
Entitat sense afany de lucre

Realitzem formacions a mida, 
especialistes en formació de 
les TIC, alfabetització infor-
màtica, gestió de residus, edu-
cació mediambiental, tallers 
educatius, etc....D

is
se

ny
, e

di
ci

ó 
i i

m
pr

es
si

ó 
Ic

ar
ia

 G
rà

fiq
ue

s

FO
RM

A
CI

Ó
 I 

IN
TE

RM
ED

IA
CI

Ó
 L

A
BO

RA
L

20

Tel.: 932 740 627
Fax: 933 461 614
administracio@andromines.net

C/ Llenguadoc 56-60 Baixos 
08030 Barcelona 

www.andromines.net

A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



Andròmines Eines Assolides és una empresa d’inserció 
que té per objectiu oferir diferents serveis de formació a 
les empreses amb un alt grau de qualitat i professionalitat,  
tenim una llarga experiència en l’àrea de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) així com en l’àrea 
mediambiental (gestió de residus,educació mediambiental, 
tallers educatius, etc.). 

Qui som? Què fem?
Oferim a les empreses un servei de formació a mida, adap-
tem la temàtica del curs a les necessitats i característiques 
de les empreses. Sent especialistes en formació en tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC), gestió de 
residus, educació mediambiental, tallers educatius, etc.

Serveis
Formacions a mida en l’àmbit mediambiental, i de les tec-
nologies de la Informació i la comunicació (TIC), així com 
tallers educatius. 
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Serveis de formació i lloguer 
d’espais.

Tel.: 936 854 434 
solidan@solidanca.cat

Carrer Raval de Les Begudes, 25 08970 
Sant Joan Despí (Barcelona)

www.solidanca.cat

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona
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Solidança és una associació sense afany de lucre creada el 
1997 a Sant Joan Despí, dedicada a la inserció sociolaboral 
i a la formació professionalitzadora de persones en situació 
de vulnerabilitat social.
Amb aquesta finalitat, l’any 2006, Solidança creà una 
empresa d’economia social -Solidança Treball, Empre-
sa d’Inserció,- que ofereix serveis en el sector ambiental, 
concretament, en la gestió i reutilització de determinades 
fraccions de residus.

Qui som?

Què fem?
Solidança ofereix un servei de formació a mida per a 
empreses, entitats i administració. Amb un ampli ventall 
d’accions formatives en l’àmbit de la prevenció i gestió 
de residus, i en l’àmbit transversal del coaching integral. 
S’ofereix el lloguer d’espais per a qualsevol tipus de for-
mació.

Serveis
Servei d’intermediació laboral per empreses amb el 
programa INCORPORA de l’Obra social “La Caixa”

• Assessorament referent a avantatges fiscals/laborals
• Assessorament referent a clàusules socials.
• Selecció de personal
• Orientació, suport i seguiment de persones  

contractades.

Formació
• Formació a mida per empreses, entitats i administració 

pública.
• Formació especialitzada en prevenció i gestió de resi-

dus.
• Formació especialitzada en Coaching integral.

Lloguer d’espais per a formacions de tot tipus.

FORMACIÓ I 
INTERMEDIACIÓ LABORAL 20FORMACIÓ I 

INTERMEDIACIÓ LABORAL20



Entitat sense afany de lucre

Oferim un Servei d’ Inter-
mediació Laboral a les em-
preses, donant suport en la 
selecció,  contractació i in-
corporació de persones en 
risc d’exclusió social.D
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Tel.: 93 302 19 27
Fax: 93 313 40 86 
patrydhn@futur.cat

Passatge de la Via Trajana B 13
08020 Barcelona

http://www.futur.cat
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A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



El projecte Futur neix amb la voluntat d’ajudar a tota aque-
lla gent que s’hi troba en situación de risc d’exclusió social 
donant-los la possibilitat de tenir una feina que els hi per-
meti aquesta inserció social i laboral. La iniciativa Futur va 
néixer amb aquest propòsit al 1996.
L’any 2000 es constitueix la Fundació Futur que es concen-
trarà en l’activitat de la restauració.
Quan l’any 2001 vam apostar pel sector de la restauració,
també vam apostar per incloure el comerç just i la soste-
nibilitat en la nostra activitat diària, que juntament amb 
la inserció laboral conformen un model d’actuació que 
anomenem restauració sostenible. Defensem un consum 
responsable i si pot ser local, i participem dels principis que
defensa el moviment anomenat Slow Food.

Qui som? Què fem?
Per tal d’aconseguir la inserció sociolaboral de persones 
que tenen dificultats per entrar al mercat de treball, oferim 
el Servei d’Orientació, Formació i Inserció Laboral de Futur 
(SOFIL Futur) 
Aquest servei dona resposta tant a les empreses que volen 
potenciar la seva part social,  donant suport en la selecció, 
contractació i suport durant la incorporació de persones en 
risc d’exclusió social;  com a les persones que necessiten 
l’acompanyament i orientació i/o formació per poder trobar 
feina.

Serveis
• Servei d’intermediació laboral amb empreses
• Formació a mida (tant demandada per empreses com 

per programes d’cupació)
• Formació en competències i recerca de feina
• Itineraris d’inserció
• Especialitzats en l’àmbit de la restauració

FORMACIÓ I 
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Entitat sense afany de lucre

Millora la qualitat i serveis 
amb valor social. D
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Tel. 93 415 94 17
       93 284 64 69
Fax.93 238 00 06

C/ Sardenya 68/72
08005 Barcelona

www.femarec.cat
femarec@femarec.cat

A qualsevol punt de 
Espanya



El Projecte Social Femarec neix l’any 1991 amb l’objectiu 
de construir una societat més justa, solidària i respec-
tuosa amb la diversitat, cercant fórmules de lluita contra 
l’exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar 
noves propostes d’integració social, laboral i cultural per 
aquelles persones que es troben en situació de marginació 
o en un alt risc d’estar-ho, per tal d’assegurar-ne una aten-
ció sistematitzada i de qualitat.

Qui som? Què fem?
Treballem per a la inserció social i laboral de col·lectius en 
risc d’exclusió a través d’un tractament personalitzat que 
explora en profunditat tots els aspectes relacionats amb 
els coneixements, les aptituds, les actituds, l’entorn, les 
necessitats i les aspiracions de cada individu. Amb aques-
tes dades es traça, conjuntament amb l’usuari/a, el disseny 
de les actuacions més apropiades per arribar fins a una 
inserció laboral estable i de qualitat.

Serveis
• Dispositius d’inserció

- Orientació i acompanyament a la inserció laboral
- Agència de col·locació
- Serveis d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social
- Itineraris personalitzats d’inserció i treball amb suport
• Formació 

- Formació ocupacional per aturats o en cerca de millora 
de feina

- Formació ocupacional per a persones amb discapacitat
- Formació professional inicial per a joves (PFI)
• Formació continuada per a professionals de diferents 
sectors
• Prelaboral: preparació social i laboral de persones amb 
trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual.
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Entitat sense afany de lucre

Espai d’adquisició i recupera-
ció de les capacitats i hàbits 
laborals basics D
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Tel.: 93 215 83 25
Fax: 93 487 37 49
sociolaboral@els3turons.org

C/Pintor Casas 22
08031 Barcelona

www.els3turons.org/catala/serveis/serveis_sisl.html 

A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense 
afany de lucre creada l’any 1985 al Districte d’Horta-Gui-
nardó de Barcelona. 
La missió principal de la Fundació és la promoció i suport a 
la salut mental comunitària.
La població atesa són persones joves i adultes amb dificul-
tats greus de salut mental. La Fundació, amb vocació social 
pública, desenvolupa els diferents serveis i accions que es 
porten a terme al servei de la Xarxa Pública d’Atenció en 
Salut Mental.

Qui som? Què fem?
Des de l’any 1985 es desenvolupen diferents projectes i 
serveis adreçats a la inserció social i laboral de persones jo-
ves i adultes amb dificultats greus de salut mental. Aquests 
serveis s’organitzen de manera que facilitin itineraris indi-
viduals orientats a la socialització, capacitació, millora de 
la qualitat de vida i augment de l’autonomia personal de 
les persones que s’atenen.

Serveis
•	 Itineraris d’Inserció: espai d’adquisició i recupera-

ció de les capacitats i hàbits laborals basics. 
•  Servei Prelaboral: espai d’adquisició i recuperació 

de les capacitats i hàbits laborals bàsics. 
• Activitats: intervenció individual, grupal i familiar. 

S’estructura en diferents programes: Diagnòsi de 
l’ocupabilitat Habilitació i capacitació laboral (Tallers 
deMultimèdia, Manteniment d’espais urbans, Mante-
niment d’Edificis, Cuina, Administratiu), Programa de 
suport a les famílies i Programa d’Orientació Sociopro-
fessional i acompanyament a la Inserció sociolaboral i 
comunitària.
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Entitat sense afany de lucre

Realitza programes assiten-
cials i  d’inserció social, laboral 
i comunitària  a persones amb 
problemes de salut mental.D
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www.grupchmsm.com 
sil@grupchmsm.com

Carrer Numància 107-109, baixos    
08029 Barcelona  

Tel.: 93 445 44 71

A qualsevol punt de la 
comarca de Barcelonés



El Grup CHM Salut Mental es una agrupació d’entitats no 
lucratives que ajuden a les persones amb problemes de sa-
lut mental, desenvolupant els seguents eixos: assistencia 
psiquiatrica, rehabilitació psicosocial, habitatge, inserció 
social, inserció laboral.

En l’actualitat, el Grup compta amb 130 professionals, 19 
dispositius i programes d’atenció diversificats que s’adrecen 
als diferents trastorns i problemes de salut mental, priorit-
zant les intervencions preventives, l’atenció precoç, i oferint 
un enfocament cap a la recuperació i la inclusió social.

Qui som? Què fem?
Les seves actuacions van dirigides a: 
• Desenvolupar l’atenció a la salut mental i l’assistència  

psiquiàtrica.
• Organitzar activitats de rehabilitació psiquiàtrica a la 

comunitat.
• Realitzar programes d’inserció social, laboral i comuni-

tària.
• Facilitar l’habitatge per persones amb trastorn mental.
• Promoure activitats de suport a les famílies de malalts 

mentals.
• Impulsar la formació continuada, la docència i la recer-

ca en salut mental.
• Estimular l’educació sanitària i la sensibilització en sa-

lut mental comunitària.

Productes/Serveis
Serveis de l’Area d’Inserció Laboral:
• Servei Prelaboral per persones amb trastorn mental
• Servei d’Inserció Laboral SIL CHM
• Servicios integrales de orientación, acompañamiento y 

apoyo a la inserción de las personas con discapacidad 
y/o enfermedad mental (SIOAS

• Programa de Garantia Juvenil. Inserció laboral i forma-
tiva per joves

• Programa Conecta. Orientació i suport a la Formació.
• Centre Especial de Treball Alcil

FORMACIÓ I 
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Entitat sense afany de lucre

El Servei d’Inserció Laboral 
BCN facilita la incorporació 
al mercat laboral i/o itineraris 
formatius de persones amb 
discapacitat o risc d’exclusió 
social, i assessorament a les 
empreses.D
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www.bcnsalutmental.org
sil@bcnsalutmental.cat

Mare de Deu del Coll, 20 
08023 Barcelona

Tel.: 93 407 43 65

A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



El SIL BCN est promugut per BCN Salut Mental, aliança 
estratègica entre entitats proveïdores de serveis sanitaris 
i socials públics en salut mental de la ciutat de Barcelona. 
Les entitats integrants son:

• Associació de Salut Mental Horta-Guinardó
• Fundació Els Tres Turons
• Centre Psicoteràpia Barcelona Serveis Salut Mental
• Grup CHM Salut Mental
• Fundació Sanitària Sant Pere Claver
• Fundació Vidal i Barraquer

El SIL es un equip especialitzat en atenció a persones 
amb problemes de salut mental, integrat per prospectors 
d’empresa i per tecnics d’inserció laboral.

Qui som? Què fem?
El SIL es un servei integral que cobreix totes les fases de 
l’itinerari d’inserció laboral: prospecció, orientació, forma-
ció, recerca de feina i manteniment del lloc de treball. 
Dona orientació i suport a processos formativos i de retorn 
a la formació.
Treballa en base a un pla individualitzat, acordat amb 
l’usuari.
Manté coordinació amb la resta de serveis assitencials sa-
nitaris i socials del usuaris.
Assessora a empreses sobre bonificacions a la contractació 
i RSC.

Serveis
Oferim un Servei d’Intermediació Laboral a les empreses, 
donant suport en la selecció, contractació i incorporació de 
persones amb discapacitat en les mateixes.
Gestionem un servei de formació a mida, adaptant les nos-
tres formacions a les necessitats i característiques de les 
empreses.
A més oferim orientació laboral per a les persones amb 
discapacitat.
 
• Definició de perfil ocupacional i orientació
• Tècniques de recerca de feina
• Borsa de treball i gestió d’ofertes de feina
• Pràctiques en empreses
• Assessorament en prestacions i recursos socials
• Coaching laboral
• Orientació i suport en itineraris formatius
• Formació en competències laborals
• Taller d’eines digitals
• Assessorament a empreses en RSC i bonificacions a la  
   contractació
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