Compromís.
Persones. Futur.
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MEMÒRIA
D’ACTIVITATS I COMPROMÍS SOCIAL

Àuria Grup
Teniu a les mans la primera Memòria col·lectiva d’Àuria Grup,
on trobareu la informació sintetitzada més rellevant de l’any
2016, tant de la Fundació Privada Àuria com del Taller Àuria
Cooperativa. És el colofó a dos anys intensos de treball per
projectar-nos sota una mateixa marca que ens ajuden a
guanyar impacte i identificació.

Teresa Maria Jorba
Presidenta de la Cooperativa

Parlem d’Àuria quan parlem del centre especial de treball que
ofereix itineraris laborals a les persones, parlem d’Àuria quan
organitzem el temps de lleure i l’espai lúdic, parlem d’Àuria
en la manera de viure a les llars-residències, parlem d’Àuria
en totes les activitats de suport per a les persones que les
necessiten. Amb el compromís de treballar per la igualtat de
drets i oportunitats, la promoció de l’autonomia i la participació
social.
Àuria grup és la suma de les entitats capdavanteres
del tercer 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.

Àuria és el que som i és la nostra manera de fer.

Un dels denominadors comuns de totes les persones que
formen les diferents entitats d’Àuria és el de treballar per a la
transformació social. Cadascú, des del seu àmbit d’acció, té
aquest repte: treballar per al bé comú.

Miquel Canet
Director General d’Àuria Grup

La nostra missió
és àuria

Treballadors del centre especial de treball i de la fundació,
professionals de suport, famílies i voluntaris, tècnics,
formadors, les persones que fan ús dels nostres serveis. Més
de mil persones de massa social que confereixen a Àuria una
pluralitat completa. Gestionar aquesta diversitat és encoratjador
i complex alhora. Però té una virtut ben clara: cada dia totes les
persones que formem part d’aquest gran engranatge treballen
per construir una societat més justa, més equitativa, més
heterogènia, on tothom hi tingui el seu encaix.

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

452 usuaris únics

TREBALLADORS

135 treb.

Fem possible una societat que
reconegui i promogui oportunitats
en condicions d’igualtat i qualitat
de vida per a qualsevol persona.

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

Una missió noble. Una missió àuria. Aquesta és la nostra
determinació: que tothom tingui els mateixos drets, i els
mateixos deures, per viure amb les mateixes oportunitats dins
de la societat.

PERSONES

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

205 voluntaris
408 treb.
49 treb. UTE i
14 Àuria inserció

606 socis i/o treballadors

+600

+1.250

Àuria Grup
Àuria Fundació
Àuria Cooperativa
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Compromesos amb
la transformació social
• Junts som més forts: culminem el projecte d’unificar
la marca Àuria.
• Consolidem la col·laboració amb REC STORES.
• Organitzem el Fòrum d’Innovació Social a la ciutat
de Sitges sota el títol Cap a on s’encamina el futur
del treball amb l’assistència d’entitats socials de tot
l’Estat.
• Juntament amb la Fundació Bancària ”la Caixa”,
organitzem l’acte Empreses inclusives, territori
responsable on materialitzem la signatura del
conveni entre Incorpora, Fitex i Àuria.

205

compromisos de voluntariat.

4 escoles
Repliquem els projectes
d’Aprenentatge i Servei,
d’1 a 4 escoles.

• Signem un conveni de col·laboració amb el
4DHealth, Centre d’Innovació mèdica.
• De la col·laboració amb Iglú de Vent neix la Basic
Bag, una bossa reciclada de roba de globus que
es posa a la venda a l’edició 2016 de l’European
Balloon Festival.
• A nivell institucional, destaquen les visites de la
consellera de Treball, Benestar Social i Família, Dolors
Bassa, i la del secretari general, Josep Ginesta.

Impulsem canvis en tres plans: més
visibilitat, cooperació amb el sector,
suport a les famílies
Participarem en el FineArt i el Saló de
l’Ensenyament i seguirem mantenint la
presència en actes rellevants de la ciutat.
Realitzarem les II Jornades a Empreses
Definirem i aplicarem el nou model de
suport a les famílies d’Àuria Grup.

71 persones
del Servei d’Inserció han fet
pràctiques en empreses.

Participació des dels Serveis d’Ocupació i
Inclusió Laboral al Saló de l’Ensenyament
Igualada.

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

Projectes de futur

S’implantarà el Servei de Suport a les
famílies a nivell de totes les entitats
d’Àuria.
• Àuria s’incorpora en el Programa de Voluntaris
corporatius de ”la Caixa”.
• Participem activament en el Consell d’Accessibilitat
impulsat per l’Ajuntament d’Igualada.

Donarem suport a la iniciativa promoguda
per les famílies per la creació d’una
associació

2016
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Persones
Millorar la Qualitat de vida i satisfacció de les
persones en la realització del seu projecte vital,
des d’una major autonomia i participació i
promoure l’exercici dels drets i deures

+5%

augment dels índex de qualitat
de vida i autodeterminació,
amb un resultat del 61,13%.

Som d’Àuria. Som una manera de fer.
• Introduïm la metodologia de planificació centrada
en la Persona en el Procés d’Itineraris Vitals
• Dissenyem i posem en marxa una nova àrea
d’Estimulació Basal i Estimulació Sensorial
• Definim un model de participació basat en el
desenvolupament de comissions d’Àuria Grup

Projectes de futur
El 2016 hem augmentat un 5% els índex de
qualitat de vida i d’autodeterminació.
Àuria treballa per trobar 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.

+2%

creixement dels índex
d’autonomia de les persones,
que se situa en un 48%.

100%

anàlisi de competències als
professionals amb discapacitat
de la cooperativa.

Unificarem la proposta transversal per al procés
d’itineraris vitals
•

Desenvoluparem i difondrem la implantació
del Codi Ètic i del Comitè d’Ètica a totes les
entitats d’Àuria Grup

•

Millorarem la qualitat de vida de les persones
en situació d’envelliment, elaborant un
programa d’envelliment actiu

2016
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Per a una vida independent,
la participació comunitària i
la inserció laboral

Suports i serveis
• S’inicia l’activitat d’oci nocturn des del Servei de suport en el lleure.
• Desenvolupem el projecte del Banc d’Ajudes Tècniques.
• Transformació del pla activitats de la residència per aconseguir
una millora de la qualitat d’atenció cap a la persona i augmentar la
participació en l’entorn.
• Iniciem el projecte de transformació dels serveis centrats en
les persones, amb el disseny d’itineraris vitals adequats a les
necessitats i desitjos de cadascú.

40%

increment del Servei d’Atenció
Domiciliària

10%

d’augment de les accions del Centre
Autonomia Personal i Accessibilitat
Universal, Centre Josep Orgué.

3.020

de hores de Servei respir
a les families.

86

persones formades al Punt Formatiu
Incorpora d’Àuria Fundació

80

empreses visitades, 35 de noves.

132

persones inserides

Projectes de futur
• Desenvoluparem una formació professional orientada a
millorar les competències per la inserció
• Ampliem l’oferta d’atenció domiciliària obrint-la a totes les
administracions locals i comarcals
• Millorarem l’atenció de les persones grans desenvolupant
programes per la prevenció i millora de l’envelliment
prematur
• Treballarem per conèixer les expectatives laborals dels
treballadors del Centre Especial de Treball a partir de la
Implantació del Club de la Feina.
• Millorarem l’ocupabilitat i integració laboral de les
persones en situació d’atur del Baix Llobregat implantant
el diferents programes de polítiques actives d’ocupació,
SIOAS i el Programa INCORPORA de la Caixa.

2016
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Activitats empresarials per
al foment de l’ocupació
Treballar perquè els processos comercials i
productius siguin més eficaços i els nostres
productes i serveis estiguin orientats a les
necessitats i demandes dels clients per tal de
generar una major rendibilitat i marge en cada
línia de negoci.

2,9%

del total de vendes a nous clients

42%

increment facturació de la divisió
de cosmètica

19.767€

•

Creem la UTE Abrera i la UTE Lleida amb altres
centres especials de treball per poder afrontar
contractacions.

•

Ampliem les activitats de serveis a Barcelona i al
Baix Llobregat.

•

Col·laborem amb empreses proveïdores aprofitant
sinergies per donar un servei integral a les peticions
dels nostres clients.

•

Potenciem l’acció comercial amb nous contractes
de serveis a empreses, incorporant professionals a
l’empresa ordinària.

facturació anual de mitjana per
treballador/a i any

Projectes de futur
• Invertirem per aconseguir millorar l’efectivitat
dels processos
• Focalitzarem el treball en les línies de negoci
amb més valor afegit i que suposin un major
grau d’ocupació i sostenibilitat
• Seguir treballant fórmules d’ocupació que
facilitin el trànsit a l’empresa ordinària

2016
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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.

Iniciatives d’economia
social i cooperació
• Consolidem la gestió de la Fundació per a la Integració
Laboral a Esparreguera, a partir d’un Pla de viabilitat.
• Signatura del Conveni pel Banc d’Ajudes Tècniques entre
l’Ajuntament d’Igualada i el Centre Josep Orgué.
• Renovem la participació amb el REC STORES a nivell
artístic i amb la prestació de serveis professionals.
• Signem un acord de col·laboració amb Filinox per realitzar
tots els processos de manipulats a l’empresa metal·lúrgica,
que genera 16 llocs de treball al territori.
• Endeguem el projecte de menjar saludable amb Cuinara.

Projectes de futur
• Elaborarem una proposta de Pla Estratègic de
Grup amb la finalitat de donar coherència a
l’actuació de totes les entitats d’Àuria
• Dissenyarem la iniciativa “ Igualada Ciutat
Inclusiva” per crear oportunitats laborals i
millora de la qualitat de vida per a persones en
situació d’atur i vulnerabilitat.
• Crearem una nova Fundació al Baix Llobregat
amb l’objectiu d’aconseguir més i millors llocs
de treball.
• Promocionarem accions solidàries i
cooperadores amb altres entitats d’economia
social.
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Una gestió compartida
per afrontar nous reptes

Organització

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

• Celebrem les II Jornades d’Àuria per promoure
el sentiment de pertinença i cohesió de grup
• Prioritzem la promoció interna en els
processos de selecció
• Definim l’organigrama de grup i els
departaments transversals
• Despleguem un pla d’accions derivat de
l’avaluació de riscos psicosocials
• Obtenim el retorn del Bonus – Malus per baixa
sinistralitat laboral

606 professionals
16% augment respecte 2015

49 professionals
a UTES, 36% d’augment

438 contractes
indefinits, 6% d’augment

168 contractes
temporals, 56% d’augment

14.274 euros

sou brut anual mitjana per treballador

547 profesionals
han rebut formació, 90% de la plantilla,
augment del 55%

8.396

hores de formació, un 30% més

23 alumnes
en pràctiques, un 53% més

-9%

d’accidents amb baixa

Arrelats al territori
Plantilla per poblacions

22,3%

Altres

Capellades
Òdena

Diversitat funcional
Treballadors/es per serveis

4,5%
4%

221
Igualada

10
Serveis indústrials

Cultivant experiència
Distribució per edats

9%

18-24

Discapacitat
física o sensorial

Serveis generals

17,6%
Vilanova
del Camí

Transtorn
mental

Obres i serveis

39,4%

12,2%
Santa Margarida
de Montbui

58

Discapacitat
psíquica

37 %

25-39

41 %

40-54
+55

13 %

Homes

Dones
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Projectes de futur
• Definirem el nou Pla d’igualtat per
aconseguir les mateixes oportunitats per
a tots els treballadors/es

• Desenvoluparem un Pla de mobilitat
per a reduir la sinistralitat en els
desplaçaments

• Implantarem i difondrem el protocol
de conciliació i mecanismes de
participació

• Incrementarem la participació en
Prevenció de Riscos Laborals

• Definirem i avaluarem l’estil de lideratge
• Treballarem per la reducció de
l’absentisme

• Ampliació CCS, amb participació de
personal de totes les àrees de les
diferents entitats, amb i sense suport

Comunicació i captació
•

Posem en marxa el nou lloc web: www.auriagrup.cat
i dinamitzem les xarxes socials de la marca Àuria

•

Completem el desplegament del pla de comunicació

•

Desenvolupem el Pla Estratègic de Captació de Fons

Fet i explicat

•

Elaborem el manual de bones pràctiques en la captació
de Fons

150 aparicions en premsa
i mitjans digitals

•

Realitzem un protocol en el cas de rebre donacions,
herències o llegats

1.848 seguidors a facebook

Projectes de futur
•

Desplegarem el Pla Estratègic de captació de fons

•

Donarem coherència al conjunt de materials de
difusió amb la mateixa imatge corporativa

•

Desenvoluparem l’artesania vinculades al projecte
ARTÀuria

•

Donarem suport a totes les accions promogudes per
la transformació de l’entorn que posin en valor les
capacitats i la igualtat d’oportunitats

1.000 seguidors nous al twitter
17.150 visites als espais web
d’Àuria Grup
21 butlletins per als grups
d’interès interns
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16,3

milions euros ingressos

Recursos
econòmics

10

58 resolucions

11,1

75 resolucions

milions euros facturació

de no conformitats internes

milions euros despesa personal

de reclamacions de client
registrades, analitzades,
resoltes i comunicades

419.165

euros inversions millora qualitat
de vida en el treball

213.928

euros Inversions millora qualitat
vida en els serveis i suports

Distribució d’ingressos

Distribució de despeses

2016

2016

3% Altres ingressos

42% proveïdors
locals o d’economia social

Comportament
ambiental i qualitat
•

27%

36%

Subvencions

Altres
despeses

61%

Facturació

4%

69%

•

Personal

Amortitzacions

Integrem el Sistema de Gestió d’Àuria.
Realitzem l’auditoria conjunta de certificació
amb norma OHSAS acreditada
Realitzem una auditoria energètica per poder
conèixer els nostres principals focus de consum
i actuar sobre aquests

2016

Diferència
2016-2015

CONSUM ANUAL D'AIGUA /
PERSONA (M3/PERSONA)

6,4392

CONSUM ANUAL ELECTRICITAT /
FACTURACIÓ COSMÈTICS (MWh / €)
CONSUM ANUAL GASOIL A (L)

Projectes de futur
• Implantarem les mesures
derivades de l’auditoria
energètica per estalviar en
consums
• Millorarem la gestió dels
residus (identificació,
segregació i gestió)
• Impulsarem la millora contínua
com a eina de participació per
l’optimització dels processos

CONSUMS D’ÀURIA FUNDACIÓ

2016

Diferència
2016-2015

0,0321

CONSUM ANUAL D'AIGUA /
PERSONA (M3/PERSONA)

12,23

-16,9%

0,4534

-0,1289

CONSUM ANUAL ELECTRICITAT /
PERSONA (MWh / PERSONA)

0,815

-10,17%

77042

-5805

CONSUM ANUAL GAS/
PERSONA (MWh / PERSONA)

1,684

1,86%

GESTIÓ RESIDUS D’ÀURIA COOP.

2016

Diferència
2016-2015

TOTAL RESIDUS NO ESPECIALS (t)

316,48

121,4

TOTAL RESIDUS ESPECIALS (t)

45,05

-0,98

TOTAL RESIDUS (t)

361,53

120,42

RESIDUS ESPECIALS /
TOTAL RESIDUS (%)

12,46%

-0,06

CONSUMS D’ÀURIA COOPERATIVA

2016
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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

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

Respecte. Cooperació. Innovació.
Reconeixement. Servei social.
Vocació d’atenció universal.
Voluntat de servei.
Som Àuria. Perquè volem ser.

