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Presentació

La nostra missió és Àuria

Salutació de la presidenta
Teresa Maria Jorba
Presidenta d’Àuria Cooperativa
“La nostra missió és Àuria” dèiem en les jornades externes
celebrades el desembre amb prop de 200 agents econòmics, polítics i socials de la comarca... una missió que ens
defineix, una identitat pròpia, una aposta humana, una
història que es nodreix de persones que lluiten, s’impliquen
i treballen per construir un món millor sense perdre l’essència
del principal objectiu d’Àuria Cooperativa: la creació d’oportunitats laborals per a les persones amb especials dificultats.
Així, un any més, us presentem la memòria de responsabilitat
social de l’any 2015 que ens permet aturar-nos, fer balanç
del camí recorregut però també per presentar-vos els eixos
cap on seguirem avançant els propers anys. El nostre compromís és vigent i avança amb més força que mai per protegir
a les persones més vulnerables de la nostra societat, una
responsabilitat que no recau només en l’administració o la
família, sinó també en les entitats com la nostra, oferint un
servei de qualitat excel·lent a cadascuna de les persones
amb discapacitat per tal que puguin créixer i desenvolupar
els seus hàbits laborals, personals i socials.

El 2015 no ha estat una excepció i hem recollit els fruits de la
feina feta durant els darrers anys, com ara la consolidació i el
creixement de les activitats empresarials que desenvolupem,
el compromís de les administracions en el nostre projecte i la
involucració de totes i cadascuna de les persones d’Àuria.
La força de la nostra gent ens ha permès reptes nous, ambiciosos; reptes per canviar les coses i esperonar-nos a construir
un món millor. En aquest sentit, el 2015 hem iniciat un procés
de canvi d’imatge corporativa perquè l’ànima d’Àuria brilli més
que mai. Una nova imatge que recull la història de la nostra
entitat, un projecte ple de valor, emoció i raó, un projecte de
persones per a les persones.
Finalment, no voldria deixar passar l’oportunitat per agrair a
totes les persones d’Àuria Cooperativa pel seu compromís, dedicació i esforç, i a totes les empreses i administracions que any
rere any ens dipositen la seva confiança per tal de seguir treballant per a la inclusió social i laboral de les persones amb especials
dificultats, i per fer que Àuria segueixi sent la nostra missió.

Som motor de l’economia social
Miquel Canet i Sabaté
Gerència d’Àuria Cooperativa

Podríem ser optimistes i admetre que comencen a
haver-hi símptomes evidents que l’economia millora des
del 2015, si bé en un sector com el nostre, el de l’economia social, admetre aquestes millores és encara precipitat.
Nosaltres, com un dels centres especials de treball de
més trajectòria, som actors rellevants dins del tercer
sector i ho som també en el conjunt de les empreses de
la comarca, tot i ser una empresa sense ànim de lucre.
Ho som pel nostre compromís social i ho som, també,
en termes absoluts: l’empresa que més ocupació genera
al conjunt de l’Anoia.
Els centres especials de treball sempre arrosseguem una
càrrega suplementària. Desenvolupem la nostra capacitat
comercial, de producció i penetració en un mercat en
lliure competència i, tanmateix, tenim una finalitat social.
Una missió que ens conjura per seguir donant oportunitats
laborals als col·lectius en risc d’exclusió social i creure en
les persones, en les seves capacitats, en la igualtat de
drets i deures.
La nostra societat té un deure per davant. Creure que la
responsabilitat social, el bé social de les empreses, és
una tasca col·lectiva, que cal fer entre tots. Hauríem de ser
capaços de generar economies que creïn feina i desenvolupin activitats que facin possible viure a la població amb
dignitat, d’acord amb les expectatives i opcions que un

país democràtic, solidari i de gestió transparent hauria de
facilitar. Però, malauradament, aquesta encara no és una
missió transversal, i el tercer sector ens caldrà força per
seguir empenyent.
El desenvolupament econòmic i social de la nostra cooperativa,
en aquests dos últims anys, ens permet assegurar la bona
marxa de la nostra entitat, basada en l’estabilitat dels òrgans
de govern, el diàleg constructiu i l’esforç imprescindible de
tots els seus associats i treballadors.
Àuria és una cooperativa social que ha de seguir fomentant
la generació de llocs de treball i mantenir, transformar i
donar suport als que ja ha creat. Aquesta missió passa,
necessàriament, per obtenir un marge, un excedent o un
benefici, com vulgueu dir-ne, que puguem reinvertir de nou
en noves activitats. Sense aquesta capacitat d’invertir per
crear, res és possible.
Però a Àuria estem avesats a fer dels impossibles, possibles.
Per això persistim. Seguim convencent la societat que l’ocupació, la igualtat d’oportunitats i l’accés al treball de persones
vulnerables o en risc d’exclusió social és una inversió per
construir una societat més justa i igualitària. I seguim treballant per mantenir aquesta posició de referència de ser una
empresa compromesa i convençuda que un món millor es
construeix cada dia.

Àuria

Una història d’exit,
un projecte compartit

Visió

Missió

Participar per fer possible una svocietat que
reconegui i promogui tot tipus d’oportunitats
de treball en condicions d’igualtat i qualitat
de vida per a totes les persones.

Promoure i crear oportunitats de treball i
qualitat de vida millors per a les persones
amb discapacitat o risc d’exclusió social en
aquells territoris on prioritàriament treballem o
desenvolupem les nostres activitats.

I per això, el conjunt dels nostres serveis a les
persones, les polítiques de transformació
social i les activitats empresarials s’orientaran,
des de l’excel·lència, al desenvolupament
sostenible, l’autonomia i creixement personal,
la responsabilitat social i el desenvolupament
del model cooperatiu.

Això mitjançant:
Serveis a les persones
Polítiques de transformació social i
foment del cooperativisme
Activitats empresarials

Els nostres valors
Compartim el Codi Ètic i de Bon Govern promogut per Àuria Fundació i els principis del Cooperativisme
consensuats per l’Aliança Cooperativa Internacional.
Lideratge

Millora contínua i innovació

Relacions interpersonals

Orientació als resultats

Treball en equip

Comportament ètic i socialment responsable

Fets destacats 2015
Àuria Grup, desenvolupem un nou model de
gestió tranversal.
Marca Àuria, dissenyem de manera
participativa i iniciem el desplegament de la
nova imatge corporativa.
La marca i el valor social a les empreses,
celebrem les Primeres Jornades Externes.
Àuria Rehabilitació de la construcció, iniciem
una nova activitat empresarial per la creació d’ocupació per a persones amb risc d’exclusió social.

Mapa d’aliances, creem dues noves UTES
(Vilanova i Les comes) per la creació de 38 llocs
de treball.
Gestió i Viabilitat del FIL, a petició del patrons
de la Fundació Fil, Àuria assumeix la gestió,
execució i aplicació d’un Pla de viabilitat.
Accessibilitat, despleguem el pla d’accessibilitat
amb la instal·lació d’un nou ascensor.

Serveis a les
persones

Activitats
empresarials

Àuria, persones
que lluiten, treballen i
s’impliquen per
construir un futur millor

Millorar de manera contínua els nostres
serveis i suports a les persones
perquè puguin créixer en capacitats i
competències i tinguin l’oportunitat d’un
itinerari vital i professional de qualitat.

Principals accions
S’han adaptat tots els llocs de treball que requereixen
suport material i/o personal per millorar l’accessibilitat i
l’ergonomia.
S’han produït canvis de llocs de treball, rotacions de les
seccions i modificacions d’horari per donar compliment a
les sol·licituds dels treballadors o professionals per a la
millora de la qualitat de vida.

Àuria, motor
empresarial,
missió social

353

Es definirà un model de desenvolupament professional
per a persones amb discapacitat on l’objectiu prioritari
sigui l’anàlisi i desenvolupament d’habilitats i
competències, interessos vitals i professionals per
la millora i inserció del màxim possible de persones amb
discapacitat a l’empresa ordinària.
La formació per a les persones amb discapacitat
es mantindrà com a prioritat per millorar les seves
competències personals i laborals, la seva polivalència
i, per tant, la seva flexibilitat.
Se seguirà revisant l’anàlisi de competències de tots
els treballadors i treballadores i realitzarem l’aparellament
amb el lloc de treball.

4,3%

Sou brut anual mitjà per
treballador i treballadora

Total de vendes
a nous clients

treballadors i treballadores
en UTEs

contractes indefinits

Facturació anual mitjana per
treballador

Reducció reclamacions
respecte el 2014

persones han rebut formació

contractes temporals

Inversió

hores de formació

alumnes en pràctiques

Reducció d’accidents amb
baixa respecte el 2014

38

250

4.437

314
39

18 / 5%

46 / 13%

32%

355.053€

25%

Evolució dels ingressos
Capellades

Sta. Margarida
de Montbui

21.418€

14

Procedència plantilla
Piera

13 / 4%

Vilanova
del camí

54 / 15%

Altres municipis

62 / 18%

Principals accions
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S’han definit els plans de màrqueting de les
diferents seccions, actualitzat la cartera de clients i
s’ha reorganitzat el departament comercial amb
un responsable especialitzat en cada àrea d’activitat.
2008

Òdena

145 / 41%

Distribució per projectes i tipus de discapacitat
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Consums d’explotació

17%

S’ha reduït la sinistralitat laboral gràcies a la
implantació de les mesures correctores
derivades d’accidents, formació i sensibilització.

Serveis industrials
Altres despeses
d’explotació

Personal

12%

71%

Obres i serveis
Serveis generals

de 25 a
39 anys

de 40 a
54 anys

Homes
Dones

Inversions 2015

El 2015
hem invertit
355.053€

184.074€

52%

24%

22.815€

55 o més

6%

Maquinària

Projectes de futur
S’incorporaran criteris d’innovació a les fórmules
de comercialització per a assolir la diversificació
de nous clients i mercats, amb els serveis que
es desenvolupen.
Es procedirà a la integració del Sistema de
Gestió d’Àuria.
Es treballarà per l’obtenció del retorn del
Bonus – Malus per baixa sinistralitat laboral.

84.648€

de 18 a
24 anys

S’ha disminuït el volum de reclamacions i
no conformitats.
S’ha consolidat el Quadre de Comandament
Integral com a eina de gestió i comunicació
incloent indicadors de tots els àmbits.

Repartiment despesa

Malaltia mental
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2009

Igualada

15 / 4%

Desenvolupar i diversificar la nostra activitat
empresarial en condicions de sostenibilitat,
qualitat i en un marc de cooperació amb
entitats, empreses i administracions
públiques, que ens permetin ser més
competitius i avançar cap a uns mercats
socialment responsables i satisfets amb
els nostres productes i serveis.

Total facturació
Total subvenccions

0

S’han inserit dos professionals a l’empresa ordinària
mitjançant un estudi de perfil i promoció interna.

Es seguirà fent la revisió i anàlisi de les situacions
personals, condicions de salut i perfil laboral dels
treballadors amb la finalitat de proposar una reorientació
en el seu itinerari laboral i que permeti millorar
substancialment la seva qualitat de vida.

13.230€

del personal
ha rebut formació

S’ha impulsat la promoció interna oferint tasques de
major complexitat i responsabilitat, per garantir el
creixement professional i personal dins l’empresa.

Projectes de futur

71%

treballadors i treballadores

Instal·lacions

Aplicacions
informàtiques

39.015€

11%

16.405€

Vehicles

Mobiliari

5%

8.096€

2%

Equips
informàtics

Es desenvoluparà l’activitat d’Àuria Empresa
d’Inserció perquè ens permeti créixer en noves
activitats i crear llocs de treball per a nous
col·lectius d’exclusió social.

Transformació
social

Comportament
ambiental
Una gestió dels
recursos responsable
i efectiva

Garantir la màxima qualitat, seguretat
laboral i el mínim impacte ambiental de
tots els processos, aplicant metodologies innovadores, participatives i de
responsabilitat social.

Creure que el món pot
ser un lloc millor.
Transformar-lo cada dia

Reciclatge de residus (tones)

110 t
menys

de residus
generats

77,40 t

11,37 t

6,02 t

12,02 t

de paper

de ferralla

Principals accions
S’han renovat vehicles i maquinària potencialment
contaminant (toros de gasoil per elèctrics).

de plàstic
de fusta

36,40 t

compostable

93.358 l

94.270 l

82.847 l

Proveïdors locals o
d’economia social

50

17.378

Gasoil A
Litres

Visites web

2014

2015

Projectes de futur

Promoure el desenvolupament sostenible
de la comarca de l’Anoia i dels territoris on
treballem, en totes les seves dimensions: social,
econòmica, mediambiental i tecnològica, per
generar millors oportunitats de treball per a les
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.

Principals accions
A nivell extern, cal destacar que s’han organitzat dos
esdeveniments importants: la trobada amb els candidats
a l’alcaldia d’Igualada i la celebració de les Primeres
Jornades Externes d’Àuria Grup, “La marca i el valor social
de les empreses”.
S’ha iniciat la definició del nou Model de Cooperativa
amb la creació d’una comissió de treball i la participació del
Consell Rector.
Un any més, s’ha editat la memòria de sostenibilitat
d’Àuria Cooperativa que, enguany, ha merescut
el reconeixement per part de RSCAT, el portal de
responsabilitat social de la Generalitat de Catalunya.
Els grups d’interès han participat en el Pla Estratègic
2015-2018 de la Cooperativa.

Es mantindrà la formació per a l’adquisició d’una
visió crítica i que permeti una actitud proactiva i la
presa d’iniciatives i millores a nivell mediambiental.

Es farà una auditoria energètica i emprendrem
mesures per a l’estalvi.

2

Aparicions en premsa

2013

S’incrementarà la formació a més persones per al
coneixement del reglament EMAS.

8

persones es promocionen per
treballar a les instal·lacions
d’empreses ordinàries

43%

S’ha gestionat eficaçment el residu etanol derivat
de l’activitat d’Àuria Cosmètics com a subproducte.
S’han adquirit nous contenidors de recollida
selectiva i tres premses de plàstic que s’han ubicat
al lloc de generació de residus.

persones conformem
Àuria Grup

Integracions empresa
ordinària

Consum mensual de recursos

S’ha substituït una caldera de gasoil per
un sistema elèctric per climatitzar la zona
d’Àuria Cosmètics.

1.000

705 Mwh

678 Mwh

785 Mwh

S’han consolidat les visites escolars amb un total de 200
alumnes interessats en el nostre projecte cooperatiu que,
amb voluntat conjunta amb els equips docents, han contribuït
a la sensibilització.
El 2015, s‘ha rebut la visita institucional del conseller de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila.

Electricitat
Mwh
2013

2014

Es desplegarà la política de compra responsable,
realitzant un protocol per al seu compliment.

2015

Projectes de futur
Es desenvoluparà el Model de Cooperativa.

3.195 l

3.134 l

2.518 l

S’iniciarà el projecte de certificació del nostre sistema de
gestió segons els criteris i model EFQM.
S’organitzarà el XIV Fòrum d’Innovació Social.
S’establiran contactes polítics amb les noves Conselleries.
Recercarem noves fórmules de cooperació que donin
viabilitat al projecte cooperatiu.

Aigua
m3
2013

2014

2015

Es presentarà al nostre entorn la marca Àuria Grup.

Entitats, Cooperatives i Marques de Grup Àuria

Entitats de les que forma part Àuria Cooperativa

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

@auria_grup

www.auriagrup.cat

Fotografies de Marc Vila

