
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fundació Exit i Sorigué s'uneixen per disminuir 

l’abandonament escolar i millorar l’ocupabilitat juvenil a 

Lleida 

 
 El Projecte Coach de Fundació Exit té com objectiu millorar l’ocupabilitat de joves, 

entre 16 i 19 anys, a través del voluntariat corporatiu. 

 

 Aquesta és la segona edició del Projecte Coach en Sorigué: en 2016 es va dur a terme 

la primera edició als centres de treball del grup a Barcelona. 

 

 Des del 2008, any de llançament del Projecte Coach, s'han dut a terme 65 edicions 

amb una participació de 2.517 voluntaris/es, 2.224 joves, 114 empreses i 126 entitats 

socials i educatives en 8 ciutats: Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, 

València, Saragossa, Alacant i Lleida. 

 

 La participació de Sorigué s'emmarca dins de la seva política de Responsabilitat 

Social Corporativa, que aposta per un model de negoci que generi valor a tota la 

societat. 

 

31 de març de 2017. Fundació Exit, a través del grup empresarial Sorigué, està duent a terme la 

primera edició del Projecte Coach a Lleida. En aquesta iniciativa estan participant nou professionals 

de la companyia que durant dos mesos estan fent mentoria a  9 joves en situació de vulnerabilitat i 

compartit setmanalment amb un grup d'igual nombre de joves procedents de l'Institut Municipal 

d’Ocupació Salvador Seguí i dels Programes de Formació i Inserció del Pla de Transició al Treball de 

Lleida. 

 

El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat corporatiu dirigida a empreses socialment 

responsables que busquen millorar la integració laboral de joves en situació de vulnerabilitat, 

treballant la seva orientació i motivació perquè continuïn la seva formació i millorin les seves 

possibilitats d’ocupació.  

 

La Fundació Exit forma als/as voluntaris/as corporatius en tècniques de “coaching” i “mentoring” que 

després apliquen durant el procés d'acompanyament als joves. Els participants, que tenen entre 16 i 

19 anys, són derivats  de diferents entitats socials i educatives, procedents d'una experiència 

d'abandó prematur escolar.  

 

Aquesta és la segona vegada que Sorigué participa en el Projecte Coach. En 2016, es va realitzar la 

seva primera versió amb voluntaris/es de diferents centres de treball del grup a Barcelona. En 

aquesta ocasió, l'empresa ha dut a terme la iniciativa, a més de Barcelona, a Lleida, Saragossa, 

Madrid i Sevilla. En total, 19 treballadors/es de grup han participat en aquesta segona edició. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participació de Sorigué en aquest projecte reafirma el seu compromís pel creixement sostenible a 

través de la tornada social i s'emmarca en la seva política de Responsabilitat Social Corporativa.  

 

2.224 joves participants  

Des del 2008, any de naixement del Projecte Coach, 2.224joves, 2.517 voluntaris/es, 114 empreses i 

126 entitats socials i educatives de vuit ciutats d'Espanya (Madrid, Barcelona, Lleida, Palma de 

Mallorca, Sevilla, Zaragoza, València i Alacant) han participat en la iniciativa, que busca fer front a 

una realitat social d'una taxa d'atur juvenil del 59% entre joves de 16 a 19 anys, i del 40% entre joves 

de 20 a 24 anys (INE 2016T4) i per un índex d’abandonament prematur escolar del 19% 

(EUROSTAT 2016 t3), que doblega el de la Unió Europea. 

 

Segons explica una participant del projecte: “Ara estic aprenent a reconèixer les meves pors i 

afrontar-les. El meu “coach” m'ha obert els ulls en molts aspectes, m'ha ensenyat a veure les coses 

des de tots els punts de vista possibles, i també m’ha ensenyat a prendre una decisió després 

d'haver-la reflexionat bé. També he guanyat més confiança en mi mateixa i ha augmentat la meva 

motivació en veure que amb esforç puc aconseguir el que em proposi.” 

 

El pròxim 6 d'abril se celebrarà el tancament d'aquesta edició del Projecte a Barcelona, amb una 

trobada entre voluntaris/es corporatius, joves i tutors/es de les entitats socials i educatives, on 

participaran també els professionals de Sorigué i els estudiants que han participat en aquesta edició 

a Lleida i Barcelona.  

 

Fundació Exit 

La Fundació Èxit és una entitat sense ànim de lucre que porta treballant 15 anys obrint portes al futur 

a joves a través de projectes formatius innovadors. 

 

Treballa en xarxa amb empreses socialment responsables i entitats socials i educatives. Les 

empreses col·laboren i s'impliquen en els projectes i les entitats socials i instituts deriven als joves. 

Fundació Èxit és un pont entre el món empresarial i el món social. 

 

Per a això, porta a terme tres projectes, cadascun ubicat en una fase diferent d'un itinerari d'inserció 

d'un jove en risc d'exclusió: Projecte Coach (orientació i motivació del jove), Projecte eDuo 

(especialització del jove) i Projecte Yob ( recerca activa de feina i inserció del jove). 

 

Sorigué 

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la construcció, els 

serveis, la tecnologia i l'enginyeria de l'aigua, entre altres àrees, amb una clara aposta per la 

innovació i vocació de tornada a la societat. El grup, la seu social del qual es troba a Lleida, manté 

delegacions a les principals ciutats espanyoles i compta amb una plantilla de 3.000 persones. 

Aquest 2016, Sorigué ha creat el seu Departament de Responsabilitat Social Corporativa, amb 

l'objectiu de vetllar pel creixement sostenible del grup sota els màxims estàndards de qualitat i 

responsabilitat social.  

 

A més de la seva col·laboració amb la Fundació Exit, Sorigué també ha impulsat el programa Ent-Ex, 

organitzat pel European Institute for Industrial Leadership (EIIL) i creat per ajudar a persones entre 18 

i 30 anys a desenvolupar les seves habilitats emprenedores. En aquesta iniciativa també van formar 

part joves professionals del grup. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de 1992 gestiona a més, a través de la Fundació Sorigué, un centre de dia a Lleida que dóna 

servei integral a més de mig centenar de persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

Departament  de Comunicació de la Fundació Exit 

Isabel Montoyo 

isabelmontoyo@fundacionexit.org 

T. 93 231 99 57 – 638 326 791 

 

Marie Danglade 

marie.danglade@fundacionexit.org 

T. 93 231 99 57 – 637 513 503 

 

Departament de Comunicació de Sorigué 

 
comunicacion@sorigue.com 

+34 673 700 368 /+34 671 724 960 

www.sorigue.com 

 

Segueix a Sorigué en : 
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