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Àuria Grup
Per segon any consecutiu, Àuria tanca la Memòria d’Activitats 
i Compromís Social amb un exercici col·lectiu de totes les 
accions empreses durant l’any 2017, que inclou les fetes per 
la Fundació i per la Cooperativa. Un moment per mirar enrere i 
mirar endavant, en un exercici de reflexió que ens ajuda a posar 
en valor les decisions que prenem i les polítiques que executem. 

Una acció que es fonamenta en les persones, l’autèntic motor 
d’aquest gran engranatge que, junts, fem funcionar cada dia. Som 
més de mil dues-centes persones de massa social que, d’una 
manera o altra, cadascuna des del seu lloc, participa d’aquesta 
realitat. I la nostra realitat és la de construir una societat millor, des 
de la generació d’oportunitats laborals, de formació, d’inserció, de 
participació social o d’autonomia personal. Perquè Àuria és també 
una idea, la de fer el món cada dia una mica millor. 

Com sempre m’agrada dir: Àuria és el que som i és la nostra 
manera de fer.

Àuria, una  organització democràtica que treballa per la sostenibilitat 
d’un sistema econòmic que genera oportunitats de treball per 
a persones amb moltes dificultats, ha tancat l’exercici social i 
econòmic del 2017, enmig d’un debat intens de com l’entitat ha 
d’afrontar els reptes de futur com els de suport a la qualitat de vida i 
l’accés a un treball digne.  

Una vegada més, cal reivindicar una entitat com Àuria que treballa 
per al bé comú de la societat en tots els territoris on està implantada. 
Treballadors del centre especial de treball, professionals de suport, 
tècnics, persones usuàries dels serveis, formadors. Famílies i 
voluntaris. Totes i cadascuna d’aquestes persones són baules d’una 
cadena que treballa per projectar una manera d’entendre el món: 
totes les persones tenen els mateixos drets i els mateixos deures.

A vegades la nostra és una feina solitària. Que avança contra corrent. 
Que es fa malgrat les dinàmiques pròpies de l’economia de mercat. 
Però això no ens afebleix. Continuem determinats que l’economia 
social és la forma més justa i solidària per fer avançar la societat.  
I, amb aquesta convicció insubjugable, seguirem treballant. 

Teresa Maria Jorba
Presidenta de la Cooperativa

Miquel Canet
Director General d’Àuria Grup

PERSONES 661 usuaris únics

142 treb. 579402 treb.

12 UTE Les Comes   
11 UTE Abrera

12 Àuria Inserció

213 voluntaris

TREBALLADORS
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Àuria, grup d’economia social, té per missió 
fomentar 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
Totes les entitats d’Àuria Grup treballen per generar 
oportunitats de creixement i autonomia personal i 
de canvis socials, a partir de:
• Suports i serveis
• Polítiques de transformació social
• Activitats empresarials

Aquestes polítiques s’emprenen seguint criteris 
d’innovació, de sostenibilitat, de qualitat i de 
promoció de l’autonomia i participació de les 
persones.

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

Àuria Fundació

Àuria Cooperativa

Àuria Grup

+1.400
579

213 voluntaris 552 socis de la Cooperativa



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.

213 
compromisos de voluntariat. 

6 projectes 
d’Aprenentatge i Servei  
amb 50 participants. 

169 insercions 
laborals 
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Projectes de futur
Visibilitat, cooperació i  
suport a les famílies

Treballarem a nivell tècnic i polític per 
la renovació dels contractes, convenis i  
serveis concertats, vetllant per la inclusió 
de clàusules socials en la contractació 
pública del territori.

Ampliarem 16 places al Centre 
Ocupacional de Sesoliveres per donar 
cobertura a les necessitats futures.

Establirem un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal de l’Anoia per 
l’ampliació del Banc d’Ajudes Tècniques 
a tota la comarca.

Col·laborarem amb les diferents entitats 
del tercer sector social del territori com 
Creu Roja i Càritas.

Actualitzarem el servei d’atenció a 
famílies en clau de grup per atendre les 
seves necessitats. Reforçarem el nou 
model organitzatiu per itineraris vitals, 
que fomenti la promoció de l’autonomia 
i la participació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Actualitzarem el Pla de voluntariat per 
incloure el voluntariat corporatiu.

Ens incorporarem al Grup de treball 
d’economia circular promogut per la Unió 
Empresarial de l’Anoia. 

• Celebrem la II Jornada Àuria sobre El repte de 
l’economia circular amb la participació de Ferrer, 
Cafès Novell, Provital Group, Labin, Vallès Circular i 
l’assistència de 92 empreses.

• Establim les bases de patrocini per al cicle de 
“Converses AnoiaDiari”.

• Participem amb la presentació dels projectes 
d’Aprenentatge i Servei i Enxub+Àuria al Congrés 
Barcelona Inclusiva.

• Iniciem la col·laboració amb Moixiganguers 
d’Igualada per promoure l’esport inclusiu a 
l’Igualada Urban Running Night.

• Confeccionem bosses tèxtils per a Igualada Comerç 
a través de l’Agrupació Tèxtil Fagepi.

• Somnis i Mirades, és el títol de la primera exposició 
d’Àuria al Festival de fotografia, Fineart.

• Participem al Saló de l’Ensenyament amb els 
projectes formatius laborals.

• Els audiovisuals La meva vida a Àuria i 
Enxub+Àuria  són finalistes al Festival Inclús, el 
festival Internacional de Cinema i Discapacitat de 
Barcelona. 

• Guanyem el primer premi individual al XII Concurs 
de nadales Los dinosaurios y la Navidad promogut 
per Aspanias Burgos i Fundación Dinosaurio. 

• Guanyem el concurs Booktube de l’Associació 
Lectura Fàcil.

Compromesos amb  
la transformació social



• Adaptem els serveis per respectar les necessitats 
de suport segons les diferents etapes de vida de 
les persones.

• Adequació de l’enquesta per adaptar-la als 
col·lectius atesos.

• Millora d’algunes instal·lacions, vestuaris i 
il·luminació, o la disminució del soroll.

Àuria, compromís amb persones extraordinàries

Persones
El deure de millorar la qualitat de vida i 
satisfacció de les persones en la consecució 
del seu projecte vital, des del màxim 
d’autonomia, de poder de decisió i de 
participació en l’exercici de drets i deures

+2,4% 
d’augment de l’índex 
d’autodeterminació amb un 
resultat de 50,4%

80%  
d’índex global satisfacció 

61%  
índex qualitat de vida
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Projectes de futur

Implantarem un programa de noves tecnologies per 
millorar l’autonomia de les persones.

Millorarem la intervenció de les persones amb alteracions 
de la conducta oferint assessorament especialitzat.

Adaptarem materials, recursos i activitats per la millora 
de la capacitat comunicativa.

Incrementarem la participació de persones amb 
discapacitat en els dispositius participatius d’Àuria Grup.

Desenvoluparem un pla formatiu i de xerrades en Codi 
Ètic i de Bon Govern i Convenció de Drets.

Establirem un manual per a la prevenció de delictes.

Elaborarem un protocol de detecció de desemparament, 
abús i/o maltractament.

243  
persones reben suport  
en el seu projecte vital

322  
persones reben programes 
d’apoderament i suport

100%  
resolució demandes Comitè 
d’Ètica i de Bon Govern

+6% 
augment índex dimensió  
de drets



La nova organització dels Suports i Serveis s’adequa a les etapes 
de la vida perquè sempre siguin les accions de les entitats les que 
acompanyin les persones segons les seves necessitats i no les 
persones les qui s’adeqüin als programes predeterminats. Aquesta 
nova organització obliga a regir-se per uns criteris més flexibles, 
participatius i variats. 

• Itinerari Vida Independent
• Itinerari Benestar
• Itinerari Vellesa Activa
• Itinerari sociolaboral

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

Serveis i suports en totes 
les etapes de la vida

Projectes de futur

• Vetllarem per la qualitat de vida, la satisfacció i la 
participació. L’oferta d’activitats es dissenyarà a partir dels 
índexs de qualitat de vida i de les enquestes de satisfacció. 

• Participarem en les activitats de l’entorn.

• Seguirem millorant les instal·lacions d’Àuria per garantir el 
confort i guanyar en sostenibilitat.

• Adequarem l’oferta formativa a les capacitats de les 
persones per fer més fàcil i més efectiva la seva ocupabilitat. 



938  
persones ateses en els diferents 
serveis organitzats per itineraris vitals

419  
participants en el Servei d’Inserció 
Laboral

+35%  
d’increment de les accions del Centre 
Josep Orgué, amb una mitjans de 220 
visites mensuals  

4  
places noves de llars-residència

+5%  
augment de l’oferta de lleure i activitats 
relacionades



És un compromís fundacional d’Àuria comptar amb línies de 
negoci que generin oportunitats laborals. Per fer sostenible 
aquesta missió, totes les divisions se cenyeixen a plans de 
producció eficaços i mediambientalment rigorosos, amb 
l’objectiu de guanyar rendibilita. Els nostres productes i 
serveis es defineixen segons demanda de cada client en tots 
els departaments de producció. 

Activitats empresarials per 
al foment de l’ocupació

8.505.693  
euros volum de vendes

2,6%  
vendes a nous clients 

30,2%  
facturació de la divisió de 
cosmètica

21.887  
euros facturació anual de mitjana 
per treballador/a i any
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• Treballem per la renovació de la contractació pública i la 
inclusió de les clàusules socials que posi en valor els Centres 
Especial de Treball d’Especials Dificultats. 

• Despleguem un pla d’acció  derivat d’un estudi d’enginyeria 
per la millora dels processos industrials que millori la seva 
eficiència i sostenibilitat.

• Creem el nou departament d’innovació a l’àrea industrial.

Projectes de futur

• Enfocarem i potenciarem l’activitat empresarial prioritzant la 
millora dels resultats socials i econòmics especialitzant les unitats 
de negocis.

• Treballarem per l’obertura de nous mercats internacionals 
enfortint el departament comercial.

• Elaborarem un pla de vendes enfocat a la generació de marge 
brut i creació de llocs de treball.

• Continuarem amb el desplegament de la millora dels processos 
industrials per fer-los més eficients i sostenibles.

• Implementarem millores tecnològiques per augmentar el 
rendiment de les línies i disminuir els riscos ergonòmics associats 
a operacions repetitives.

• Treballarem per la classificació empresarial en aquells serveis on 
decidim especialitzar-nos.



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.

• Desenvolupem el transport adaptat del  
Consell Comarcal de l’Anoia.

• Assumim la gestió del FIL, Centre Especial de Treball 
d’Esparreguera (Baix Llobregat), impulsat pels  Ajuntaments 
d’Abrera, Esparreguera, Collbató, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve de Sesrovires.

• Establim les bases per la nova Fundació  
al Baix Llobregat Nord.

• Cerquem fórmules d’ocupació que facilitin el trànsit a 
l’empresa ordinària o altres fórmules pel al creixement 
laboral de les persones.
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Projectes de futur

• Iniciarem un pla d’expansió en l’àmbit de la 
dependència, estructurant una oferta més 
àmplia de serveis personalitzats des del 
territori.

• Dotarem de més recursos el Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD).

• Desenvoluparem productes i serveis dirigits a 
les empreses. 

• Impulsarem un pla d’expansió en l’àmbit de la 
inclusió laboral.

• Valorarem les oportunitats de formació laboral 
i/o de micro negocis del nostre entorn.

7.000  
hores d’Atenció domiciliària, 
amb un increment del 53% 
respecte el 2016 

51,8%  
d’increment d’usuaris al servei 
de transport adaptat respecte 
el 2016



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

• Definim el nou Pla d’igualtat entre homes i 
dones i difonem el protocol de conciliació de 
vida personal i laboral.

• Iniciem la implantació de comissions de treball 
per la participació dels grups d’interès interns.

• Despleguem un pla d’avaluació de lideratge.

• Constatem l’increment de plantilla masculina 
derivat d’accions de polítiques aplicades 
per la paritat en les activitats tradicionalment 
ocupades per dones.

• Obtenim el Bonus-Malus per baixa sinistralitat.

• Iniciem campanya d’hàbits saludables.

Arrelats al territori

42,7%

12,2%

4,7%

21,8%

13,8%

4,8%

Plantilla per poblacions

Igualada

Vilanova 
del Camí

Santa Margarida 
de Montbui

Òdena

Capellades

Altres

Una gestió compartida 
per afrontar nous reptes

579 professionals 
23 professionals  
a UTES 

433 contractes 
indefinits, 3,83% d’augment

146 contractes  
temporals, 12,32% de reducció

14.694 euros  
sou brut anual, 3% d’augment

5.466  
hores de formació

24 alumnes  
en pràctiques

+4,04%  
accidents amb baixa

4,27% 
de la plantilla de la Fundació compta amb persones 
amb alguna discapacitat reconeguda
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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

231
54

14

5 %18-24

37 %25-39

44 %

14 %
40-54

+55

Cultivant experiència
Distribució per edats 

Homes Dones

Projectes de futur

• Actualitzarem la descripció de llocs de 
treball en funció de la tecnologia d’itineraris i 
l’adequació a la resta d’activitats empresarials 
en un marc d’autogestió.

• Avaluarem el desenvolupament professional 
donant continuïtat al model de lideratge i la 
seva avaluació per competències per a la 
millora de l’acompanyament a les persones, la 
innovació i la gestió del canvi.

• Fomentarem els hàbits saludables i 
continuarem treballant per la reducció de 
l’absentisme i de l’accidentabilitat.

• Celebrarem les III Jornades professionals 
d’Àuria Grup.



• Redactarem el Pla de comunicació 2018-2020

• Elaborarem el Pla de gestió i comunicació en 
situació de crisi

• Actualitzarem la imatge comunicativa interna

• Realitzarem publicacions de difusió externa al 
voltant de la discapacitat

• Donarem suport als esdeveniments promoguts 
per Àuria

• Promourem el reconeixement d’empreses pel 
compromís social

• Desenvoluparem un pla de màrqueting per la 
venda de productes solidaris

• Continuarem amb el desenvolupament del Pla 
estratègic de captació de fons 

• Finalitzem el desplegament de la imatge 
corporativa d’Àuria Grup 

• Desenvolupem nous catàlegs i materials de 
difusió 

• Finalitzem el Pla de comunicació 2014-2017

• Organitzem la II Jornada Àuria per a empreses 

• Presentem un protocol de llegats i donacions 

• Iniciem el desenvolupament de productes 
solidaris d’Àuria

Comunicació 
i captació

Projectes de futur

24.249
visites úniques espai web  
www.auriagrup.cat

+25%
seguidors Facebook @
auriagrup i a twitter @auria_
grup

35
butlletins interns

97
aparicions premsa

4
trobades mitjans comunicació
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Recursos 
econòmics

• Modifiquem els processos interns 
per adaptar-nos a la normativa fiscal 
amb hisenda per al Subministrament 
Immediat d’Informació (SII) a l’AEAT.

• Iniciem la implantació d’un nou 
software per la gestió de la tresoreria 
per totes les empreses Àuria.

• Instaurem la digitalització en la 
facturació de vendes, eliminant el 
paper.

• Redefinim el procés de compres 
per oferir un millor servei als nostres 
proveïdors.

16,5
milions euros ingressos

9,5
milions euros facturació

3,6 
milions euros despesa 
personal

437.521
euros en inversions de 
millora de qualitat en 
l’ocupació

368.566
euros en inversions de 
millora per la qualitat de 
vida en els itineraris vitals 

Projectes de futur

• Iniciarem el procés de 
digitalització de les 
factures de compres per 
oferir un millor servei als 
proveïdors d’Àuria i reduir 
el consum de paper.

• Desenvoluparem el 
conjunt d’accions 
adreçades a diversificar 
i captar nous recursos 
econòmics dins el pla de 
captació de fons.

Distribució de despeses
2017

27%

69%

4%

Altres 
despeses

Personal

Amortitzacions

Distribució d’ingressos
2017

36%
61%

3%

Subvencions
Facturació

Altres ingressos



Comportament 
ambiental i qualitat

• Certificació norma COSMOS per a la fabricació i 
envasat de productes cosmètics ecològics.

• Creació del pla de mobilitat sostenible per 
millorar l’impacte mediambiental.

• Capacitació dels auditors interns. 

• Sensibilització del teixit empresarial sobre 
l’economia circular a les II Jornades Àuria.

Projectes de futur

• Ens adaptarem als canvis de 
les noves ISO 9001:2015 de 
qualitat i ISO 14001:2015 i 
EMAS de medi ambient i pla 
d’adequació a la nova norma 
ISO 45001 de seguretat i salut.

• Realitzarem un canvi de 
companyia elèctrica a les 
instal·lacions de l’acolliment 
residencial per criteris de 
compra responsable i proximitat.

• Renovarem la flota de vehicles 
per millorar les emissions i reduir 
l’impacte al medi ambient.
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FUNDACIÓ
2017 Diferència

2016-2017

0,839 
MWh / persona 2,83%

11,52 
m3 / persona -5,82%

51,65 
l / persona 15,58%

1.377,55 
Kw / persona -18,24%

COOPERATIVA
2017 Diferència

2016-2017

0,453 
MWh / facturació 3,53%

7,047 
m3 / persona 9,45%

190,318 
l / persona -0,45%

QUALITAT
A la fundació
90%
No conformitats resoltes 

100%
Suggeriments resolts

 
A la cooperativa
86%
No conformitats resoltes

90%
Reclamacions de client resoltes

+49%
Compra responsable àuria grup
8,77% Proveïdors d’economia social
42,21% Proveïdors de proximitat

RESIDUS COOPERATIVA
Residus Especials (t)

 
Residus No Especials (t)

37
Subproducte 

etanol

98
Runa d’Obra

39
Residu 

Industrial

20
Resta No Especials

79
Paper 
Reciclat

65
Compostable

12
Fusta

11
Resta 

Especials



www.auriagrup.cat

@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 Fundació Àuria Cooperativa


