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Àuria és un grup d’entitats de l’economia social que dóna suport a 
les persones amb discapacitat intel·lectual, especial dificultats, risc 
d’exclusió o vulnerabilitat. Té per missió garantir la qualitat de vida, 
la participació social, la inserció laboral, la creació de llocs de treball 
de qualitat i la transformació de la societat. 
Dissenya programes de formació especialitzada, itineraris per a la in-
corporació al mercat de treball, serveis d’atenció diürna, ocupació te-
rapèutica, acolliment residencial i serveis d’assistència domiciliària, 
servei de lleure i voluntariat. Àuria fomenta l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la defensa de drets de totes les persones.

Fundada l’any 1972, Taller 
Àuria Cooperativa SCCL va 
néixer per donar oportunitats 
laborals a la primera genera-
ció de joves sorgida de l’Escola 
Àuria. Avui, gairebé 50 anys 
més tard, Àuria Cooperativa és 
un centre especial de treball 
(CET) líder en el seu sector 
per la creació de llocs de tre-
ball i una referència al ter-
ritori de compromís i res-
ponsabilitat en l’àmbit de la 
discapacitat. 

Fundada l’any 2006, la 
Fundació Privada Àuria és la 
responsable de centralitzar 
tots els serveis i suports a les 
persones. Ofereix ocupació 
terapèutica, centre de dia, 
assistència tots els dies de 
l’any, acolliment residenci-
al i programes d’assistència 
domiciliària, lleure, forma-
ció i voluntariat. Ho fa amb 
criteris d’innovació i amb la 
visió centrada en cadascuna 
de les persones que atén, de 
manera individualitzada.

La Fundació per la Inclusió 
Laboral Àuria és l’entitat 
sorgida de l’antiga Funda-
ció per la Integració Labo-
ral (creada pels Ajuntaments 
d’Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Abrera, Sant 
Esteve de Sesrovires i Coll-
bató l’any 2001). És un cen-
tre especial de treball que 
ocupa més de 180 persones. 

Àuria Cosmètics és la di-
visió de perfumeria i cos-
mètica que fabrica, envasa, 
manipula, etiqueta i condi-
ciona productes per a ter-
cers. Nascuda l’any 2008 en 
el marc d’Àuria Coopera-
tiva, és l’única empresa del 
tercer sector especialitza-
da en aquest àmbit. Des del 
2020 fabrica la seva solució 
hidroalcohòlica higienitzant 
amb presència al mercat amb 
marca pròpia. 

Àuria Inclusió, empresa d’in-
serció laboral.
Una entitat a l’empara d’Au-
ria Fundació i Àuriafil que 
neix amb l’objectiu de crear 
noves i millors oportunitats 
de treball i de qualitat de 
vida per a persones en situa-
ció d’exclusió social i risc de 
vulnerabilitat, tot generant 
un  retorn en cohesió social, 
sostenibilitat i dinamisme 
econòmic. 
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responsabilitat compartida

innovació

participació

transparència

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.

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

respecte emprenedoria

autonomia

els nostres
valors

la nostra
missió
és àuria



/ hi vam ser i hi seguirem sent... /

la irrupció de la 
covid-19

484 persones a l’ERTO
328 Àuria Cooperativa
148 Àuria Fil
   8 Àuria Inclusió

4 èxitus a causa
de la covid-19

100% professionals
formats en mesures
de prevenció de la covid
L’any 2020 ha estat un any que no oblidarem.  
La pandèmia va treure el millor de nosaltres, per fer front a un virus invisible i desconegut. Vam situar 
la salut al centre i vam capgirar el nostre funcionament des de tots els equips de les nostres entitats. 
Un any en el que ens reinventem i en el que -com a serveis essencials- traiem força per prestar
la millor atenció a les persones, a les famílies i el millor servei als nostres clients, en un context de 
crisi sense precedents.

REACCIÓ I TRANSFORMACIÓ 
DAVANT
LA PANDÈMIA

• S’instal·la a les dependències de la Fundació un hospital de campanya i s’habilita la casa 
Joan Sardà per atendre persones amb covid-19 i garantir el seu aïllament i la prevenció 
d’altres usuaris de l’acolliment residencial.

• L’esforç d’Àuria Fundació per donar assistència a les persones residents comporta uns sobrecostos 
superiors als 78.000€ en professionals i més de 20.000 en equips de protecció i higiene.

• Els Centres Especials de Treball aproven un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) 
amb una desafectació total a l’estiu, recuperant la producció i retornant els llocs de treball.

• Àuria Cooperativa inicia la fabricació de solucions hidroalcohòliques de producció pròpia tres 
setmanes després del tancament perimetral de la Conca d’Òdena, seguint la formulació de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i és l’única entitat de l’economia social de l’Estat 
autoritzada per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).

• Els equips de serveis de neteja i jardineria especialitzats treballen durant la primera onada 
com a serveis essencials, donant cobertura a les necessitats incipients derivades de la covid. 

• Desenvolupem Plans de contingència i actuació d’acord amb les instruccions dels 
Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies (TASF) a totes les entitats.

 Una reorganització global amb criteris de sectorització i protecció de les persones.

• Prioritzem un pla formatiu de xoc sobre la covid i mesures de protecció als Plans de Formació. 

• Reforcem i reorganitzem els equips de treball per atendre les necessitats de les persones i 
dels clients davant l’emergència sanitària i el confinament perimetral.

• El teletreball, les noves tecnologies i la formació on line esdevenen noves fórmules imprescindibles.

• Instaurem les sortides terapèutiques i el suport a domicili per donar la millor atenció a les 
persones que romanen a casa durant la primera desescalada. 

• Es crea un banner especial de covid a la web amb recursos adreçats als grups d’interès.



cooperació i solidaritat

/ un any difícil. impossible de viure sense el vostre compromís /

• La cooperació i la solidaritat de la xarxa del territori ens ofereix suport per a l’adquisició i 
subministrament d’equips de protecció individual (EPI). Agraïts per sempre!

• Àuria Cooperativa esdevé proveïdora de solucions hidroalcohòliques de la Generalitat de Catalunya 
per abastir a tots els departaments i institucions que depenen de l’administració.

• Compartim el nostre coneixement a partir del tancament perimetral de la Conca d’Òdena. 
Memòries i informes, i protocols  sobre la nostra actuació els fem a mans dels Departaments 
de la Generalitat, les Federacions i les entitats socials.

• Signem un conveni amb CATSalut per accedir a l’ECAP, una eina de gestió clínica i administrativa 
que ofereix una visió integral de la persona al llarg del seu cicle vital i en els seus diferents 
processos de salut i malaltia, que ens permet millorar la gestió i el seguiment de les persones 
amb criteris de cooperació i col·laboració.

• La covid accentua les necessitats de crear alternatives de serveis per a les persones, ens 
adherim al Manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar en un entorn vital acollidor, inclusiu 
i accessible.

• Treballem per incidir i contribuir a defensar els drets de cada persona.

#ÀuriaActua



persones

Acció.
Per la igualtat i la defensa dels drets,
per la llibertat i la dignitat de cada persona.

865 professionals
426 Àuria Cooperativa
183 Àuria Fil
187 Àuria Fundació
 14 UTE Les Comes
 12 AEI
 26 UTE Esplugues
 17 Àuria Inclusió

+1.600 persones per
la igualtat d’oportunitats

748 persones
  usuàries

10 voluntaris

persones



/ Al centre de la vida /

12 ALTES A LLARS-RESIDÈNCIES
14 ALTES A SERVEIS DIÜRNS

pe
rso

ne
s

• El 2020 ve marcat per l’accés de les persones usuàries a noves places que redueix la llista 
d’espera, determinats però, per les mesures i les restriccions d’acord amb els protocols de 
Salut, especialment a les llars-residències.

• Habilitem els espais per millorar les condiciones d’aïllament de les noves incorporacions o 
d’aquelles persones amb estades llargues, orientant i acompanyant les famílies en l’aplicació 
de mesures requerides per l’administració. 

• Treballem cooperativament amb el Departament de Salut Pública i Atenció Primària en el 
decurs de les diferents onades, amb l’aplicació de proves de cribatge i la programació de 
vacunacions.

• La creació de recursos propis dirigits a persones amb dependència i/o discapacitat, 
professionals i famílies, són noves fórmules d’atenció. 

• Els Autogestors Anoia s’autofinancen gràcies al pressupost participatiu de l’Ajuntament 
d’Igualada i realitzen quatre formacions d’apoderament i millora de l’autonomia. 

• Despleguem el model de treball inclusiu per a les persones amb dificultats afegides i 
especials dificultats, que preservi el valor i el propòsit fundacional de les nostres entitats.

• Integrem la metodologia dels projectes vitals i els programes individuals als CET assegurant 
l’encaix de la dimensió personal.



persones

> Apoderarem a les persones per reivindicar i ser activistes dels seus propis drets, des de la 
màxima autonomia, autodeterminació i participació per millorar la qualitat de vida.

> Promourem l’autonomia digital mitjançant activitats, recursos, formacions i suport 
especialitzat en noves tecnologies a totes les entitats mitjançant un pla de formació i 
acompanyament per disminuir la bretxa digital. 

> Formarem les persones per afrontar els canvis d’estils de vida provocats per la covid-19.

> Donarem continuïtat a la metodologia del Projecte vital iniciat abans de la pandèmia.

> Vetllarem per la promoció de la salut de les persones establint programes de prevenció per 
detectar, atendre i donar resposta a les necessitats de la salut física i mental. 

> Oferirem activitats, suports, recursos i formacions especialitzades amb la finalitat de 
professionalitatzar l’atenció i vetllar per la millora de la qualitat de vida de d’una visió 
multidisciplinar. 

> Millorarem les coordinacions i col·laboracions amb els agents dels Departaments de Salut i de 
Treball, Afers Socials i Famílies per donar una resposta integrada i integral a les persones.

> cap al 2021 >



/ compromís i iniciativa /

persones

Àuria Fundació

• Reforcem i acompanyem els nostres equips professionals, incorporant nous professionals i fent 
una formació continua en l’atenció vinculada a la COVID-19 i la prevenció de riscos específics.

• Reorganitzem i flexibilitzem les tasques i funcions dels equips professionals de forma 
constant per poder atendre les necessitats de les persones usuàries.

• Es desplega un pla de formació vinculat a la covid-19 (EPI, acompanyament per la mort i el 
dol, plans de contingència) on line. 

• Es posa a disposició de tots els professionals suport psicològic i emocional durant el confinament 
amb els equips especializats propis i posteriorment amb el servei de prevenció aliè.

• Es constitueix el Comitè d’Empresa.

• Ampliem l’equip de coordinadors de les llars-residències. 

L’equip d’Àuria Grup
865 professionals contractats, 3,5% d’augment respecte el 2019
644 contractes indefinits, 4,9% d’augment respecte el 2019
221 contractes temporals, 3,7% d’augment respecte el 2019
5% Increment SMI respecte el 2019
30 alumnes en pràctiques



> Millorarem l’anàlisi i valoració competencial dels diferents llocs de treball de la fundació, 
sistematitzant el procés i incorporant eines d’avaluació objectiva.

> Consolidarem la dinàmica de treball i traspàs d’informació amb el Comitè d’empresa 
amb la finalitat de consensuar un marc regulador de relacions laborals ajustat a les 
necessitats actuals.

> Implantarem l’avaluació de l’impacte en les accions formatives previstes al Pla de Formació.

> cap al 2021 >

persones

CETs

• Iniciem el desplegament del Model d’Inclusió Sociolaboral d’Àuria amb un acompanyament 
individualitzat que atengui a les necessitats de les persones i els possibles canvis en la 
dimensió de salut per millorar la qualitat de vida.

• Despleguem un pla de desenvolupament de les persones per créixer en competències 
transversals i competències tècniques vinculades a les noves activitats i a la creació del 
producte propi. 

• Participem d’un projecte pilot –gestionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
a través del SOC, i amb el suport d’AMMFEINA i Dincat– perquè les persones assoleixin 
titulació oficial acreditant l’experiència professional. 

• Establim torns de treball intensius amb criteris de sostenibilitat que faciliti la conciliació de la 
vida personal. Una acció que s’accelera davant la irrupció de la covid i els protocols d’aplicació. 

• Despleguem un pla formatiu de xoc davant la covid sobre els protocols d’actuació i 
l’eliminació de la bretxa digital. 

• Reorganitzem les categories professionals aplicant criteris coherents en funció de les 
responsabilitats i l’especialització de la plantilla.

persones

/ professionalitat /



> Seguirem desenvolupant el Model de Treball Sociolaboral d’Àuria.

> Revisarem i ampliarem les competències vinculades a cada lloc de treball d’acord amb
 les noves orientacions estratègiques i cercarem nous perfils professionals.

> Actualitzarem el Pla d’Igualtat i revisarem el protocol d’assetjament d’acord amb
 la normativa vigent.

> Revisarem la metodologia de l’aplicació i l’eficàcia de les accions formatives.

> Impulsarem un sistema d’autoavaluació per reorientar les accions per al creixement de
 les persones.

> Impulsarem un model de lideratge tranversal per empoderar als equips.

> Desenvoluparem un pla d’acció per evolucionar personal i professionalment i assolir
 el rendiment necessari per al creixement social i econòmic del Cets.

persones

/ l’equip humà /
/ professionalització i compromís
  amb les persones i l’entorn /

> cap al 2021 >



> cap al 2021 >

/ l’enfoc en les etapes vitals // l’enfoc /

itineraris
vitals

> Millorem la programació d’activitats significatives des de la perspectiva dels drets de les 
persones per a una vida independent a la comunitat.

> Fomentarem l’autonomia i la presa de decisions i participació de les persones que viuen a
 les nostres llars.

> Reactivarem el Consell de participació de Centre, com a instrument de participació de les 
persones usuàries en el disseny de nous serveis i/o activitats.

itineraris 
vitals
23 grups bombolla als serveis diürns
14 formacions impulsades pel Servei d’Inserció Especialitzat (SIE), 42 persones formades
218 persones inserides laboralment
157 a l’Anoia
61 al Baix Llobregat

• El 16 de març de 2020 es tanquen els serveis diürns per ordre del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, atenent el decret d’estat d’alarma. Es reorganitzen els professionals i 
les activitats.

• Durant el mes de juny s’elaboren els Plans de Contingència dels diferents serveis de la Fundació.

• A partir de juliol, una vegada validats els Plans de contingència, s’obren de manera gradual 
els serveis d’atenció diürna, amb flexibilització d’horaris i l’establiment de grups bombolla i 
sectorització dels espais.

• El Servei d’Inserció Especialitzat (SIE) impulsa un format híbrid en gran part de les formacions 
per a la inserció laboral, combinant presencialitat i mitjans telemàtics que s’adapten als 
protocols sanitaris derivats de la covid.

• L’Atenció domiciliària redueix la seva activitat durant el març i l’abril però a partir de maig 
inicia un creixement molt important,  adaptant-nos per donar cobertura i servei a les noves 
necessitats de les persones usuàries.



Ens adherim a Llars Per Viure, i a la xarxa European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities (EASPD) i a l’Associació Empresarial de 
Centres Especials de Treball (AECMCO)

• Àuria Cooperativa rep la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció de la Generalitat de Catalunya, 
per la tasca social d’acompanyament i suport a les persones i com a entitat referent del 
sector social.

• El vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, visiten les nostres 
instal·lacions.

• La cooperativa rep el reconeixement COOPCAT especial covid per la creació de les solucions 
hidroalcohòliques. 

• Àuria Cooperativa rep per part de l’Ajuntament d’Igualada la cessió del terreny annexe per 
l’ampliació de les instal·lacions.

• El Servei d’Inserció Especialitzat (SIE) celebra un acte institucional amb motiu dels 10 anys 
amb representació  del món empresarial, polític i social.

• L’Associació de famílies AFAURIA dona suport i coordina reunions amb representació política 
per buscar solucions en benefici de les persones. 

• Ens adherim a la Plataforma ciutadana LLARS PER VIURE davant la necessitat de crear 
alternatives per a persones amb dependència i/o discapacitat per promoure una vida 
independent i comunitària.

• Ens adherim a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities 
(EASPD), una organització europea de proveïdors de serveis per persones amb discapacitat.

• Ens adherim a AECEMCO, l’Associació Empresarial de Centres Especial de Treball de COCEMFE.

• Participem de diverses taules de debat com la d’accessibilitat i turisme rural a l’Anoia o la 
del Pacte d’Acció Econòmica i Social impulsada pel Consell Comarcal de l’Anoia.

157 insercions
laborals a l’Anoia
58% insercions a empresa ordinària
42% insercions a empresa protegida

61 insercions
laborals al
Baix Llobregat
65% insercions a empresa ordinària
35% insercions a empresa protegida

1.600 persones
de base social

l’entorn



l’entorn

> Establirem aliances basades en la intercooperació per impulsar 
nous projectes d’emprenedoria.

> Cercarem fórmules de col·laboració amb entitas del grup i 
entitats socials per mantenir i crear ocupació d’acord amb la 
nostra missió.

> Treballarem per sensibilitzar a les administracions per la 
inclusió de clàusules socials als contractes públics. 

> Millorarem l’acció comunitària realitzant una autoanàlisi del 
model actual i el seu impacte en els diferents grups d’interès, 
per això utilitzarem la brúixola comunitària. 

> Ampliarem la formació dels grups d’interès interns en l’àmbit 
dels drets de les persones amb discapacitat. 

> Explorarem oportunitats per implantar el voluntariat Europeu.

> Reobrirem i ampliarem el Servei de Respir a d’altres col·lectius 
tot fent una prospecció de bones pràctiques a nivell català 

 i estatal.

> Millorarem la incidència del Centre Josep Orgué en l’àmbit de 
l’accessibilitat i l’ús de productes de suport, sobretot en l’àmbit 
de recursos digitals.

> cap al 2021 >



/ impuls en temps de pandèmia /

• Invertim en la divisió de cosmètica per atendre les necessitats dels nostres clients tot 
garantint la seguretat de les persones. 

• Som adjudicataris del contracte de neteja viària i renovem el contracte de manteniment de 
les zones verdes al municipi d’Esparreguera. 

• Iniciem un nou contracte de manteniment de les jardineres al Municipi de Sant Cugat del 
Vallès i renovem el contracte per al servei de la senyalització horitzontal a la via pública de 
l’Ajuntament de Castellbisbal.

• Invertim en vehicles i maquinària per garantir el bon servei als nostres clients, amb criteris 
de sostenibilitat i reducció de l’impacte al medi ambient en la secció d’obres i serveis.

activitats
empresarials

A Àuria Cooperativa
41,06% volum de vendes serveis   
22,45% volum de vendes cosmètica         
19,32% volum de vendes producció pròpia, solucions hidroalcohòliques   
17,18% volum de vendes serveis industrials

A Àuriafil
9% volum de vendes serveis industrials
91% volum de vendes serveis

activitats 
empresarials



activitats
empresarials

> Analitzarem els processos productius per optimitzar-los i guanyar en eficiència aplicant 
millores tecnològiques.

> Millorarem el procés logístic per adaptar-lo a les noves necessitats de les diferents 
àrees productives. 

> Reorganitzarem el departament de manteniment i desenvoluparem un nou pla preventiu per 
donar cobertura tècnica a les necessitats productives.

> Introduirem millores tecnològiques per augmentar la producció i disminuir els riscos 
ergonòmics associats a operacions del procés productius. 

> Implantarem eines de gestió amb noves metodologies que fomentin la participació.

> Treballarem per la renovació de contractes amb l’administració pública posant en valor la 
professionalitat i la gestió d’àuria establint aliances amb entitats del sector.

/ iniciatives emprenedores /

• Àuria Cosmetics desenvolupa solucions hidroalcohòliques com a producte propi i es converteix 
en proveïdora de la Generalitat, per al Departament de la Vicepresidència, i el Departament 
d’Educació.

• Àuria Inclusió es registra al cens de les empreses d’inserció de la Generalitat de Catalunya.

• Davant les mesures de restricció durant l’estat d’alarma, el Cafè del Casal de Calaf atura 
el servei per orientar una reconversió de l’activitat per mantenir els llocs de treball 
especialitzats en serveis de neteja, cuina i càtering i serveis de recepció i consergeria.

• Fem prospecció i ens formem sobre un model d’atenció domiciliària europeu amb la finalitat 
de millorar la nostra oferta de serveis. Dissenyem una prova pilot al nostre territori per 
implantar aquest nous sistema.

• Som adjudicataris del serveis de neteja de l’oficina del Gobierno de Euskadi, de la jardineria 
al Teatro de la Zarzuela ,de la farmàcia militar, dels despatxos de la Directora General i 
Secretaria General del Ministeri de Cultura, i de la conservació dels jardins i espais verdes 
dels centres que depenen de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Madrid.

33.765 hores d’atenció domiciliària, increment del 10% respecte el 2019
30% increment del servei de transport adaptat
17 professionals contractats a l’empresa d’inserció
+ 500.000 litres produïts de solucions hidroalcohòliques

> cap al 2021 >



> cap al 2021 >

/ noves oportunitats /

> Elaborarem el nou Pla Estratègic 2021-2023 amb una visió 
compartida entre totes les entitats del grup.

> Treballarem per impulsar nous productes naturals de creació 
pròpia en l’àmbit cosmètic per a la higiene i protecció de les 
persones.

> Treballarem per la renovació de contractes per al manteniment 
i creació de llocs de treball de la nostra cartera de serveis 
en jardineria, neteja especialitzada, conservació de carreteres, 
senyalització i obra pública.

> Millorarem l’oferta d’atenció domiciliària aprofitant els models 
que integren els àmbits socials i de salut i les dimensions que 
recull el Model Buurtzorg.

> Consolidarem i ampliarem el mercat en les activitats de càtering, 
cuina in-situ i neteja especialitzada de l’Empresa Àuria Inclusió, 
incorporant perfils professionals de suport.

> Reobrirem de forma gradual el Cafè del Casal de Calaf 
incorporant persones de l’empresa d’inserció i oferirem una nova 
oferta gastronòmica basada en la proximitat i la qualitat.



Els CETs subscriuen préstecs ICO covid per assegurar la tresoreria amb criteris d’anticipació 
davant el context econòmic provocat per la pandèmia. 

gestió per la sostenibilitat econòmica

15.866.744€ ingressos
9.058.577€ despesa professionals
504.587€ inversions

Distribució ingressos
21% subvencions
74% Facturació
5% altres ingressos

Distribució despeses
58% personal
39% altres despeses           
3% amortitzacions

Cooperativa

gestió per la
sostenibilitat
econòmica



5.365.014€ ingressos
4.118.794€ en despesa de personal
79.238 € en inversions en qualitat de vida en els llocs de treball 

Distribució ingressos
80,37% subvencions i concerts
18,56% facturació per serveis
1,07% altres ingressos

Distribució despeses
78,40% personal 
17,40% altres despeses
4,2% amortitzacions

gestió per la sostenibilitat econòmica

Àuria Fundació



4.880.115,46€ ingressos
3.091.772,76€ en despesa de personal
187.995 € en inversions en qualitat de vida en els llocs de treball 

Distribució ingressos
34% subvencions
65% facturació
0% altres ingressos

Distribució despeses
67% personal
31% altres despeses           
2% amortitzacions

ISO 9001 - Qualitat
ISO 14001 - Medi ambient
ISO 45001 - Seguretat i Salut
ISO 22716 - Cosmètica
EMAS - Medi ambient
Cosmos - Certificació cosmètica ecològica

50% Compra responsable
42% proveïdors locals
8% proveïdors economia social

/ anàlisi riscos i prevenció /

gestió per la sostenibilitat econòmica
ÀURIA
UNA GESTIÓ
INTEGRADAÀuriafil



• Incrementem la inversió en seguretat de les instal·lacions.

• Ens adeqüem a la ISO 45001 de Sistemes de Gestió de Salut i Seguretat en el Treball.

• Durant el 2020 els equips de qualitat de les nostres entitats treballen per l’elaboració de 
Plans de Contingència i Actuació, protocols i procediments per prevenir la covid-19.

• L’equip de qualitat incorpora nous perfils tècnics per al desenvolupament de producte i 
contribueix a la posada al mercat de la nova solució hidroalcohòlica.

• Millorem els continguts de qualitat, medi ambient i seguretat i salut a les formacions 
inicials i periòdiques.

qualitat

/ compromís compartit /



qualitat

> Establirem un sistema més efectiu i participatiu de seguiment i 
control de la implantació de mesures correctores de prevenció

> Formarem de forma contínua a tots els equips professionals fent 
èmfasi en els aspectes crítics de qualitat de cada àrea.

> Iniciarem el Programa Estira’t per a la prevenció de riscos ergo-
nòmics amb el suport de fisioterapeutes experts.

> Desplegarem un pla d’accions enfocat en la millora i prevenció 
dels riscos psicosocials.

> cap al 2021 >



• Desenvolupem una estratègia comercial i de màrqueting per la comercialització de
 solucions hidroalcohòliques amb 3 cooperatives: Addere, Konexiona, i Sepra i l’empresa
 Èmfasi Comunicació amb el suport d’ARACOOP.

• Reorganitzem el Departament comercial en base a l’especialització de la venda de
 les activitats empresarials amb equips especialitzats en serveis industrials, cosmètica, obres 

i serveis i nous productes.

• Impulsem una campanya comercial arreu del territori català per la venda de producte propi.

comercial
i màrqueting
85% satisfacció clients

/ cuidem tots els detalls /



• Despleguem la campanya Àuria. Persones. Valors. Futur Responsable.

• Informemem de les accions i bones pràctiques durant la crisi de la covid-19, amb un total de 
53 impactes a la premsa, dels quals 4 reportatges als informatius de TV3, 1 als informatius 
de TVE, 1 reportatge a ACN i 1 reportatge a Catalan News.

• Creem una nova web per a la venda de productes de cosmètica.

• Editem nous catàlegs corporatius per posar en valor les nostres activitats.

• Iniciem un estudi per la millora de la comunicació interna.

• Creem un canal corporatiu de Telegram i obrim un canal a Instagram d’Àuria Cosmètics.

comunicació

70% d’acompliment
113 aparicions en mitjans de comunicació
2 dels esdeveniments organitzats tenen presència als mitjans
56.927 Visites www.auriagrup.cat
4 audiovisuals produïts
3.111 Seguidors facebook 7%
1.369 Seguidors al twitter 71%  
1.254 Instagram 56,7%
45 comunicats

/ visibilitzar, informar i compartir la nostra experiència /



sostenibilitat
Gràcies a...
Eliminació de 2 calderes de gasoil per calefacció, substituint-les per 
equips elèctrics.
Energia 100% renovable durant tot l’any a totes les entitats.
Renovació de la flota de vehicles amb reducció de consum de gasoil A.
Reducció dels consums en general.

A destacar RESIDUS:
15,93t de residus especials.
316,50t de residus no especials.
24,93t d’alcohol gestionat com a subproducte.

 COOPERATIVA AURIAFIL 2020

RESIDUS ESPECIALS

Subproducte etanol 24,93 0 24,93
Resta especials 15,31 0,62 15,93

RESIDUS NO ESPECIALS

Paper reciclat 71,78 16,10 87,88
Compostable 26,38 72,35 98,73
Fusta 10,66 2,18 12,84
Runa d’obra 39,44 0,00 39,44
Residu industrial 22,51 17,86 40,37
Resta no especials 35,60 1,64 37,24

EMISSIONS CO2 ANUALS (t)

 2017 2018 2019 2020

COOPERATIVA 693,76 576,89 317,31 180,92
ÀURIAFIL  93,83 74,94 85,90 78,93
FUNDACIÓ  103,20 32,51 40,69 62,72

TOTAL 890,80 684,34 443,90 322,57

/ reduim el nostre impacte /



cap al futur
Hem viscut un any 2020 que no havíem 
previst i no s’assembla a cap dels que havíem 
viscut abans. Ens hem sobreposat a les 
adversitats i a les incerteses amb decisions 
valentes i arriscades, ferms als compromisos 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides. L’experiència i
les bones pràctiques d’aquest 2020 seran 
palanca de canvi i transformació per fer-ho
encara millor aquest 2021 i créixer amb 
sostenibilitat i responsabilitat amb les persones 
al centre del bé comú.



InclusióInsercióFundacióCooperativa



www.auriagrup.cat
www.auria.org

Àuria Cooperativa, SCCL 
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuriafil
Fundació per la Inclusió Laboral
Rebló, 7-9
08292 Esparreguera
T. 93 801 74 38

Àuria Fundació 
Avda. Andorra, 28
08700 Igualada
T. 93 801 77 32

Àuria Inserció
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuria-delegació Madrid
Sambara, 130
28015 Madrid




