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Carrer del Bisbe Morgades, 46
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La Fundació Impulsa promou la 
igualtat d’oportunitats dels joves 
i els acompanya en la seva 
formació i creixement personal. 

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]

 49 % | 51 %
noies                          nois

5,8
nota mitjana 
a l’ESO

3.372 €
renda anual per membre de la llar
[enfront de la mitjana a Catalunya: 11.779 €]

hores anuals de voluntariat 
social fetes pels joves 

becats

+ 3.800

continuen el 
grau superior

60 %
troben feina en un termini 

de 6 mesos

78 %

troben feina vinculada 
amb els seus estudis

65%
fi nalitzen els estudis amb èxit

[enfront del 50 % de la 
mitjana a Catalunya]

+ 90 %
joves becats al llarg 

de 6 anys

+ 230

alumnes presenten un 
informe de risc social

35 %



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

Vinculeu-vos a una entitat  
amb impacte social i econòmic  
i amb presència territorial a l'alça

Impulsa Formació Professional  
i humana  

Programa amb el qual es dota els joves seleccionats 
de recursos econòmics i humans per acompanyar 
el seu creixement a nivell formatiu i humà. En concret, 
se’ls ofereix una beca per als estudis, un ordinador, for-
mació en competències transversals, acompanyament 
d’una persona mentora de referència i la implicació a 
un projecte de voluntariat amb una entitat social.

Osona | Garrotxa | Berguedà | Moianès 
Pel proper curs: Terrassa | Sabadell | Baix Empordà

Impulsa Mentoria

Programa d’acompanyament dels joves a través 
d’una persona voluntària amb experiència vital 
i professional que es troba amb ells de manera 
regular i n'estimula el pensament i la reflexió. Els 
ajuda a detectar i afrontar conflictes, hi comparteix 
experiències i, sobretot, els dona suport per utilitzar 
adequadament tot allò que aprenen.

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.

Impulsa Voluntariat social

Programa de voluntariat dels joves becats en 
entitats socials. Com a compromís i retorn social per 
l'acompanyament que reben de la Fundació Impulsa, 
els joves s'impliquen en entitats del territori, la qual 
cosa fomenta el seu compromís social i ajuda a crear 
una xarxa de relacions.

Impulsa Oportunitats

Programa de formació dels joves en el món laboral 
mentre cursen els estudis d’FP i reben el suport 
de la Fundació. S’ofereix als alumnes formació en 
competències transversals per al lloc de treball i 
aprenentatge laboral en empreses del sector d’interès, 
per millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat 
laboral. Així mateix, s’ofereix a les organitzacions, en 
el marc de la seva política de responsabilitat social 
corporativa, que puguin col·laborar a través de la 
formació i tutoria dels joves. 

Impulsa Vida

Programa transversal de suport econòmic per 
a la cobertura de necessitats bàsiques en cas 
d’emergència puntual dels joves becats. S’ofereix 
una aportació fixa durant un període de temps pactat 
amb la persona becada.

Gràcies a la implicació dels joves i les seves famílies, les organitzacions, 
els mentors, les entitats, els centres educatius i les institucions avancem 
cap a una societat més justa i cohesionada.

Jove

Centres
educatius

ESO 
+ 35

Famílies
+ 230

Institucions 
públiques i 

col·laboradors
+ 20

Centres
de formació
professional

+ 50

Mentors i 
mentores

+ 230

Entitats
socials

+ 50 Ambaixadors
i ambaixadores

7

Empreses i 
fundacions

+ 80

Equip
Impulsa

Consells
comarcals i

ajuntaments
8

+ 230



3.500 € 6.000 €2.000 €

En què es converteix la vostra col·laboració?

 Col·laboració mínima

2.000 €  
— 
Beca per a estudis, ordinador 
i formació en competències 
transversals.

 Col·laboració desitjada

3.500 €
— 
Persona mentora de suport, 
acompanyament psicopedagògic 
i al mercat laboral. Cobertura de 
necessitats bàsiques, si escau.

Formació bàsica

 Col·laboració d'impacte

6.000 €
— 
Estabilitat en els programes de la 
Fundació Impulsa a mitjà termini.

Acompanyament 
integral a mitjà termini

Formació i 
acompanyament humà

Donatiu regular  
com a organització sòcia 

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

[certificat de donació]

Voluntariat corporatiu en mentoria social

Ofereix als teus treballadors i treballadores fer 
voluntariat acompanyant els joves becats en el seu 
creixement. La Fundació Impulsa forma els mentors i 
mentores en habilitats transversals d'acompanyament i 
comunicació, aplicables tant a la mentoria com a l'àmbit 
laboral. L'organització col·labora finançant el cost de 
l'acompanyament tècnic i la formació al mentor.

[certificat de donació o factura de formació]

Formació i introducció al món laboral

En el marc de la vostra política de responsabilitat social 
corporativa, podeu col·laborar ajudant els joves en el seu 
aprenentatge laboral. En concret l'organització s'implica 
en l'acompanyament i tutoria a joves Impulsa en la seva 
formació en el món laboral, durant els mesos que duri la 
seva estada. El jove durà a terme les tasques que el tutor 
de l’organització li assigni i a canvi rebrà una remuneració 
per les hores treballades.

[certificat de donació o possible factura de formació]

Accions solidàries

Implica el teu entorn en la 
igualtat d’oportunitats. Un 
euro de la nòmina, àpats, rifes 
o tornejos solidaris, venda 
de productes, etc. Organitza 
accions de sensibilització i 
captació de fons a la teva 
organització.

[certificat de donació, si escau]

Com puc ser organització impulsora?

Donem visibilitat al compromís social de les Organitzacions Impulsores. 
La Fundació Impulsa promou el treball en xarxa i la visibilitat de  
les organitzacions solidàries, en funció del seu grau d'implicació.

Organització 
amiga 
1.500 — 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

Desgravacions  
per a organitzacions 35 % 40 %

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

consecutiu.

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

Impulsa és una inversió amb retorn social  
i econòmic. La vostra aportació garanteix 
la igualtat d'oportunitats dels joves.  
Sigues organització impulsora!

Jove



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 i en la 
motivació dels joves per aportar el seu potencial a la societat.

Promouen la Fundació creant xarxes de 
confi ança i relacions amb el teixit empresarial 
i institucions al seu territori i entorn proper.

Més de 90 organitzacions ja formen part 
de la Fundació Impulsa. Sumeu-vos-hi!

Patronat

OSONA 
Àrea dels Pradals
Axilone Metal
Casa Tió 
BBVA
Càrniques d'Osona
Casa Tarradellas
Casa Riera Ordeix
CeFORTEM - La Salle
Comit - Muntatges Industrials Vic
Construccions Ferrer
Currius & Associats Consultors
Divasa Farmavic
Effi  tronix Systems
Egavic Engineria
Elausa 
Embutidos Osona
Feixas Aulet Distribució
Fundació Eduard Soler
Grup Gepork
Gràfi ques Manlleu 
Hensa Muntatges Voltregà
Institució Puig Porret
La Farga Yourcoppersolutions
Liquats Vegetals
Mafesa
NordLogway
NTL Victransa
Oller Business Insurance Brokers 
Pecomark
Proquimia
Seidor
Servycat
Sidair
Sorea
Tesem
Victransa
Vilar Riba

LA GARROTXA 
Armallats
Carns i Embotits Jordi Vilarrassa 
Creaciones Jumi
Cubus Immobiliària
Electricitat Mas
JEG (Joves Empresaris de la Garrotxa)
LC Paper 1881
Saurina
Selecció de Fragments
Spinreact
Tané Hermetic
Twittink
Vila Rovira

EL BERGUEDÀ 
Ballús
Balvitex
Catalana de Pinsos
Decapulp
GCT Plus ETT
Gual Steel
Indaber
Liven
Macusa
Molles Malé
Montajes Rus
Serradora Boix
Tecniber Energia i Serveis
Transvinyots

MOIANÈS 
Formatgeries Montbrú
Miró Pastisseria Bomboneria

INTERCOMARCAL
Veolia

Amigues

Estratègiques

Aliades

Honorífi ques

Amb el suport de:

Entitats públiques solidàries

Jordi Rabat: La Garrotxa

Núria Cinca i Francesc Xavier 
Francàs: El Berguedà

Anna Guixà: Moianès 

Salvador Ramon: Terrassa

Tania Nadal: Sabadell

Gerard Albertí: Baix Empordà

Ambaixadors

Mecenes 


