Programa Incorpora Barcelo-
na el febrer de 2015 i reedita la seva participació l’any 2016, 2017, 2018 i 2019
El “Programa Incorpora” té l’objectiu, mitjançant la participació d’una xarxa de professionals 
que, treballant des de les diferents entitats col·laboradores, ajudin a les persones 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, senso-
rial i/o malalties mentals; persones amb problemes de drogodependència; 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. 

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 (PROGRAMES EXECUTATS)
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3 Orientació

I INSERCIÓ LABORAL (PROGRAMES EXECUTATS)

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 preselecció, 
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 contractació. 

• • 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 Incorpora que finalitzà el desembre 2018 foren:

BENEFICIARIS Objectiu Resultats %  Resultats

Persones ateses 200 518 259 %

Persones ateses amb discapacitat 5 18 360 %

Personas ateses en risc d’exclusió 195 505 258 %

INSERCIONS Objectiu

Insercions amb intermediació 70 84 120%

Insercions de Persones amb discapacitat 2 7 350 %

Insercions de Persones en risc d’exclusió 67 136 202 %

EMPRESES Objectiu

Empreses visitades 90 98 108 %

Empreses visitades noves 40 64 213 %

Empreses contratants ordinàries 45 51 113 %

OFERTES Objectiu

Ofertes gestionades 80 127 158 %

Ofertes compartides 30 33 110 %

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

30/06/2017

%Resultats 
30/06/2017

Persones ateses 200 267 133%

Persones ateses amb discapacitat 12 11 91%

Personas ateses en risc d’exclusió 195 260 133%

INSERCIONS Objectiu

Insercions amb intermediació 68 37 61%

Insercions de Persones amb discapacitat 2 6 300%

Insercions de Persones en risc d’exclusió 38 71 186%

EMPRESES Objectiu

Empreses visitades 90 124 137%

Empreses visitades noves 30 88 260%

Empreses contratants ordinàries 45 31 115%

OFERTES Objectiu

Ofertes gestionades 90 50 55%

Ofertes compartides 30 16 53%

Ofertes compartides 30 16 53%

Els objectius per a l’exercici 2019 (encara en curs) i resultats a data del tancament de l’exercici són: 

A data d’elaboració de la memòria ja s’han superat més del 50% de tots els indicadors
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3.2 REINCORPORA

—

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 Reincorpora a la comarca 
del Bages i vinculada directament al C.P. Lledoners.

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 
programa 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 donar 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 
reincorpora. Aquest programa ja s’havia fet com a 
programa pilot per la mateixa la Fundació  els anys 2015 
i 2016. 

Derivacions directes CIRE 2018                 11

Derivacions directes CIRE 2019 (fins 30/06/2019) 4

Derivacions amb origen Programa AVANT 4

Derivacions AVANT (fins 30/6/2019) 1

Derivacions directes des de C.P Lledoners        3

Total usuaris inicien programa Reincorpora 23

Usuaris amb itienerari viu d’origen anterior         3

Total itineraris Reincorpora atesos al 2019:         26
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3.3 PUNT D’AUTOOCUPACIÓ INCORPORA

—

A principis de 2016 la nostra entitat rebé l’encàrrec de l’obra social La Caixa de 
desenvolupar un Punt d’Autoocupació Incorpora a Manresa, aquest encàrrec fou 
reeditat per als exercicis 2017, 2018 i 2019

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 projectes 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’acompan-
yar-los en la formació del pla d’empresa.

3. Creació: estar al costat dels emprenedors en 
qüestions vinculades al finançament (anàlisi de les 
necessitats i els riscos, etc.) i a l’hora de posar en marxa 
l’activitat.

4. Consolidació: després d’haver iniciat l’activitat 
empresarial, fer visites cada trimestre per detectar 
dificultats 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 2018 han estat 
han estat:

Insercions durant l’any 2018-2019:    24(16+8) insercions, de les quals:

• 1 usuaris amb 3 insercions 

• 4 usuaris amb 2 insercions

• 8 usuaris amb 1 inserció

• 1 usuari amb 5 insercions

Programa Avant: impartit a interns del C.P. Lledoners en la fase final de la seva estància a centre tancat. 

Aquest programa es porta a termini al centre penitenciari des de l’any 2015, primer com a programa pilot, 
i finalment com a programa instituït a tots els centres penitenciaris de Catalunya. EMI és l’encarregada de 
impartir aquest programa, dissenyat com un Pre-laboral, i en l’exercici ha fet: 

3 grups a l’any 2018 
3 grups a l’any 2019 (finalitzarà l’any amb un total de 4 grups)

En total s’han atès 57 usuaris interns de Lledoners

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

Persones ateses 60 113

Empreses creades 25 36

BENEFICIARIS Objectiu Resultats

Persones ateses 60 60

Empreses creades 25 29

Per a l’exercici 2019 (en curs) els objectius marcats per al 
territori del Bages i els resultats assolits al tancament de 
l’exercici de l’entitat són
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3.4 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 acreditació 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 
persones 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 treballadores 
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 
agència de col·locació en el marc de les diverses 
convocatòries 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 ocupació i de facilitar que les empreses trobin 
al treballador idoni. En el desenvolupament de les 
actuacions es garanteix: la gratuïtat en la prestació de 
serveis, la garantia de respecte als principis d’igualtat 
i no discriminació i La correcta relació entre les car-
acterístiques dels llocs de treball oferts i el perfil 
acadèmic i/o professional requerit.

 

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 ocupació i de 
facilitar que les empreses 
trobin al treballador 
idoni.
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3.5 CATALUNYA EMPREN  

—

Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que impulsa 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

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 primers anys de vida del negoci.

• 

ELS SERVEIS QUE GAUDIREN ELS 111 
USUARIS EN L’EXERCICI 2018 FOREN:

—

• Accions d’informació i acollida

• Accions d’assessorament

• Accions de formació

• Accions de seguiments tècnics

• Accions de sensibilització

• Accions d’accès a finançament

• Serveis de traspàs de negocis

17
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3.6 PROGRAMA SINGULAR  
GARANTIA JUVENIL (<30 ANYS)   

—

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 subvencions 
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. 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.

Així, l’objectiu és que persones joves que no treballen, 
ni estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, 
de formació, 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 participa en 
el programa 2019 amb un total de 3 grups d’un màxim 
de 20 participants per grup.

En el moment del tancament de l’exercici els usuaris 
es troben en ple procés professionalitzador a les 
localitats de Manresa (Bages), Barcelona (Barcelonès) i 
Altafulla (Tarragonès)
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3.7 PROGRAMA. CONSOLIDA’T

—

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

Per aquest motiu, des de Fundació EMI Manresa i subvencionat pel departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, posem al teu abast el 
PROGRAMA CONSOLIDA’T de suport a la consolidació, 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 di-

tes 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 ha-

gin cessat en la seva activitat i vulguin dur a ter-

me un nou projecte de treball autònom.

 

El programa, amb 30 
usuaris assignats, es 
desenvolupa als següents 
territoris: Bages, Berguedà, 
Barcelonès, Maresme i Baix 
Ebre
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MANRESA

—

Passeig Pere III, 96. 1er 1a
08242 Manresa
T : 93 873 45 99

M : info@emi-manresa.cat
W : www.emi-manresa.cat

MANRESA OFICIS

—

Ctra de Vic, 239
Manresa, 08242

BARCELONA

—

Av. Ports d’Europa, 100
Service Center - ZAL

08040 Barcelona
T : 689 93 75 77

M : fferre@emi-manresa.org

ÒDENA
—

Carretera BV-1106 Km.2
Òdena

Fundació EMI Manresa
© 2019 Tots els drets reservats.

"EL GRAN OBJECTIU DE 
L’APRENENTATGE NO ÉS 
EL CONEIXEMENT, SINÓ 

L’ACCIÓ. 

HERBET SPENCER


