
FundacióImpulsa

Organitzacions Impulsores, 
peça clau per al futur dels joves

“Si tu confies en mi, jo puc”

joves | formació | oportunitats 
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La Fundació Impulsa promou la igualtat 
d’oportunitats dels joves i els acompanya en 
la seva formació i creixement personal, amb el 
suport de persones i organitzacions del territori, 
en especial del teixit empresarial.

Joves seleccionats segons criteris 
econòmics i de motivació per continuar 
estudiant reben suport per cursar 
cicles de Formació Professional (FP).

16
anys [edat d'entrada  
a la Fundació]

 48 % 
 nois

 52 % 
noies    

5,5
nota mitjana 
a l’ESO

3.547 €
renda anual per membre de 
la llar [enfront de la mitjana a 
Catalunya: 14.159 €]

hores de voluntariat social 
fetes pels joves becats  

des de 2015

+ 20.000 h

troben feina en un 
termini de 6 mesos

90 %

troben feina vinculada 
amb els seus estudis

70 %
finalitzen els estudis amb èxit

[enfront del 50 % de la 
mitjana a Catalunya]

+ 90 %

joves becats 
des de 2015

+ 470

35 %

accedeixen a Cicles
Formatius de Grau

Superior

85 %

alumnes presenten un 
informe de risc social



Mètode Impulsa. Programes Mètode Impulsa. Una xarxa d'agents del 
territori acompanyen els joves en el seu impuls

Gràcies a la implicació de tots 
i totes avancem cap a una 
societat més justa i cohesionada!

El treball en xarxa garanteix que el jove becat rep un acompanyament integral i 
vinculat al territori, dos factors que considerem clau per a l'èxit del Mètode Impulsa.

Jove

Centres
educatius

(ESO) 
91

Famílies
+ 300

Institucions 
públiques 

+ 19

Centres
de Formació
Professional

98

Mentors i 
mentores

275

Entitats
socials

+ 70

Ambaixadors
i ambaixadores

10

Empreses i 
fundacions

+ 150

Equip
Impulsa 

14

Consells
comarcals i

ajuntaments
10

+ 300

L’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa detecta les necessitats 
de cada jove i mobilitza la xarxa de recursos i suport per tal que el seu 
pas per Impulsa sigui transformador i exitós.

Impulsa » 
Formació Professional  

Programa per garantir l'accés dels joves 
seleccionats als cicles de Formació 
Professional. Se'ls ofereix una beca per als  
estudis i un ordinador.

Impulsa » Oportunitats Laborals

Programa per inserir els joves al món laboral 
a través de la formació en competències 
professionals i l'estada en empreses.

Impulsa » Mentoria

Programa que vincula cada jove amb una 
persona amb experiència vital i professional, 
que, de manera altruista, l'acompanya durant el 
seu pas per Impulsa com a suport en la reflexió i 
presa de decisions.

Impulsa » Vida

Programa transversal de suport als joves 
davant situacions sobrevingudes de dificultats 
econòmiques extremes i/o emocionals que 
poden posar en risc la continuïtat en els seus 
estudis. Aquesta ajuda pot concretar-se en una 
aportació econòmica fixa i/o suport psicològic.

Impulsa » Emprenedoria

Programa d’acompanyament a l’emprenedoria  
per a alumnes Impulsa amb inquietud per a la 
creació d’un projecte empresarial propi. S’ofereix 
mentoria en la creació del pla de negoci, 
assessoria legal i competències transversals per 
al món laboral.

Beca + ordinador Referents

Mentoria empresarial

Món laboral

Impulsa » Creixement Humà

Programa que potencia els valors humans 
i socials dels joves. Se'ls ofereix formació en 
competències transversals, mitjançant la realització 
d’un voluntariat social de 25 hores anuals i la 
vinculació amb projectes culturals i activitats 
d’educació ambiental.

Gestió de les emocions + voluntariat

Ingrés addicional + suport psicològic 

Altres 
entitats i 

agrupacions 
+25



2.000 €

3.500 €

80 %
35 %35 %

40 %

  

En què es converteix la vostra col·laboració?
Com podeu ser Organització Impulsora?

Donem visibilitat i retorn al compromís social de les Organitzacions Impulsores, 
en funció del grau d'implicació.

Organització 

amiga 
 2.000 — 3.000 €

Organització 

aliada 
 > 3.000 — 6.000 €

Organització 

honorífica
 > 6.000 — 15.000 €

Organització 

estratègica
 > 15.000 — 50.000 € 

Organització 

mecenes
 A partir de 50.000 €

Visibilitat del 
compromís social

Pertinença  
a la Fundació

per a donacions 
d'organitzacions

per a donacions 
de persones

de l'impost de 
societats fins al 10 % 
de la base líquida

Entitat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.935 i acollida a la  
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

de l'impost sobre  
la renda de les
persones físiques

Impulsa és una inversió amb retorn social i econòmic. 
Sigueu Organització Impulsora!

Beca Mentoria

Equip tècnic i 
acompanyament humà

Mercat laboral
i emprenedoria

Ordinador Formacions

Desgravacions

Organització 
Impulsora

FundacióImpulsa

Quan es doni a la mateixa 
entitat un import igual o 
superior per tercer any 

consecutiu.

Primers 150 €

A partir de 150 €

Si el donatiu és igual o 
superior a 150 € per segon 

any, la desgravació
serà del 40 %.

Donatiu regular com a organització sòcia 

Feu una aportació econòmica regular (anual, semestral, mensual), 
com a inversió en oportunitats per als joves que més ho necessiten.

El donatiu és la via d'entrada a la Fundació com a Organització Impulsora  
i que dona accés a la resta de modalitats de col·laboració.

Proporcionem diferents opcions de col·laboració per tal que empreses, 
fundacions i administracions públiques escullin com desenvolupar la seva 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Oferiu als vostres treballadors 
l'oportunitat d'acompanyar un 
jove en el seu creixement vital i 
professional de manera altruista.

La Fundació Impulsa forma els 
mentors en habilitats transversals 
d'acompanyament i comunicació, 
aplicables tant a la mentoria com 
a l'àmbit laboral.

Preu del servei: 1.500 € mentor/any.
Per a organitzacions donants: 
primer treballador gratuït i a partir  
del segon, l'import és variable en 
funció de la vostra donació.

Serveis de formació i assessorament

Gràcies als aprenentatges que hem generat a partir de l'aplicació del 
Mètode Impulsa, podem oferir serveis de formació i assessorament a 
organitzacions en mentoria, acompanyament psicopedagògic, inserció 
laboral i competències transversals.

Ajudeu els joves en el seu 
aprenentatge i inserció laboral 
oferint-los una estada formativa 
a la vostra empresa.

L'organització es compromet a 
oferir al jove l'acompanyament 
necessari perquè pugui 
desenvolupar les tasques 
assignades i una remuneració per 
les hores treballades.

Faciliteu que els vostres 
treballadors se sumin a la 
formació dels joves oferint-los  
els seus coneixements o a través 
d'accions de captació de fons.

Formació per a joves:
· Working Day: visites 
  formatives a empreses.
· Jornades d'orientació laboral. 
· Formacions en competències 
  professionals.
· Formacions en llengua anglesa.

Accions de captació de fons: 
Arrodoniment de la nòmina, 
àpats, tornejos, venda de 
productes o matchfunding.

Mentoria  
per als treballadors

Formació i inserció  
al món laboral

Voluntariat corporatiu  
i accions solidàries

Mentoria per 
als treballadors

Formació i inserció 
al món laboral

Voluntariat corporatiu   
i accions solidàries



Anna Guixà
El Moianès

Jordi Rabat
La Garrotxa

Salvador Ramon 
Terrassa

Núria Cinca
El Berguedà

Tania Nadal 
Sabadell

Xavier Francàs
El Berguedà

Gerard Albertí  
El Baix Empordà

Imma Riba
El Bages

Montserrat Cullerés 
El Bages

Xavier Carles
L’Anoia

Carles Cuyàs
President

Andrea Carandell
Vicepresidenta

Gil Sansalvador
Secretari

Marc Rovira
Tresorer

Juli Ferrer
Vocal

Ferran Castell
Vocal 

Oriol Lobo
Vocal

El 2015, un grup d’empresaris implicats en el foment d’una societat més justa 
i cohesionada va crear la Fundació Impulsa. Els membres del patronat creuen 
fermament en la igualtat d’oportunitats, l'activació del territori i la motivació 
dels joves per aportar el seu potencial a la societat.

Patronat

Persones arrelades al territori que, de manera altruista, 
promouen la Fundació Impulsa creant xarxes de confiança 
amb el teixit empresarial i institucional.

Ambaixadors

Sabadell
38 joves/ 38 mentors
15 entitats voluntariat
16 centres d'ESO han presentat candidats
39: total acumulat joves 2021-2023

Terrassa
42 joves/ 42 mentors
13 entitats voluntariat
19 centres d'ESO han presentat candidats
42: total acumulat joves 2021-2023

Osona
80 joves / 67 mentor
22 entitats voluntariat
20 centres d'ESO han presentat candidats
194: total acumulat joves 2015-2023

El Moianès
19 alumnes/18 mentors
8 entitats voluntariat
3 centres d'ESO han presentat candidats
25: total acumulat joves 2020-2023

El Baix Empordà
22 joves / 22 mentors
10 entitats voluntariat
13 centres d'ESO han presentat candidats
25: total acumulat joves 2021-2023

La Garrotxa
58 joves / 50 mentors
37 entitats voluntariat
8 centres d'ESO han presentat candidats
93: total acumulat joves 2018-2023

El Bages
14 alumnes/14 mentors
5 entitats voluntariat
5 centres d'ESO han presentat candidats
15: total acumulat joves 2021-2023

El Berguedà
28 joves / 24 mentors
7 entitats voluntariat
7 centres presenten sol·licituds 
42: total acumulat joves 2019-2023

Dades curs 2022-2023

98 centres d'FP on els nostres joves 
cursen les seves formacions

L'Anoia
Nou territori curs 2023-24



Logo Patel + GVC

www.diaridesabadell.com

Array Plàstics, Àrea dels Pradals, Arico Forest, Axilone Metal, 
BMC Moda, Càrniques d’Osona, Carreras Dental, CeFORTEM 
- La Salle, Club Ciclista Bas, Comit - Muntatges Industrials 
Vic, Consultori Bayés, Consultoria Ileri Slow Life, Cubus 
Immobiliària, Currius & Associats, Decapulp, Driving Events, 
Duran arquitectes, Educa Borras, Effitronix Systems, Egavic 
Enginyeria, Elausa, Electricitat Mas, Embotits Masoliver, 
Embutidos Osona, Feixas Aulet Distribució, Ferreteria 
Bricolatge Pintures M. Espada, Formatgeries Montbrú, 
Frankfurt Berga, Grup Bueso, Grup Gepork, H.A.U.S Healthy 

Buildings SL, Hensa DCM, Holistex, Institució Puig-Porret, 
JCM Technologies, J. Curós, Liquats Vegetals, Lobo Studio 
Virtual Reality, Lucta, Macusa, Marlex, Mecánicas Garrotxa, 
Miró Pastisseria Bomboneria, Muelles y Resortes Bosch, 
NordLogway, NTL Victransa, Oller Business Insurance Brokers, 
Olot Meats, Pecomark Industrial, Plantalech, Proega, Rotary 
Club Barcelona Milennium, Servycat, Sauleda, Saurina, 
Serradora Boix, Sidair, Tecniber Energia i Serveis, Transvinyots, 
Tané Hermetic, Transportes Escapa, Twittink, Vila Rovira, 
Volcanic Internet.

Ajuntament  
de Santa 
Maria d'Oló

AJUNTAMENT DE 
LES PLANES D'HOSTOLES

AJUNTAMENT 
DE SALDES

constantia
grup

LOGOTIP

Club de Vic Osona

Gràcies a les Organitzacions Impulsores estem 
canviant el futur dels nostres joves. Sumeu-vos-hi!

Amigues

Estratègiques

Aliades

Honorífiques

Treball en xarxa

Entitats públiques solidàries

Mecenes 

Col·laboradors clau del Mètode Impulsa

Agrupacions empresarials i emprenedoria

Els centres educatius d'ESO i FP que col·laboren 
amb la Fundació Impulsa són també una peça 
clau per a la implementació del Mètode Impulsa.

Entitats del coneixement



Carrer del Bisbe Morgades, 46
08500 Vic. Barcelona
hola@fundacioimpulsa.org
www.fundacioimpulsa.org

Nosaltres confiem en els joves. 
Perquè sabem que, si els donem oportunitats, 
poden arribar allà on es proposin.

Gràcies!

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

En vincular-se a la Fundació Impulsa, les organitzacions podran desenvolupar la seva 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) alhora que avancen en l'assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS)


