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Àngels Empresa d’Inserció

projecteangels@rocaipi.cat
jordigarciabori@rocaipi.cat
Tel.: 93 513 55 59  / Mòbil: 649 469 458

Travessera de Montigalà, s/n
Masia de Can Bofí Vell

08917 Badalona

A qualsevol punt de la 
província de Barcelona



El 30 d’abril de 2014 es va constituir la societat denominada 
ÀNGELS EMPRESA d’INSERCIÓ LABORAL, S.L., i s’inscrivien 
els estatuts que fixaven com a objecte de la societat, 
facilitar la formació, integració i la incorporació sociolaboral 
de persones en situació o greu risc d’exclusió social, com 
a trànsit a l’ocupació ordinària, mitjançant la realització 
d’activitats socioeducatives i d’altres de caràcter econòmic 
i/o de prestació de serveis. 
L’empresa neix amb l’impuls de la Fundació Roca i Pi, 
que esdevé la promotora, per tal de donar cobertura a la 
voluntat expressada pel patronat, de treballar a favor de la 
inserció laboral.
L’activitat fonamental d’Àngels EI, ha estat de forma 
prioritària la realització dels arranjaments del Projecte 
Àngels, al Barcelonès Nord. La línia de producció que s’ha 
consolidat fins al moment ha estat de serveis de construcció, 
rehabilitació i manteniment d’edificis i infraestructures 
conjuntament amb la de serveis auxiliars a la construcció o 
la rehabilitació: lampisteria, fusteria, electricitat i paleteria.

Qui som?
• Serveis de construcció, rehabilitació i manteniment 

d’edificis i infraestructures.
• Serveis auxiliars a la construcció o la rehabilitació: 

lampisteria, fusteria, electricitat i paleria.
• Serveis de gestió i treballs agrícoles i agroforestals. 
• Serveis de manipulació de productes manufacturats.
• Serveis de manteniment i conservació de jardins i 

espais verds. 
• Serveis de producció d’artesania 
• Serveis de neteja.
• Serveis d’atenció a client. 
• Serveis de restauració de mobiliari, i recuperació 

d’electrodomèstics. 

ServeisQuè fem?
Consolidar un itinerari d’inserció laboral que doni com a 
resultat l’abandonament del mercat de treball protegit, 
per part de les persones que han començat o començaran 
la seva experiència laboral a l’empresa d’inserció amb el 
resultat final de la seva incorporació a l’empresa ordinària.
Els objectius per a les persones en procés d’inserció són:

1. Aconseguir un espai d’aprenentatge professional 
per tal que assoleixin el domini de les tècniques 
necessàries, millorin aquells aspectes relacionats amb 
les actituds i hàbits específics que es precisen pel 
desenvolupament del seu treball professionalitzat.

2. Proporcionar un espai de reflexió i anàlisi sobre 
l’experiència personal.

3. Adquirir compromisos i augmentar la responsabilitat 
de la persona

4. Intentar confrontar desig i realitat per tal d’acostar-se 
a un model de persona autònoma i realista.

5. Reforçar les experiències positives per tal d’augmentar 
l’autoestima.

6. Afavorir el procés de la presa de decisions. 

Els objectius per a l’empresa són:
7. Realitzar un acompanyament durant l’itinerari que 

sigui valorat per la persona objecte d’intervenció.
8. Que sigui una via d’accés al món laboral ordinari 

gràcies a l’experiència adquirida en el mercat protegit.
9. Donar una resposta individualitzada per ajudar a 

construir l’itinerari personal vers la inserció.
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Realització de feines de
pintura tant exterior com
interior.

passarvia@passarvia.cat
www.passarvia.cat

Carrer Farnes nº15
08032 Barcelona

Tel.: 93 420 43 94

A qualsevol punt de 
Catalunya



Passar Via, EI, SL és una empresa d’Inserció Laboral creada 
al 1998 i promoguda per la Fundació Els Tres Turons.
El seu objectiu és afavorir el trànsit al mercat de treball ordinari 
de persones amb dificultats d’inserció laboral, mitjançant la 
seva capacitació laboral i un suport individualitzat.

Qui som?

• Construcció i reformes
• Arranjament de mobiliari urbà 
• Treballs de pintura

Serveis

Què fem?
El principi de funcionament de Passar Via, s’estructura en 
dos principals eixos, en el nivell econòmic. ser una empresa 
competitiva i tècnicament eficient que doni resposta a 
les necessitats dels seus clients, sostenible en termes 
econòmics. En el nivell social, donar resposta a la inserció 
sociolaboral de persones desafavorides. Es tracta doncs 
d’una empresa d’economia social, amb una trajectòria i 
experiència acumulada de tretze anys.
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www.garbet.coop
garbet@garbet.coop

C/ Josep Estivill 10 baixos
08027 Barcelona 
Tel.: 937 070 060

Entitat sense afany de lucre

Garbet la teva cooperativa 
de neteja i manteniment.D
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A qualsevol punt de 
Catalunya, València  
i Palma de Mallorca
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Garbet neteja i manteniment Integral EI SCCL, és una em-
presa d’inserció constituïda amb la forma legal de coope-
rativa de treball associat i d’iniciativa social, sense ànim de 
lucre. Som la primera cooperativa i empresa d’inserció que 
s’ha creat a Catalunya.
Les nostres activitats comercials són els serveis de neteja, de 
jardineria, d’higiene ambiental, de bugaderia industrial, de 
manteniment i enginyeria integral d’edificis i instal·lacions, 
rehabilitacions i reformes d’edificis. Garbet té forta presèn-
cia a 13 comarques catalanes de les províncies de Barcelo-
na i Girona.
Promou la inserció laboral, una formació bàsica i específica 
per a cada un dels perfils professionals i un acompanya-
ment individualitzat d’aquelles persones que es troben en 
situacions de major vulnerabilitat per accedir als circuits 
formals de treball. 
L’empresa promotora de Garbet és Suara Cooperativa 
(Suara Serveis SCCL), present a 17 comarques catalanes i 
líder en el sector d’atenció a les persones. Té delegacions 
a Barcelona(Barcelonès), Figueres (Alt Empordà), Salt (Gi-
ronès) i Montagut i Oix (Garrotxa).

Qui som? Què fem?
Garbet és una cooperativa sense ànim de lucre que promou 
la integració d’aquells col·lectius susceptibles d’exclusió 
social.

Fomenta la inserció sociolaboral oferint serveis que cobrei-
xen les necessitats dels clients amb qualitat i eficàcia, a 
través d’una gestió democràtica, propera a les persones i 
responsable socialment.

Serveis
•	Manteniment integral d’edificis i instal·lacions
•	Manteniment industrial
•	Manteniment integral d’edificis emblemàtics
•	Serveis d’higiene ambiental
•	 Jardineria
•	Rehabilitacions i reformes d’edificis
•	Gestió de facility
•	 Instal·lacions d’electricitat, climatització, energies reno-

vables i calefacció
•	Manteniment de Planetaris i produccions amb fulldome 

i 3D
•	Manteniment d’equipaments audiovisuals
•	 Formació ocupacional en àmbit de manteniment i 

instal·lacions
•	GMAO
•	Implantació i desenvolupament d’un sistema informàtic 

personalitzat de control, gestió i anàlisi del la totalitat de 
les instal·lacions i equipaments d’un edifici.
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A més de gaudir d’uns ser-
veis de màxima qualitat, la 
contractació dels nostres 
equips promou la creació de 
llocs de treball per a perso-
nes en risc d’exclusió socio-
laboral.

Tel.: 933 034 100
Fax: 933 084 610
jnavarro@formacioitreball.org

Carrer Ramon Llull, 430
08930 Sant Adrià de Besòs 
www.formacioitreball.org
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A qualsevol punt de 
Catalunya



• Edificació integral 
• Tabiqueria seca (pladur i falsos sostres)
• Instal·lacions elèctriques, aigua, gas i 

telecomunicacions.
• Adaptació de la llar per la 3a edat i minusvàlues
• Pintura (exterior i interior) 

La Fundació Formació i Treball (FIT) és una entitat privada 
sense ànim de lucre fundada l’any 1992, que treballa en 
l’àmbit de la formació i la inserció laboral de col·lectius 
en risc d’exclusió social, amb especials dificultats per 
incorporar-se al mercat laboral. La Fundació, com a únic 
soci, va crear l’any 2006 una empresa mercantil anomenada 
Formació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U (FITEI) a través 
de la qual oferim els nostres serveis. Aquesta empresa 
s’ha caracteritzat per la recerca i implantació d’activitats 
intensives en mà d’obra i apropiades per a la integració al 
mercat ordinari de col·lectius en situació o risc d’exclusió. 
L’activitat productiva i comercial desenvolupada als 
tallers i botigues de l’entitat així com els serveis prestats 
a l’administració pública i a empreses privades, conformen 
l’activitat econòmica que permet a l’organització assolir els 
seus objectius, tant formatius com d’inserció laboral.

Qui som? Serveis

Què fem?
FITEI proporciona als seus clients serveis integrals de 
manteniment i construcció. Ens avalen més de 10 anys 
d’experiència, realitzem projectes a mida de les necessitats 
dels nostres clients, reduint l’impacte ambiental i 
gestionant de forma eficient els residus.
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Entitat sense afany de lucre

El nostre compromís és tro-
bar un equilibri entre la in-
serció socio-laboral i l’oferta 
d’un servei professional i de 
qualitat. 

www.caritasgirona.cat
caritas@caritasgirona.cat 
Fax: 972 226 237

Pujada de la Mercè 8 
17004 Girona

Tel.: 972 204 980

A qualsevol punt 
de la província de 
Girona
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Economia Solidària (ECOSOL) és l’empresa d’inserció de 
Càritas Diocesana de Girona. 

La Missió d’ECOSOL és facilitar la inserció laboral de 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social 
i laboral des d’una empresa econòmicament rendible, en 
la qual es mantenen criteris de qualitat en la prestació 
de serveis i la gestió, contribuint així al desenvolupament 
sostenible a nivell medioambiental, econòmic i social.

• Construcció
• Reformes i manteniment d’edificis

Qui som? ServeisQuè fem?
Treballs de construcció i manteniment, disposant d’equips 
de professionals amb una llarga trajectòria de treball en 
aquest sector, oferint qualitat i experiència úniques en 
el mercat, tant en l’obra pública com privada. Comptem 
també amb un seguit d’empreses col.laboradores, fet 
que possibilita la prestació de solucions integrals a les 
necessitats dels nostres clients.
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