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Àuria Grup
A la Memòria d’Activitats i Compromís Social del 2018 hi trobareu les principals 
accions dutes a terme per totes les entitats i empreses d’Àuria Grup, en un 
exercici que, any rere any, té més abast, arriba més lluny i es fa més gran. 

Conferir la Memòria és sempre un moment per aturar-se a reflexionar: com 
hem construït aquesta casa, quanta gent ha estat necessària per fer-la, com la 
cooperació entre uns i altres és l’essència perquè avui Àuria sigui el que és. 

I Àuria és sobretot les seves persones. Som més de 1.500 persones de base 
social que, cadascuna des del seu lloc, participa d’aquest gran mosaic ric i 
divers. Cada persona, cada tessel·la, fa possible el conjunt: Àuria, que significa 
futur, en el seu origen grec, i bo, en el seu origen llatí. Fer una societat millor és 
el nostre repte, amb més oportunitats laborals, formació, inserció, participació 
i transformació de la societat on vivim perquè sigui més inclusiva, respectuosa 
i igualitària. 

Perquè Àuria és també una idea, la de fer el món cada dia una mica millor. 

No hi ha fórmules màgiques per emprendre polítiques de creixement i 
sostenibilitat en les empreses de missió social, com són les d’Àuria Grup. Però 
a Àuria tenim clar que per créixer cal ser agosarat, invertir en solucions que ens 
permetin ser més competitius i ampliar l’abast del nostre camp d’acció. 

L’any 2018 haurà estat un salt d’escala: hem incorporat Àuriafil com un nou 
centre especial de treball, que ens consolida com un dels principals grups 
empresarials a tot el país i motor de l’economia social als territoris on operem. 

Créixer ens permet seguir generant oportunitats de treball per a persones amb 
moltes dificultats i ho fem amb un model propi basat en la defensa de l’exercici 
dels drets civils, l’autodeterminació i l’autonomia personal. Creiem que aquesta 
és la millor garantia per donar suport a la qualitat de vida i garantir l’accés a un 
treball digne. 

Àuria treballa per al bé comú, amb les persones al centre de la seva acció 
corporativa i empresarial. Ho fem així perquè entenem que no tenir afany de 
lucre i treballar des del cooperativisme ens apropa a un model més just i més 
democràtic per transformar el conjunt de la nostra societat. No és una feina 
fàcil. Però és un propòsit que forma part de la nostra manera de ser. 

Teresa Maria Jorba
Presidenta Cooperativa  

i Fundació Àuria

Miquel Canet
Director General d’Àuria Grup

PERSONES 772 usuaris

173 treb. 397 treb. 155 treb.

13 UTE Les Comes   
28 UTE Abrera

9 Àuria Inserció

PROFESSIONALS
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Àuria grup és la suma de les entitats capdavanteres
del sector social, que vetlla per garantir la
qualitat de vida, la participació de les persones
en risc d’exclusió, la inserció laboral, la creació de
treball i la transformació social.

La nostra missió  
és àuria
Generem oportunitats de creixement per la 
millora de la qualitat de vida de les persones més 
vulnerables, mitjançant:
• Suports i serveis
• Polítiques de transformació social
• Activitats empresarials

I ho fem amb criteris d’innovació, de sostenibilitat, 
de qualitat i de promoció de l’autonomia i
participació de les persones.

Àuria,  
persones que 
lluitem, treballem 
i ens impliquem
per construir  
un futur millor

Àuria Fundació

Àuria Cooperativa
Àuria Fil

Àuria Grup

+1.500
775155 treb.

234 voluntariat 564 socis



Cap a una societat inclusiva
Promoure canvis i implicar 
als principals grups d’interès 
per millorar les condicions 
d’igualtat, accessibilitat i 
sostenibilitat global en el 
nostre entorn.

234 
compromisos de voluntariat

190 
persones voluntàries actives

7 projectes 
91 participants d’Aprenentatge i Servei
 

229 
insercions laborals. Increment 112% 
(157 Anoia | 72 Baix Llobregat Nord)

66 
Convenis amb empreses

110 
Visites a empreses
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Cap a una societat inclusiva

Projectes de futur
Visibilitat, cooperació i  
suport a les famílies

Definirem un posicionament pràctic i 
conseqüent amb els nostres valors en 
relació als reptes i oportunitats que se’ns 
plantegen.

Valorarem la satisfacció de les famílies 
per adequar la nova política d’atenció 
impulsant un disseny coherent al Model 
d’Autodeterminació i Qualitat de Vida i el 
Model d’Inclusió Laboral.

Consolidarem el Pla de Voluntariat en clau 
de grup.

Crearem un nou Centre Especial de 
Treball fora de l’àmbit català per oferir 
oportunitats laborals a les persones en 
situació de vulnerabilitat. 

Revisarem i ampliarem la participació en 
plataformes sectorials tant d’àmbit català, 
espanyol i europeu. 

•  Col·laborem a la I Jornada d’Aviació Adaptada. 

•  Signem convenis de col·laboració amb Creu Roja 
Anoia i Càritas. 

•  Ampliem el Banc d’Ajudes Tècniques gràcies al 
suport del Consell Comarcal de l’Anoia.

•  Impulsem noves col·laboracions per l’esport inclusiu 
amb el Club d’Hoquei Igualada o la participació 
a la cursa de la Gran Follada, i activitats d’aviació 
adaptada.

•  Confeccionem, per primer cop, el welcome pack de 
la Fira BSTIM de Fagepi i de la Fira d’Igualada. 

•  Col·laborem novament amb FITEX per l’elaboració 
de productes artesans, permetent l’impuls del 
mòdul formatiu de confecció.

•  Organitzem una jornada de diàleg familiar en espais 
lúdics amb l’Associació cultural El Pati.

•  Ampliem les activitats econòmiques a altres territoris 
de l’Estat espanyol per inserir laboralment a 
persones en situació de vulnerabilitat.  

•  Impulsem un Pla de treball tècnic per a la inclusió 
de clàusules socials en la contractació pública i 
optimitzem la sistemàtica d’estudi dels concursos 
públics als diferents territoris on operem. 

• Àuria s’incorpora al grup de treball sobre economia 
circular de la Unió Empresarial de l’Anoia.

•  Apostem per un Model Àuria d’Inclusió sociolaboral 
per una vida independent.

•  Tanquem l’any amb la visita institucional del 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir 
el Homrani.

Compromesos amb  
la transformació social



• Actualitzem els canvis en la dimensió de salut dels 
treballadors dels CET (Centre Especial de Treball), 
per adequar el seu itinerari laboral.

•  Iniciem un programa de foment dels hàbits 
saludables, desplegant un cicle de xerrades als CET 
i a les llars-residències.

•  Desenvolupem el projecte multisensorial al Servei 
Residencial Nards.

•  Implantem la metodologia de treball amb suport en 
l’àmbit de la formació laboral.

•  Creem una taula de treball per la redacció d’un 
protocol de referència per a possibles situacions de 
desemparament, abús i maltractament amb tots els 
agents del territori.

•  Posem en marxa un programa de noves tecnologies 
i realitat virtual per la millora de la qualitat de vida, 
el desenvolupament de l’autonomia personal i el 
foment de les relacions socials.

Som d’Àuria. Som una manera de fer.

Persones
Millorar la qualitat de vida i la satisfacció de les 
persones en la realització del seu projecte vital, 
des d’una autonomia més gran i més participació. 
Totes les dimensions d’Àuria es basen en la 
promoció de l’exercici dels drets i deures.



M E M Ò R I A2018

Projectes de futur

Finalitzarem i presentarem a la societat el protocol de 
detecció de desemparament, abús i maltractament.

Implantarem l’avaluació dels resultats personals a Àuria 
Fundació.

Millorarem el procés d’anàlisi de dades mitjançant el 
desenvolupament d’un nou programa informàtic. 

Editarem un nou Codi Ètic i de Bon Govern consensuat 
amb les entitats del grup potenciant la participació i 
apoderament dels grups interns.

Crearem un equip Compliance d’acord als principis ètics 
i de bon govern.

Desplegarem un equip de treball transversal per elaborar 
les enquestes de satisfacció als diferents itineraris vitals, 
amb la participació de les persones usuàries amb criteris 
d’innovació i accessibilitat.

80%  
d’índex global de satisfacció 

61%  
índex de qualitat de vida

47% 
índex d’autodeterminació

38,63%  
Índex de dimensió de drets

260  
persones reben suport  
en el seu projecte vital



Itinerari de Vida Independent
• Impulsem la transició de persones que han viscut en llars-residència 

cap al Programa d’Autonomia a la Llar (PALL).
• Apostem per una vida independent potenciant la difusió i 

coneixement del Programa d’Autonomia a la Llar a altres territoris i 
recursos comunitaris.

Itinerari de Benestar
• Desenvolupem el mètode de treball Affolter/Teacch de teràpia 

individualitzada.
• Potenciem l’autodeterminació introduint l’elecció d’activitats en les 

persones amb més necessitat de suport.

Itinerari de Vellesa Activa
• Impulsem un programa d’activitats per al foment i l’ampliació de la 

xarxa comunitària al Centre de Dia de Masquefa.
• El Centre de Dia s’integra al projecte transversal d’envelliment actiu 

d’Àuria Fundació.
• Participem en el Consell de la Gent Gran de l’Anoia impulsat pel 

Consell Comarcal de l’Anoia.

Vida a la Comunitat
• Comencem la pràctica de l’hoquei adaptat per fomentar aquest 

esport amb l’Igualada Hoquei Club.
• Finalitzem el projecte de cuina in situ a les llars amb la incorporació 

de professionals especialitzats, per millorar-ne la qualitat i promoure 
la participació en els processos d’elaboració d’àpats.

Itinerari en l’àmbit sociolaboral
• Obrim diferents punts del Club de la Feina a l’Anoia i el Baix Llobregat, 

signant acords de col·laboració per l’ús dels espais municipals.
• Iniciem el mòdul formatiu d’auxiliar de jardineria i adaptem el mòdul 

en hostaleria.
• Implantem i unifiquem la tecnologia de valoració per competències a 

l’itinerari laboral.

Altres
•  Augment de les consultes i la prestació de productes de suport del 

BAT (Banc d’Ajudes Tècniques) a tota la comarca.
•  El Centre Josep Orgué per la promoció de l’Autonomia i 

l’Accessibilitat Universal programa el cicle formatiu ‘Productes de 
suport per a les mobilització i transferències segures’.

•  Gestionem el servei de transport del Centre de Dia de Masquefa.
•  Es consoliden les activitats d’oci inclusiu els caps de setmana.

Per a una vida independent, la participació 
comunitària i la inserció laboral

Itineraris vitals



1.055  
persones ateses als diferents itineraris  
(117 persones més respecte 2017)

432  
persones ateses al servei d’inserció 
laboral (167 Baix Llobregat | 265 Anoia)

8  
places noves al  
Servei de Teràpia Ocupacional

15  
places noves gestionades al  
Centre de Dia de Masquefa  

12  
persones es beneficien del  
Programa Uno a Uno de l’ONCE

40,15%  
places de lleure en espais comunitaris

2.615  
places de lleure, 14,81% d’increment



Treballar perquè els processos comercials i 
productius siguin més eficaços i sostenibles.
Fer que els nostres productes i serveis responguin 
a les necessitats i demandes específiques de cada 
clients per generar més rendibilitat en cada línia de 
negoci.

Activitats empresarials per 
al foment de l’ocupació

9.533.534  
euros en volum de vendes 

53%  
de facturació de la divisió de 
cosmètica i manipulats industrials
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Serveis industrials i cosmètica
• Potenciem l’activitat empresarial, prioritzant la fabricació i envasat 

de cosmètics per a tercers.
• Especialitzem als equips d’acord amb l’impuls del sector 

cosmètic per generar creixement de valor afegit, centralitzant el 
coneixement i recursos.

• Reorganitzem els Departaments de Producció i de Comercial i 
elaborem un pla de vendes enfocat al creixement i a la creació de 
llocs de treball.

• Implantem una metodologia d’anàlisi dels processos de gestió de 
fluxes, revisant les operacions i introduint la robòtica, per fer-los 
més eficients i obtenir major rendiment.

Obres i serveis
• Renovem els principals contractes de manteniment de jardineria.  
• Donem preferència als serveis de manteniment d’espais públics i 

privats, ampliant l’àmbit territorial.
• S’optimitzen les activitats de serveis centralitzant el coneixement i 

els recursos amb la definició d’un equip tècnic especialitzat.
• Incorporem eines de gestió d’acord amb les noves tecnologies 

que millorin el control.
• Renovem la maquinària de jardineria i neteja per oferir serveis de 

qualitat als nostres clients.

Projectes de futur

• Analitzarem les línies de negoci per estudiar el valor social i 
econòmic, i les oportunitats i amenaces del nostre entorn.

• Elaborarem el Pla de Vendes en funció de les línies de negoci per 
als propers anys.

•  Crearem espais de participació i fluxes d’informació necessaris 
que facilitin la millora contínua.

• Promourem nous serveis i la creació de nous centres de treball 
centrats en jardineria, neteges especialitzades, manteniments 
d’espais públics i obres.

• Assolirem la classificació empresarial al Centre Especial ÀuriaFil 
per aconseguir noves activitats i donar compliment a la seva 
missió.



Iniciatives d’economia 
social i cooperació

Emprendre iniciatives de nous serveis i productes en els 
àmbits d’integració laboral i qualitat de vida, tenint en 
compte criteris de sostenibilitat, innovació, cooperació i 
viabilitat.

• Consolidem el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) com un 
dels serveis de major projecció. 

• El Centre de Dia de Masquefa i el transport especialitzat 
s’integren a l’itinerari d’envelliment actiu i consoliden el 
Model de Projecte Vital impulsat des d’Àuria Fundació.

• Presentem públicament la nova Fundació per la Inclusió 
Laboral Àuriafil, al Baix Llobregat Nord.



M E M Ò R I A2018

Projectes de futur

•  Desenvoluparem un Pla d’expansió en l’àmbit 
de la inclusió laboral.

•  Impulsarem, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Masquefa, la creació d’una Fundació per 
incrementar les oportunitats d’inclusió social i 
laboral per a les persones amb risc d’exclusió. 

•  Estudiarem la creació d’una Empresa d’Inserció 
per la inclusió laboral de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat.

•  Analitzarem les oportunitats en els àmbits 
de l’atenció a la dependència i la formació 
ocupacional per a joves, ampliant nous 
programes i serveis.

20.770  
hores de servei al SAD, 
197% d’increment 

80,77%  
satisfacció al Centre de Dia 
de Masquefa



Organització
Enfortir la nostra organització en els àmbits de
participació de les persones, capacitats i recursos, 
aliances i qualitat i responsabilitat social.

•  Baixem la sinistralitat laboral un any més i 
rebem el Bonus Malus per part de la Direcció 
General d’Ordenació de la Seguretat Social. 

•  Despleguem accions formatives vinculades a 
la sensibilització en matèria d’igualtat.

• Repliquem el sistema d’avaluació de lideratge 
iniciat a la Cooperativa.

• Revisem els Reglaments de Règim Intern amb 
les comissions de Recursos Humans.

• Apliquem l’increment del Salari Mínim 
Interprofessional a tota la plantilla de profes-
sionals dels CET.

Arrelats al territori

44,7%

12,5%

5,1%

19,3%

13,9%

4,6%

Plantilla per poblacions

Igualada

Vilanova 
del Camí

Santa Margarida 
de Montbui

Òdena

Capellades

Altres

Una gestió compartida 
per afrontar nous reptes

784 professionals  
34% d’augment respecte el 2017 

564 indefinits  
30,25% d’augment de contractes indefinits 

220 temporals 
50,7% d’augment de contractes temporals

4% SMI  
increment del Salari Mínim Interprofessional als CET

1,45% salarial  
increment en l’àmbit de la prestació de suports i serveis

8.121 h de formació

39 alumnes en pràctiques

-31,57% accidentabilitat amb baixa

40,6%

7,7%

5,2%

20%

23,9%

2,6%

Esparreguera

Olesa de Montserrat

Abrera

Sant Esteve 
Sesrovires

Collbató

Altres

Baix 
Llobregat 

Nord

Anoia
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Diversitat funcional
Treballadors/es per serveis

Serveis indústrials Serveis generals

Obres i serveis

Discapacitat 
psíquica

Transtorn 
mental

Discapacitat 
física o sensorial

272
115

7

Projectes de futur

• Iniciarem una prova pilot del sistema 
d’avaluació del desenvolupament professional 
a Àuria Fundació.

• Implementarem la metodologia e-learning per 
a les formacions de millora de competències 
tècniques i transversals més rellevants.

• Aprovarem la revisió del Reglament de Règim 
Intern a Àuria Cooperativa i Àuria Fundació. 

• Aplicarem la digitalització de la documentació 
laboral que ens permeti optimitzar processos i 
estalviar paper.

8,8 %-30

12,1 %31-40

32,3 %

37,2 %

9,7 %

41-50

51-60

+60

Cultivant experiència
Distribució per edats 

Homes Dones



• Desplegarem el Pla de gestió de crisi.

• Dissenyarem i desenvoluparem la nova web del 
conjunt de les entitats d’Àuria.

•  Desplegarem un conjunt de millores per a la 
comunicació interna.

• Editem nous materials de difusió d’acord amb 
la creació de nous serveis. 

• Presentem en roda de premsa la nova 
Fundació ÀuriaFil al Baix Llobregat Nord.

• Executem la campanya #DiversosiSingulars 
amb motiu del Dia Internacional de la 
Discapacitat.

Comunicació 
i captació

Projectes de futur

52.200
visites úniques espai web  
www.auriagrup.cat duplicant 
les visites respecte el 2017

2.500
likes al facebook @auriagrup  
(increment 11%)

800
seguidors al twitter  
@auria_grup (increment 30%)

34
butlletins interns

70
aparicions en premsa, 
destacant l’impacte de 
la visita del Conseller 
Chakir El Homrani

5
trobades amb mitjans 
comunicació

5
creacions audiovisuals
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Recursos 
econòmics
• Ampliem el fons de finançament 

destacant els provinents de 
l’Ajuntament de Masquefa, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i el creixement 
del SAD.

•  Elaborem els Plans d’Inversió 
Sostenibles de les entitats d’Àuria, 
tenint en compte les diferents 
necessitats.

• Reorganitzem el Departament 
Econòmic descentralitzant part de la 
gestió, atenent a les necessitats de 
cada entitat.

21
milions d’euros 
d’ingressos

11
milions d’euros de 
facturació

8,8 
milions d’euros de 
despesa en personal

816.970
d’euros en inversions de 
millora de la qualitat de 
vida en els llocs de treball

168.532
euros en inversions per 
la millora de la qualitat de 
vida en els itineraris vitals 

Projectes de futur

• Millorarem el coneixement 
i la informació econòmica 
adaptada a la realitat dels 
diferents itineraris i dels 
programes de suports i 
serveis vinculats.

• Desenvoluparem i 
implantarem un nou 
programa informàtic que 
ens permeti una millor 
gestió per una planificació 
coherent orientada als 
resultats.

• Consolidarem la política 
de captació de fons, com 
un instrument per ampliar 
el desenvolupament del 
projecte d’Àuria Grup.

Distribució de despeses
2018

33%

64%

3%

Altres 
despeses

Personal

Amortitzacions

Distribució d’ingressos
2018

34%
57%

9%

Subvencions
Facturació

Altres ingressos



Comportament 
ambiental i qualitat
• Establim un sistema integrat pel seguiment i control de Qualitat, 

Medi Ambient, Seguretat i Salut.

• Ampliem els indicadors en totes les entitats a partir de sistemes de 
participació dels grups d’interès.

• La nova Fundació ÀuriaFil es certifica en les ISO 14001 de Medi 
Ambient i 9001 de Qualitat.

• Renovem els contractes elèctrics amb una comercialitzadora 
d’economia social, sense ànim de lucre, amb el 100% d’energia 
renovable, reduint significativament les tones de CO2 emeses per Àuria.

Qualitat
Serveis a les persones
80,48%
Índex satisfacció usuaris
 
Serveis a les empreses
80,94%
Índex satisfacció empreses clients

44% Compra 
responsable àuria grup
8,01% Proveïdors 
d’economia social

35,79% Proveïdors de 
proximitat
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Projectes de futur

• Establirem un sistema efectiu de seguiment i control per l’aplicació de 
mesures correctores en prevenció.

• Incorporarem a la formació bàsica inicial aspectes de Qualitat, Medi 
Ambient, Seguretat i Salut.

• Elaborem un Pla de Mobilitat per minimitzar l’impacte ambiental.

• Potenciem l’estalvi de recursos amb l’adquisició de vehicles que 
disminueixin les emissions i l’impacte medi ambiental, i la contractació 
de companyies energètiques socialment responsables i de proximitat.

• Executem un pla d’adaptació a la nova norma ISO 45001, sobre 
els Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut i certificarem la 
Fundació ÀuriaFil en EMAS I OHSAS.

ÀURIA COOPERATIVA
2018 Diferència

2017-2018

221,34 
MWh / facturació ind. -13,31%

7,33 
m3 / persona +4,01%

0,28 
l / facturació serveis -23,12%

110 
Kwh / persona 30,14%

ÀURIAFIL
2018 Diferència

2017-2018

0,65 
MWh / persona -1,36%

4,55 
m3 / persona -48,03%

0,008 
l / facturació -5,92%

– –

ÀURIA FUNDACIÓ
2018 Diferència

2017-2018

796,76 
MWh / persona -5,03%

11,29 
m3 / persona -1,98%

62,97 
l / persona +21,92%

1.660,43 
Kw / persona -19,36%

Residus
Residus Especials (t)

 
Residus No Especials (t)

30,6
Subproducte 

etanol

38,2
Runa d’Obra

21,1
Residu 

Industrial

42,4 
Resta No Especials 102,1

Paper 
Reciclat

88,8
Compostable23,5

Fusta

14,9
Vidre

13
Resta 

Especials



@auria_grup

Àuria Cooperativa
C/ Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada 
Telf. 93 801 74 38

Àuria Fil
Fund. per la Inclusió Laboral
C/ Rebló, 7 
08292 Esparreguera
Telf. 93 801 74 38

Àuria Fundació
Avda. Andorra, 28 
08700 Igualada 
Telf. 93 801 77 32 

Àuria Inserció
C/ Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada 
Telf. 93 801 74 38

Entitats, Cooperatives i Marques del Grup Àuria

Institucions i entitats que contribueixen a oferir oportunitats  
d’inserció laboral a persones amb discapacitat o risc d’exclusió

Entitats de les quals forma part Àuria

Prestació de servei controlada  
per Ecocert Greenlife

Àuria FundacióÀuria Fil Àuria Cooperativa

www.auria.org


