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D’ACTIVITATS I COMPROMÍS SOCIAL

persones que
compartim valors
per crear un futur millor



Salutació de
la presidenta

Tendències

Us presentem la Memòria d’Activitats i Compromís Social de la Fundació Privada Àuria de 
l’any 2014, una síntesi de les nostres accions, dels reptes assolits i dels principals resultats.

La Fundació Privada Àuria és una entitat arrelada a la realitat de la comarca de l’Anoia i com-
promesa amb les persones amb especials difi cultats. Un motor de transformació, creixement i 
desenvolupament de les persones amb discapacitat perquè tinguin una vida plena de realitza-
cions personals, autonomia i empoderament.

Els usuaris, els professionals, les famílies, els voluntaris, les entitats socials i les institucions 
que col·laboren amb la Fundació Privada Àuria participen d’una voluntat de fer més amable un 
entorn que, a vegades, encara és molt discriminatori. No és una missió senzilla. Però en l’am-
bició de treballar per construir un món millor prenem part d’una lluita incansable i constant.

Us fem a mans aquesta memòria, en un exercici de refl exió i transparència, perquè conegueu 
com és la Fundació Privada Àuria. Perquè amb la vostra complicitat, confi ança i dedicació, 
farem més.

Molt cordialment,

Teresa Maria Jorba
Presidenta de la Fundació Privada Àuria

Editem, un any més, la Memòria de la Fundació Privada Àuria, amb un compromís ferm en la 
nostra missió social de treballar per la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la promoció 
de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat o amb perill d’exclusió social.

Les entitats del tercer sector tenim un paper cabdal en el funcionament de la nostra soci-
etat. Som receptors d’una realitat, sovint, poc visible i procurem ser corretja de transmissió 
de canvis tant per a les persones amb les que treballem com per la mateixa societat. Una 
transformació que passa per millorar la inclusió social, la integració en l’entorn comunitari i la 
promoció de drets.

Venim d’uns anys difícils, marcats per la severitat de la crisi econòmica. Els recursos que, a 
través del concert, aporten les polítiques de protecció social no sempre són sufi cients per fer 
front als reptes reals. Per això dediquem esforços especials a construir projectes innovadors, 
rendibles i inclusius per fer participar plenament les persones en el seu entorn més immediat.
Sumar esforços també és poder compartir experiències amb entitats similars a la nostra. Tot i 
així, estem convençuts que per multiplicar les nostres experiències cal saber trobar companys 
de viatge entre empreses, associacions, entitats i institucions públiques que participin conjun-
tament amb nosaltres en aquesta convicció tossuda de transformar la societat on vivim. 

Miquel Canet i Sabaté
Gerent Fundació Privada Àuria



La Fundació Privada Àuria és una entitat sense ànim 
de lucre d’iniciativa social al servei de les persones 
amb discapacitats i del conjunt de la societat.

Des de l’any 2006, la FAP ha desenvolupat les seves accions de suport, 
serveis i inserció social a la comarca de l’Anoia. Juntament amb el 
Taller Àuria S.C.C.L. s’integra en el Grup Àuria, que aglutina una base 
social de 890 persones, un 5,7% més que l’any 2013.

La Fundació Privada Àuria es regula a partir dels 
seus Estatuts, el Reglament de Règim intern i de 
relacions laborals, el Codi Ètic i de Bon Govern i el 
Pla Estratègic 2013-2015.

Cada persona és l’eix principal en totes les 
accions de la Fundació.

Dignitat, respecte, autonomia, igualtat, 
accessibilitat, suport, participació en la 
societat, qualitat de vida i creixement personal, 
transparència i compromís social. Aquest són
els valors de la FAP per compartir, aprendre i 
construir un futur millor.

Cooperar, compartir,
construir el futur

Grup Àuria

890
persones

125
voluntaris

93%
acompliment
pressupost

118
professionals

550
usuaris

3.584.856€
total d’ingressos



Fem possible
cada projecte vital

L’àrea de suport al projecte vital facilita el creixement del projecte de vida de cada una de les 
persones amb discapacitat amb l’objectiu d’articular iniciatives que acompanyin la promoció 
de la pròpia autonomia i la presa de decisions. 

• Programa de comunicació augmentativa i alternativa: 35 benefi ciaris
• Programes de promoció i prevenció de la salut: 

30 persones fan seguiment psicològic 
1740 incidències en l’àmbit de la salut 
209 incidències d’infermeria 

• 12 persones formem part del Grup d’Autogestors

A partir del nou organigrama 
s’estructuren les dues noves 
àrees: projecte vital i entorn, 
actualitzant el catàleg de 
llocs de treball.



Sistema de Suports i 
Serveis

Acompanyament perquè 
totes les persones siguin més 
autònomes, autosufi cients, 
capaces i felices.

• Famílies: 201 famílies ateses

• Voluntaris: 125 voluntaris 

• Programa d’activitats, cine fòrum i xerrades amb una 
participació de 1130 persones

• Participació en activitats externes com l’homenatge als 
voluntaris i voluntàries promogut pel Comarcal de l’Anoia, 
participació a FirAnoia, a la Fira Sant Jordi, a la Fira Discat i a 
l’arribada de la Flama dels Specials Olímpics. També destaquem la 
consolidació del projecte Aprenentatge-servei.

• Solidaritat amb campanyes com la recollida selectiva de taps, 
La Marató de TV3 i el Banc dels Aliments. 

• Treball en xarxa i cooperació: participació en el Foro de 
Innovación Social.

És l’àmbit de difusió, sensibilització i cooperació amb 
l’entorn comunitari de les persones amb discapacitat: les 
seves famílies, voluntaris, entitats socials i institucions.

La Fundació Privada Àuria s’obre a la societat perquè pu-
gui participar-ne, per ser més presents a les activitats de 
la ciutat d’Igualada i a les poblacions de l’Anoia.

L’Àrea d’Entorn respon a la voluntat de transformar la 
realitat més immediata, treballant amb institucions i 
entitats d’acció social per construir polítiques que fo-
mentin la igualtat d’oportunitats i el creixement social 
de les persones, amb la complicitat de la ciutadania i el 
compromís dels governants.

L’Entorn: inclusió i participació

El Sistema de Suport i Serveis és la base principal de la 
nostra activitat. Aquest 2014 creixen dos serveis de la Fundació: 
el Servei d’Inserció especialitzat en un 51,5%, en un any en que 
el SIE es converteix en Punt Formatiu Incorpora de la Fundació 
La Caixa. Un altre servei que es consolida és el SAD (Servei 
d’Atenció Domiciliària), augmentant en un 50% respecte l’any 
2013. La majoria de serveis mantenen la concertació de places 
amb l’administració pública.



Persones
Compromís amb les persones i la
millora de la seva qualitat de vida
i satisfacció, en la realització del seu projecte vital 
des d’una major autonomia i participació.
• El grup d’autogestors ha fet un pas més, participant en pro-

jectes de defensa de drets i autodeterminació a través de 
grups de treballs de les federacions FEAPS i DINCAT.

• Un 2014 centrat en defi nir el projecte perquè l’any 2015 les 
persones puguin participar plenament del seu projecte vital 
a través del coneixement de les dimensions de qualitat de 
vida (Shalock 2006).

• Aquest any ha estat especialment simbòlic perquè hem do-
nat a conèixer el Codi Ètic i de Bon Govern de la Fundació. Un 
Codi Ètic de tots i per a tots que es vapresentar a la Biblio-
teca Central d’Igualada el passat 3 de desembre, coincidint 
amb el Dia Internacional de la Discapacitat. 

• L’índex de qualitat de vida es situa en un 53,78%. 
Augmenta l’índex d’autodeterminació en el PALL,

  Llars de Galicia, SOI i STO Sesoliveres.

• 30,53% participen en el seu itinerari vital.

• Índex d’autodeterminació en funció del nivell de suport: 
Intermitent 65,1%, Limitat 40,6%,

 Extens 28,8%, Generalitzat 19,9%.

Entorns vitals,
comunitaris i societat
Ampliar la nostra base social i contribuir a transformar 
l’entorn. Promoure canvis i implicar tots els sectors de 
la societat per a la millora de les condicions d’igualtat, 
accessibilitat i sostenibilitat global del nostre entorn.

 • Presentem l’estudi SROI sobre el Programa d’autonomia a 
la pròpia llar (PALL) per calcular el retorn social i econòmic 
de la inversió com a conseqüència de les retallades pres-
supostàries del programa. Ens posicionem com una entitat 
pionera en un estudi que mesura l’impacte de la inversió pú-
blica. Per cada euro invertit es fa un retorn econòmic i social 
de 3,71 euros.

 • Destaquem la participació en l’European Balloon Festival en 
l’edició que el festival de globus aerostàtics dedicava a l’ac-
cessibilitat. Comptem amb la participació activa de persones 
de la Fundació Àuria en el vol inaugural i en les activitats 
col·laterals del festival.

 • Un any més participem del Projecte Voluntariat Sènior vehic-
ulat pel Consell Comarcal de l’Anoia. Aquest 2014, totes les 
entitats gestionadores del voluntariat vam cooperar per fer 
del Dia Internacional del Voluntariat un dia de reconeixement 
als voluntaris de les nostres entitats.

• Som 125 voluntaris! 

• La nostra base social ha crescut un 5,70%.
  Som 890 persones al Grup Àuria.

• Reducció llista d’espera per l’augment de places i canvis de 
criteris: 28 persones esperen una plaça (9 Llars, 3 Residèn-
cia, 10 SOI, 3 Prelaboral, 3 Servei teràpia ocupacional).

• 350 persones ens han visitat.

• 1130 persones han participat de les xerrades i activitats 
organitzades.

Suports i serveis
Innovar i millorar la qualitat dels nostres
suports i serveis. Ampliació substancial
dels suports i serveis de la FAP per respondre a les ne-
cessitats i a la millora de les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat.

Accions i principals 
resultats 

El conjunt d’accions que realitza la Fundació Privada Àuria s’orienten a fer realitat el nostre projecte de futur 
per liderar iniciatives de suport integral per a l’autonomia i la qualitat de vida de les persones, aportant solucions innovadores i 
cooperatives que contribueixin a la sostenibilitat i el progrés econòmic i social. Per això bastim la nostra estratègia de construir un 
futur millor a partir de cinc dimensions:



Propostes de futur 2015 Cooperar per guanyar amb...

1.218
fans

Facebook

6.865
visites

Youtube

Activem 
@fapcat

474
seguidors
Twitter

100% més
que el 2013

82.114
visites

fap.cat

Xarxes 
socials

• S’han incrementat les activitats comunitàries de la residència a fi  
de fomentar la participació social i la inclusió. 

• Al 2014 es produeix un augment de les oportunitats de participació 
de les activitats de lleure en un 24%. 

• El Centre d’autonomia personal i accessibilitat universal Josep 
Orgué (CJO) augmenta en un 216% les visites rebudes.

• El Programa d’autonomia a la pròpia llar amplia l’atenció als 
benefi ciaris als 365 dies. 

• S’ha revisat el 80% dels plans funcionals dels diferents serveis.

• 58,8% de les persones ateses al Servei d’Inserció especialitzat 
han estat inserides 19 convenis de pràctiques amb empreses.

• 40 noves empreses contactades.

Iniciatives d’economia
social i cooperació
Emprendre noves iniciatives d’economia social i cooperació
Emprendre iniciatives d’economia social per contribuir, des 
de la cooperació, a la sostenibilitat, al progrés dels serveis 
socials i els sistemes propis de l’Estat del Benestar.
• Finalització del la redacció del Projecte Art-Àuria per a la formació 

laboral.

• Augment de la demanda en Serveis de respir, amb 104 dies 
d’ocupació de les places derivades de diferents necessitats. 

• Difusió del Projecte de Banc d’ajudes tècniques fent difusió a 
totes les famílies del Grup Àuria. 

• Estudi de noves iniciatives d’economia Social: La Guingueta del 
Parc i l’hort ecològic.

Organització 

Ser una organització més sostenible
i compromesa. Guanyar en participació,
recursos, aliances, sinergies i cooperació amb altres enti-
tats per enfortir el funcionament i la vocació de servei de la 
Fundació Privada Àuria.
• S’actualitza el catàleg de llocs de treball identifi cant els nous 

llocs lligats a l’organigrama.

• Iniciem en el mètode d’avaluació Predictive Index a fi  de poder identifi car 
els perfi ls de personalitat i el seu grau d’ajustament al lloc de treball. 

• Derivat del Pla Estratègic, es concreten les competències clau per fer 
front a nous projectes vinculades al Pla de formació.

• La FAP és una entitat socialment responsable.

• La FAP treballa en la diversitat.

 • El 3,4% del personal contractat té alguna discapacitat.

• Aprendre i formar-se, un exercici continu:

 • 2.520 hores de formació / 21,35 hores per professional.

• Vetllem per la seguretat a la feina i hem reduït els accidents en un 
45,45%.

• Més prevenció al lloc de treball ajuda a la reducció de l’absentisme en 
un 16,4% respecte el 2015.

• El 85,36% de compres en comerços de la comarca.

• El 39,4% de les compres es fan en Centres Especials de Treball, 
empreses d’inserció i cooperatives de treball.

• Som responsables i proactius amb l’entorn.

 • Aigua: reducció 5,85 %.

 • Electre: reducció 0.46%.

 • Gas: increment 2.46% degut a l’ampliació de places.

OPORTUNITATS!

SOSTENIBILITAT!

PARTICIPACIÓ!

DRETS!



Espais, vivències 
i veus

Agraïm a totes les institucions i entitats el seu suport, així com a totes les empreses que han col·laborat amb nosaltres en la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat.

Entitats de les que formem part:

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/)  Fotografi a: Susanna Sáez  Memòria d’activitats i sostenibilitat elaborada amb els criteris del Global Reporting Initiative.

Viure en primera persona. Viure la descoberta de l’altre, la complicitat, 
la sintonia. Conèixer, aprendre i compartir. Aquesta és l’essència del 
que fem i la identitat de la nostra manera de fer.

“Un orgull per la ciutat d’Igualada tenir una entitat com la Fundació 
Àuria, innovadora i a l’avantguarda del tercer sector social”
Marc Castells, alcalde d’Igualada

 “El grup de pares ens fa estar més a prop de les altres 
famílies, més actiu i col·laborador amb la fundació.”
Fernando Mora, grup de pares i mares de la Fundació

“Para mi ha supuesto un cambio muy grande formar parte del Programa de autonomia a la 
propia llar por el hecho de poder vivir con mi novia, porque puedo enseñarle hacer cosas y 
ayudarla, y ha hecho que me sienta muy contento, muy feliz y más libre.
Manel Cañete, benefi ciari Programa autonomia a la llar 

“Hem sento molt  feliç i  estimada estant al costat de les persones, sempre et treuen un somriure 
encara que hagis tingut un mal dia. És molt gratifi cant. Des de que vaig entrar a fer de voluntària, 
veure’ls en el dia a dia, crec que ja formen part de la meva vida.”
Mireia Parramona, voluntària de la Fundació

“Tot el suport i confi ança del Govern de la Generalitat a la Fundació Privada Àuria”
Secretària general del Departament de Benestar Social i Família, Dolors Rusinés, i membre del Comitè 
d’Ètica de dels Serveis Socials de Catalunya

“La Fundació deixa un llegat per a les properes generacions”
Enric Morist, President de Creu Roja Catalunya


