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Àuria Grup

Compromís. Persones. Futur.
Som Àuria. Som una manera de fer.

Àuria grup és la suma de les entitats 
capdavanteres del tercer sector social de la 
comarca de l’Anoia i el Baix Llobregat. En 
el seu àmbit d’actuació 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. Àuria 
aglutina més de 1.000 persones de base social 
i amb 570 professionals és la primera empresa 
de la comarca en nombre de treballadors. 

Àuria dóna suport a les persones amb 
discapacitat intel·lectual o malaltia mental i a les 
seves famílies, amb formació especialitzada, 
itineraris d’incorporació al mercat laboral, 
atenció diürna, ocupació terapèutica, 
acolliment residencial i serveis de lleure, amb 
l’objectiu de fomentar l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la defensa de drets.

Una manera de fer. Això és Àuria, una entitat privada que 
lluita per la transformació social,  la defensa de drets, la 
igualtat d’oportunitats per a persones en risc d’exclusió 
o discapacitat. Ho fem des del compromís amb la feina 
ben feta, els principis del codi ètic que ens regeixen, la 
transparència. Un exercici que, any rere any, ens obliga 
a deturar-nos un moment, mirar-nos al mirall, fer balanç, 
prendre consciència que la nostra militància és constant i 
continuada.
Tanquem un any 2015 que ha estat el principi d’un cicle 
de canvis: una voluntat de suma i cooperació entre totes 
les entitats que formen el grup Àuria. Ho fem perquè 
junts som més forts. I ho fem seguint el tarannà de la 
Fundació, l’ànima del grup, per tenir sempre present 
que som i estem al servei de la gent d’Àuria. Persones 
extraordinàries.  Una manera de fer.

Si hi ha un signe d’identitat que expliqui què és Àuria 
és la Fundació Privada Àuria, on més visible és que les 
persones són l’eix central del nostre fer. En els serveis, 
projectes i objectius que endeguem any rere any bolquem 
l’ambició de contribuir a la transformació social.  Ho fem 
des del compromís, la col·laboració amb totes les entitats 
rellevants de la comarca, la recerca permanent de noves 
oportunitats per a la inserció laboral de futurs treballadors 
i per la plena participació en la comunitat. 
Aquí bastim les bases perquè les persones d’Àuria 
coneguin i defensin els seus drets, prenguin part de 
manera activa de la societat on viuen, vulguin ser més 
capaces, lliures i autònomes.  No és una feina fàcil. Però 
comptem amb una xarxa de professionals, voluntaris, 
col·laboradors, famílies compromeses que empenyen 
perquè això sigui així. Aquest és el repte. No cansar-se 
mai de creure’s que el món pot ser un lloc millor. 
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PERSONES (+8,4%) 596 usuaris

(+6%) 125 treb.

+1.200
+700353 treb. 200 treb. Altres entitats

(+23%) 158 voluntaris 444 socis

TREBALLADORS
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Entorn
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.

Projectes de futur
Impulsem canvis en tres plans: més 
visibilitat, cooperació amb el sector, 
suport a les famílies
Mantindrem una participació activa  per ser 
actors visibles en l’agenda d’actes de la ciutat i 
la comarca.  

•	Junts som més forts: endeguem el projecte 
compartit d’ÀuriaGrup.

•	Rebem el Premi Ciutat d’Igualada Mossèn 
Còdol al Compromís Social i Cívic pel projecte 
d’Aprenentatge i Servei entre la Fundació Privada 
Àuria i el CEIP Garcia Fossas. 

•	Iniciem la col·laboració amb el festival  
REC STORES.

•	En les primeres JORNADES EXTERNES 
D’ÀURIA GRUP, “La marca i el valor social de les 
empreses”, 100 empresaris es comprometen 
en la generació d’oportunitats d’inserció. 

•	Comptem amb dos grups de pares i mares, que 
participen en xerrades, tallers i sessions amb 
l’objectiu de facilitar un espai de trobada per 
compartir experiències i promoure la participació 
activa en fòrums i congressos perquè siguin un 
motor en l’autonomia dels seus familiars.

Sempre un pas endavant per 
impulsar la transformació social

400 
persones participen en procés  
per escollir el color corporatiu. 

+23% 
Ampliem la base del voluntariat. 
Ja som 158 persones compromeses. 

3.125 
Hores de voluntariat.
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Projectes de futur
El 2015 hem augmentat un 
7% els índex de qualitat de 
vida i d’autodeterminació.  
La Fundació treballa per 
la cerca de fórmules de 
participació, defensa dels 
drets i empoderament de les 
persones amb discapacitat 
que permetin millorar aquests 
indicadors, sobretot els que 
fan referència als drets i a 
l’autodeterminació.

Millorarem la qualitat de 
vida de les persones
•	Dissenyant el programa 

d’estimulació basal i 
sensorial.

•	Establint les línies del 
programa d’envelliment 
actiu.

•	Sensibilitzant i donant eines 
a l’àmbit sanitari.

Treballarem per exercir els 
drets i les responsabilitats
•	Treballant per l’atenció a 

l’afectivitat i sexualitat.
•	Amb més autonomia i 

participació.
•	Amb nous grups i activitats  

d’autogestió.  
•	Escoltant somnis i fent el 

possible per complir-los. 
•	Posant a l’abast els suports 

en les àrees de participació.
•	Augmentant  la capacitat 

comunicativa.

•	Protocol·litzem l’abordatge dels trastorns de 
conducta.

•	Iniciem el programa de salut preventiva a les 
llars-residències.

•	Es crea el manual d’aplicació de l’escala 
GENCAT , formant als professionals que 
participen en el procés d’atenció a la 
persona.

•	S’incorporen noves eines de valoració com 
l’Escala San Martín.

•	El programa SAAC (Sistemes Augmentatius 
i Alternatius de comunicatiu) inicia una base 
de dades, el PICTOFAP, per facilitar l’accés 
i	unificar	criteris	comuns	en	la	utilització	del	
vocabulari.

Gent d’Àuria, persones extraordinàries

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.

Millora  
de la qualitat de vida, de la defensa 
dels drets, de la participació.

+35% 
de les persones amb discapacitat  
participen en els seus projectes 
vitals.

+7% 
augment dels índex de qualitat  
de vida i autodeterminació.
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•	Fem créixer oportunitats per acompanyar 
les famíles: consolidem el Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) i el Servei de Respir 

•	Definim	la	metodologia	i	objectius	del	serveis	
de formació laboral que permetin orientar-
los cap a la màxima inclusió laboral de les 
persones d’acord amb les necessitats del 
sector empresarial.

•	Iniciem el projecte de transformació del 
Servei de Teràpia Ocupacional en base als 
principis de rol de ciutadania plena, suports 
personalitzats i l’augment de les oportunitats 
d’inclusió.

•	El Servei residencial aconsegueix que els 
desplaçaments a la ciutat es facin amb  
transport públic.

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

Suports i  
serveis
80%
execució plans funcionals 

0,5%
augment satisfacció de les persones 
usuàries

86%
augment de les activitats organitzades 
pel servei de lleure

71%
Creix l’interès per l’accessibilitat 
i la millora dels espais públics. Així 
ho indica el creixement de visites del 
Centre Josep Orgué

50%
augment	dels	beneficiaris	del 
Programa autonomia a la pròpia 
llar 

71
hores setmana SAD 
(Servei d’Atenció Domiciliària)

3.096
hores Servei respir

30
persones més utilitzen transport

165 persones ateses al  
Servei d’Inserció

72 contractes laborals

76 empreses visitades  
(45 de noves)

49 convenis de pràctiques

100 persones formades 
en situació d’atur
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Projectes de futur

Vida independent
•	Pla de sostenibilitat del 

banc d’ajudes tècniques 
del CJO.

•	Participarem en la comissió 
d’accessibilitat i en la 
comissió ciutat amiga de 
les persones grans de 
l’Ajuntament d’Igualada.

•	Formarem en l’autogestió  
del propi lleure i ampliarem 
el grup d’amics.

•	Aplicarem noves 
metodologies al CAE que 
millorin la comunicació i 
comprensió per avançar en 
autodeterminació i drets de 
les persones amb nivells de 
suport generalitzats.

 
Atenció diürna, 
ocupabilitat i inserció 
laboral
•	Treballarem per les noves 

activitats d’aprenentatge 
laboral (La cantina, Hort i 
Artesania).

•	Definirem	el	protocol	de	
col·laboració amb el Servei 
d’Inserció Laboral.

 

•	Ampliarem la xarxa de 
col·laboració amb els 
agents d’ensenyament.

•	Crearem el Consell de 
Participació de Centre dels 
Serveis Formatius.

•	Desenvoluparem el Projecte 
de Garantía juvenil 
“Singulars” transferint-lo al 
territori.

•	Consolidarem la xarxa 
d’empreses amigues al 
territori.

 
Acolliment residencial
•	Incrementarem la 

participació a la comunitat 
a través d’activitats 
inclusives.

•	Desplegarem nous 
projectes de sexo-
afectivitat i salut.

•	Treballarem per la 
conservació d’habilitats i 
capacitats en les persones 
que requereixin un nivell de 
suport generalitzat.

•	Crearem el Consell de 
participació de centres de 
l’Acolliment Residencial. 

Construir cada dia la igualtat  
d’oportunitats i la defensa dels drets

Suports i  
serveis
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Iniciatives d’economia 
social i cooperació

Emprendre noves iniciatives d’economia social 
i cooperació per contribuir a la sostenibilitat, 
al progrés dels serveis socials i els sistemes 
propis de l’Estat del Benestar.

Projectes de futur
•	Àuria	Grup	realitzarà	la	selecció	dels	perfils	

laborals per a la botiga For and From de 
Massimo Dutti.

•	Establirem convenis de col·laboració amb 
entitats de la salut que permetin futures 
col·laboracions i formacions.

•	Dissenyarem i desenvoluparem el model 
inclusió laboral Àuria.

•	Cooperarem amb Lantegi Batuak per 
implementar el Projecte d’impressores 3D. 

•	Ampliarem el Projecte Singulars a Igualada. 
•	Marcarem  possibles línies d’economia 

social amb Àuria Cooperativa.

•	Implantació de Moltacte Cooperativa al 
territori i inici de col·laboració per la creació 
d’una botiga a Igualada.

•	Aprovació per la participació d’Àuria 
a la Fundació d’Integració Laboral 
d’Esparreguera.

•	Establiment de les bases de col·laboració 
entre les entitats d’Àuria per desenvolupar 
un projecte compartit i consolidar una marca 
comuna. 

•	Hem realitzat els projectes que permetin en 
un futur una formació laboral més àmplia que 
millorin les oportunitats d’inclusió laboral com 
son l’Hort, la Guingueta i l’ARTÀuria.
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Organització
Ser una organització més sostenible i 
compromesa. Guanyar en participació, 
recursos, aliances i cooperació amb altres 
entitats per enfortir el funcionament i la vocació 
del servei de la Fundació Privada Àuria 

Projectes de futur
•	ÀuriaGrup: consolidació d’un projecte comú 

compartit 
•	Realització a l’octubre 2016 de les II 

Jornades de Grup 
•	Desenvolupament de competències lligades 

a la innovació i el canvi.
•	Disseny i formació de sistema d’avaluació 

competencial anual. 
•	Modificació	del	sistema	de	comptabilització	

de costos adaptant-se a l’organigrama 
actual.

•	Millorarem la integració dels programes 
informàtics per control usuaris i facturació 
electrònica.

•	Estudi noves modalitats de pagament amb 
els proveïdors.

•	Realitzarem	les	certificacions	de	qualitat,	
prevenció de riscos laborals i medi ambient 
de forma conjunta a Àuria Grup.

•	Reorganitzar un Departament de Captació 
de Fons  per les entitats d’Àuria.

•	Desplegarem la imatge corporativa d’Àuria 
Grup. 

•	Iniciem el programa mentoring i apliquem 
noves metodologies centrades en la persona 
amb professionals atenció directa.

•	Enguany	finalitzem	el	catàleg	de	descripció	
de llocs de treball.
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Fet i explicat
Professionals

Arrelats al territori

50%

8%

6%

21%

11%

4%

Plantilla per poblacions

Igualada

Vilanova 
del Camí

Santa Margarida 
de Montbui

Òdena

Capellades

Altres

25

84

109

2013

25

93

118

2014

26

99

125

Homes

Dones

Totals

2015

90 aparicions en premsa

1.517 seguidors a Facebook

790 seguidors nous a Twitter

93 comunicacions trameses  
als grups d’interès interns

45 butlletins interns

54%
professionals amb  
contracte indefinit

3,2%
plantilla amb discapacitat 

40,58%
dels professionals molt satisfets 
amb el lloc de treball 

1.924
hores de formació

62
dies sense baixa consecutius  
com a resultant de la inversió en 
formació laboral

3.726.296
€ ingressos



www.auriagrup.cat

@auria_grup

Àuria Cooperativa
C/ Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada 
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 que forma part Àuria Fundació


