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Àuria grup som un conjunt d’entitats d’economia social que donem
suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, especials dificultats, risc d’exclusió o vulnerabilitat. Tenim l’objectiu de garantir la
qualitat de vida, la participació social i la inserció laboral d’aquestes
persones per aconseguir transformar la societat.
Dissenyem programes de formació especialitzada, itineraris per a la
incorporació al mercat de treball, serveis d’atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, serveis d’assistència domiciliària, serveis de lleure i voluntariat. En definitiva, a Àuria fomentem l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de
totes les persones.

inclusió
Fundada l’any 1972, Taller
Àuria Cooperativa SCCL va
néixer per donar oportunitats
laborals a la primera generació 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,l a
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 residencial i programes d’assistència
domiciliària, lleure, formació 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 Fundació per la Integració Laboral (creada pels Ajuntaments
d’Esparreguera, Olesa de
Montserrat, Abrera, Sant
Esteve de Sesrovires i Collbató l’any 2001). És un centre especial de treball que
ocupa més de 180 persones.

Àuria Cosmètics és la divisió de perfumeria i cosmètica que fabrica, envasa,
manipula, etiqueta i condiciona productes per a tercers. Nascuda l’any 2008 en
el marc d’Àuria Cooperativa, és l’única empresa del
tercer sector especialitzada en aquest àmbit. Des del
2020 fabrica la seva solució
hidroalcohòlica higienitzant
amb presència al mercat amb
marca pròpia.

Àuria Inclusió, empresa d’inserció laboral.
Una entitat a l’empara d’Auria 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 situació d’exclusió social i risc de
vulnerabilitat, tot generant
un retorn en cohesió social,
sostenibilitat i dinamisme
econòmic.

una
missió
compartida
Generem oportunitats de creixement personal i de transformació social per millorar 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.

/ voluntat de transformació /

empatia
igualtat
transparència
responsabilitat social
respecte

col·laboració
autonomia

innovació i qualitat

els nostres valors

EL NOU
CODI ÈTIC I
DE BON
GOVERN
El 2021 ha estat l’any del tancament de
la revisió del Codi Ètic i de Bon Govern
d’Àuria Grup. Seguint els mateixos criteris
de participació del Codi d’Àuria Fundació,
elaborat l’any 2011, enguany hem marcat
els valors que ens han d’acompanyar per
afrontar els reptes de futur per oferir el
millor a les persones.
Aquests valors són reflex del compromís de
la família d’Àuria i de les nostres entitats
amb les persones i el nostre entorn en tot
allò que fem.

/ compartint el com /

EL NOU
PLA ESTRATÈGIC
2021-2023
EIXOS

•
•
•
•
•
•

Creixement de les PERSONES per a la millora de la
qualitat de vida.
Transformació de l’ENTORN cap a una societat inclusiva.
EMPRENEDORIA SOCIAL per a la generació d’oportunitats.
POLÍTIQUES TRANSVERSALS compartides per afrontar
els reptes de futur.
Especialització de les ACTIVITATS EMPRESARIALS.
en condicions de sostenibilitat i qualitat.
El SISTEMA DE SUPORTS I SERVEIS basat en itineraris
adaptats a les persones i al seu
cicle vital, en un marc de proximitat i inclusió
comunitària, de manera que els ofereixi
les millors oportunitats per créixer en qualitat de vida
des de la màxima autonomia i participació.

/ fent camí /

788 persones
usuàries
545 socis i sòcies
858 professionals
398 Àuria Cooperativa
187 Àuria Fil
198 Àuria Fundació
14 UTE Les Comes
12 AEI
26 UTE Esplugues
23 Àuria Inclusió

+1.600 persones per
la igualtat d’oportunitats

persones

persones

GARANTIM LA PARTICIPACIÓ, L’ACCÉS
I ELS DRETS DE TOTH

> cap al 2022 >

•

Ens focalitzem en la millora de la governança democràtica amb un treball participatiu gràcies
al suport de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i Vector5.

>

•

Elaborarem un pla d’accions 2022-2023 lligades a la millora de les condicions de
transparència i bon govern de les entitats comptant amb la màxima participació possible.

>

•

Creem grups de validació amb la participació de les mateixes persones per assegurar
l’accessibilitat cognitiva i la comprensió de documents.

>

•

Posem a l’abast un equip especialitzat que garanteixi i fomenti l’accés a les noves tecnologies
amb la creació de recursos i eines adaptades.

>

Als CETs identifiquem els casos que necessiten millorar la seva situació a causa de
l’envelliment, el deteriorament de la salut i altres necessitats per desplegar un programa
ajustat a les seves necessitats que garanteixi, alhora, una jubilació amb tots els drets
després d’una vida laboral.

>

•

Promourem la coordinació dels òrgans de govern d’Àuria per establir col·laboracions en clau
de grup perquè les persones participin en la presa de decisions.
Potenciarem el Comitè d’ètica incorporant nous professionals que el liderin dins de totes les
entitats del grup.
Actualitzarem l’índex de qualitat de vida per valorar l’impacte de la pandèmia i crearem una
taula tècnica per avaluar els resultats personals.
Desenvoluparem un projecte de prevenció de la salut a l’àmbit de l’acolliment residencial, els
centres de dia de gent gran i el Centre d’atenció especialitzada, identificant els riscos per
millorar l’acompanyament.
Formarem i acompanyarem a les persones usuàries, les famílies i els professionals d’acord
amb la nova llei de capacitat jurídica i el nou model de suport.

/ treballant en equip /

Som professionals
especialitzats
858 professionals contractats, 0,2% d’augment respecte el 2020
664 contractes indefinits, 3,2% d’augment respecte el 2020
213 contractes temporals, -8,9% de disminució respecte el 2020
1,6% Increment SMI respecte el 2020
41 alumnes en pràctiques, 36,6% respecte el 2020

persones
/ creiem en les oportunitats /

persones

> cap al 2022 >

Equips
professionals
•
•
•
•

Establim nous processos i metodologies en les seleccions internes, basades en l’anàlisi
de competències i la capacitació pràctica per desenvolupar en el lloc de treball.
Apliquem una prova pilot en riscos psicosocials, amb la finalitat de millorar el benestar
emocional i la gestió de l’estrès, adreçada a professionals d’acolliment residencial i
d’atenció domiciliària.
Actualitzem la comissió del Pla d’Igualtat i el Comitè de Seguretat i Salut.

>
>
>
>

Actualitzarem la política de recursos humans tenint en compte les noves necessitats del
context intern i extern i l’autogestió dels equips professionals.
Elaborarem el nou Pla d’Igualtat i Protocol per prevenir i actuar davant d’assetjament
psicològic, laboral i altres discriminacions a la feina.
Establirem un sistema per identificar professionals amb potencial de recorregut.
Desenvoluparem un programa de formació inicial que contempli la prevenció de riscos
psicosocials i el model d’atenció i acompanyament d’Àuria.

Formem als equips en la metodologia d’anàlisi i millora contínua LEAN.

/ vocació de servei /

/ apostant pel talent /

CENTRES
ESPECIALS DE
TREBALL

•
•
•
•
•

Iniciem el treball per al desplegament del
Model Àuria, per millorar la qualitat de vida de
persones treballadores amb problemes de salut i/o
envelliment prematur.
Passem l’enquesta de clima laboral a la cooperativa
perquè, d’acord amb els resultats, es despleguin
accions de millora per a l’equip professional.
Detectem la polivalència de perfils als serveis
industrials d’Esparreguera perquè creixin en altres
activitats empresarials.
Desenvolupem el Programa Estira’t en col·laboració
amb Suara i l’equip de prevenció aliè, per tal de
millorar el benestar físic i emocional dels equips.
Revisem la metodologia de valoració sobre l’eficàcia
de les accions formatives.

persones
/ professionalitat /

> cap al 2022 >
>
>
>

persones

>
>

Revisarem la identificació de perfils professionals per adaptar la seva jornada laboral d’acord
amb les seves necessitats particulars, seguint el model Àuria que combina l’ocupació laboral
i la terapèutica-rehabilitadora.
Aplicarem el test motivacional adaptat a tota la plantilla al CET d’Àuriafil per detectar
oportunitats de millora als equips.
Realitzarem una auditoria retributiva en funció de la valoració dels llocs de treball per establir
bandes salarials i definir la política retributiva en clau d’igualtat entre homes i dones.
Promocionarem la selecció interna davant les noves necessitats, garantint el creixement
professional dels equips.
Definirem un model de lideratge que ens ajudi a respondre a la impredictibilitat de l’entorn
laboral i en la cerca de noves oportunitats.

/ un equip humà /

2 NOUS
EQUIPAMENTS
PER AL RESPIR FAMILIAR
83% Satisfacció als diferents serveis
79% Participació a les enquestes satisfacció
Al Servei d’inserció especialitzat:
376 persones ateses, +4% respecte 2020
232 Anoia i 144 Baix Llobregat
44persones formades
4 formacions tècniques
209 insercions, 132 a l’Anoia i 77 al Baix

itineraris
vitals
/ resiliència davant les mesures covid /

•

Les persones de les llars-residències es reincorporen als serveis diürns davant
a difícil situació viscuda durant 20 mesos.

•

Creem i registrem un nou Servei Ocupacional d’Inserció, destinat a persones
en procés de jubilació.

•

Reobrim el Servei respir ampliant l’atenció a altres col·lectius prospectant bones
pràctiques en l’àmbit català i estatal.

•
•

Reiniciem el seguiment per part de l’Once de persones amb discapacitat visual.
Desenvolupem un programa d’atenció a les famílies d’acord amb les noves necessitats.

itineraris
vitals

l’entorn
145 ofertes laborals
d’inserció
38 empreses
contractants noves
132 insercions
laborals a l’Anoia

77 insercions laborals
al Baix Llobregat
35% empresa protegida, CET
59,5% insercions a empresa ordinària
145 ofertes d’inserció gestionades (83 Anoia - 62 Baix Llobregat)
38 empreses contractants noves (18 Anoia - 20 Baix Llobregat

59,8% empresa ordinària
31,8% empresa protegida, CET
8,4% empresa d’inserció

> cap al 2022 >
>
>
>
>
>

Definirem el Model Àuria de suport i acompanyament a les persones, tenint en compte els
drets i el foment de la vida independent i la inclusió a la comunitat.
Avaluarem el nivell d’aprenentatges realitzats dins dels processos de formació de l’itinerari
sociolaboral.
Valorarem el nivell d’autonomia mitjançant l”Autonòmetre”, de creació pròpia, incorporant-lo
en els Plans Vitals a l’itinerari de vida independent.
Implantarem un projecte pilot a les llars les Comes i Galicia, aplicant solucions
tecnològiques relacionades amb l’àmbit de la salut.
Digitalitzarem la gestió dels projectes de vida mitjançant un nou programa informàtic.

/ suports i serveis /

/ el nostre model /

•
•
•

Mantenim- juntament amb el Consell Comarcal -una reunió amb la consellera de Drets Socials,
Violant Cervera posant el focus en els models d’atenció comunitària.

> cap al 2022 >

Ens visiten la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras i el Director General
d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal per impulsar la xarxa
d’atenció domiciliària i el Model de treball d’Àuria als CET.
Empresas por el Clima ens selecciona com un dels exemples empresarials #PorElClima 2021
per tenir cura del planeta, frenar l’emergència climàtica i avançar cap a la descarbonització.

•

Establim conveni de col·laboració amb ATAM- Vive Libre apostant per les solucions
tecnològiques per la millora de la qualitat de vida de les persones.

•

El Servei d’Inserció Especialitzat participa al seminari de gestió i atracció del talent
promogut per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

>
>
>
>

l’entorn

>
>
>
>
>

Celebrarem els 50 anys del naixement d’Àuria Cooperativa, agraint
a les famílies i professionals que, de forma valenta i decidida,
l’any 1972 van iniciar un petit taller que possibilités l’accés al
treball dels seus fills i filles.
Posarem en valor les noves activitats empresarials, amb fórmules
d’inserció i mesures alternatives que comptaran amb el suport dels
equips tècnics del departament comercial.
Treballarem amb l’administració pública per aconseguir donar
viabilitat als Centres de Treball protegits i la reserva de
contractes.
Col·laborarem amb el Departament d‘Empresa i Treball en el
desplegament d’un model propi per a persones en situació
d’envelliment als CETS.
Promourem la inclusió de les cooperatives d’iniciativa social a la
Llei 49/2002 sobre Mecenatge.
Actualitzarem les nostres instal·lacions per fer-les més
accessibles i competitives, donant resposta a clients, persones
usuàries i professionals.
Participarem de forma activa en la promoció i suport de l’agenda
de la capitalitat de la cultura catalana de la ciutat d’Igualada.
Desenvoluparem una experiència de Living Lab per identificar les
oportunitats i els reptes de l’actual sistema laboral.
Reorganitzarem el Servei de lleure, l’Aprenentatge-Servei i el Servei
de voluntariat d’acord amb un model inclusiu i de vida independent.

/ transformant mirades /

l’entorn

43,20% Volum de vendes serveis   

94% Volum de vendes serveis

10,39% Volum de vendes cosmètica         

6% Volum de vendes serveis industrials

22.90% volum de vendes producció pròpia,
solucions hidroalcohòliques   
23,51% Volum de vendes serveis industrials

activitats
empresarials
6 renovacions
contractes

22 noves
adjudicacions

2 jardineria
1 gestió deixalleria
3 neteja

1
9
1
3
4
2
2

manteniment de carreteres
jardineria
consergeria i atenció públic
neteja
recuperació ambiental lleres de rius
prevenció d’incendis i camins
pintura vial i senyalització

•

Apliquem la metodologia Lean a totes les nostres activitats, principalment a serveis
industrials. In-plants com Aurinox, neteja, obres i serveis i jardineria.

•

Revisem els processos industrials i cosmètics per guanyar en eficiència i capacitat de
resposta des d’una visió global que incloguin els processos digitals i informàtics.

•

Invertim en la millora de les instal·lacions cosmètiques per fer-les més segures i més
competitives d’acord amb les necessitats del sector de la perfumeria i cosmètica.

•

Adquirim nous vehicles com camions, tractor o maquinàries diverses per dotar de recursos
per l’ampliació de la nostra activitat a altres territoris.

•

Incorporem vehicles sostenibles –híbrids i elèctrics- per disminuir els nivells de CO2 i
instal·lem punts de recàrrega.

/ impuls en temps de pandèmia /

> cap al 2022 >
activitats
empresarials

>
>
>
>

Implantarem l’excel·lència operativa per guanyar competitivitat als serveis industrials.
Reorganitzarem els departaments de logística d’acord amb les noves necessitats de les
seccions industrials, perfumeria i cosmètica i obres i serveis.
Dotarem de recursos el Departament de compres per atendre les noves activitats
empresarials i agilitzar la nostra resposta.
Millorarem el servei de manteniment de les instal·lacions i de la maquinària, per garantir la
màxima seguretat als nostres equips.

/ la nostra millora contínua /

•
•
•

emprenedoria
social

Convertim en biocides les solucions hidroalcohòliques per abastir
als nostres clients públics i privats d’acord amb la normativa i
l’autorització de l’AEMPS.
Ampliem la nostra actuació a obres i serveis amb noves licitacions
per a municipis, oferint la nostra especialització en la neteja de
les lleres dels rius per preservar el medi ambient.
Ampliem els serveis de facility services per tal d’inserir
laboralment a persones en situació de vulnerabilitat als territoris
on actuem.

•

Estudiem les necessitats als territoris rurals de la comarca per a
la creació d’una plataforma de serveis comunitaris i inclusius.

•

Revisem el projecte del Cafè del Casal de Calaf per poder exportar
l’experiència a altres territoris.

•

Definim un model d’atenció domiciliària avançat amb un pla pilot
per a entorns rurals.

•

Consolidem Àuria Inclusió, l’empresa d’inserció per inserir a persones
en situació de vulnerabilitat, amb el suport del Departament
d’Empresa i Treball.

176 persones
23 professionals
142 persones
ateses al Servei
contractats a
usuàries del
d’Atenció Domiciliària l’empresa d’inserció transport adaptat

/ noves iniciatives /

emprenedoria
social

> cap al 2022 >
>
>
>
>
>

Consolidarem el facility services al territori cercant oportunitats públicoprivades per a la
inserció a totes les entitats del grup.
Dissenyarem una nova activitat cosmètica de FULL SERVICES incloent el procés de
disseny, fabricació i manipulació de productes de perfumeria i cosmètica amb criteris de
transparència, innovació i el compromís d’atendre les necessitats de clients del retails i grans
marques de moda.
Dissenyarem nous productes propis per a la cura de les persones seguint criteris de qualitat i
sostenibilitat destinats al canal farmacèutic.
Consolidarem les activitats empresarials de l’empresa d’inserció enfocades a la neteja, la
jardineria i l’horticultura, la consergeria, la restauració i l’atenció al públic.
Realitzarem un estudi d’oportunitats de cooperació empresarial per generar ocupació i
donar suport a les noves necessitats de les persones del territori mitjançant la creació de
plataformes de serveis per a la gent gran.

/ oportunitats d’inserció /

/ els compromisos com a organització /

gestió per la
sostenibilitat
econòmica

Cooperativa
Els CETs despleguen un pla
d’inversió d’acord amb les
noves iniciatives empresarials,
enfocades en els serveis
per l’ampliació de l’abast
territorial i l’especialització
en perfumeria i cosmètica,
integrant totes les mesures de
seguretat necessàries.

14.951.016€ ingressos
9.577.593€ despesa professionals
1.251.237€ inversions

Distribució ingressos
25% subvencions
73% facturació
3% altres ingressos

Despeses
64% personal
33% altres despeses
4% amortitzacions

gestió per la sostenibilitat econòmica
Àuria Fundació executa un pla d’inversions específic per millorar les instal·lacions i
els equipaments, d’acord amb les mesures preventives i protocols contra la Covid-19.

Àuriafil aposta per una estratègia comercial que posi en valor els serveis que ofereix a clients d’arreu
del territori i de l’estat espanyol, com el Centre Especial de Treball a la Comunitat de Madrid.

Sostenibilitat per l’atenció

Àuria Fundació

Àuriafil

5.658.489€ ingressos

5.359.224€ ingressos

4.177.618€ despesa de personal
75.890€ inversions de qualitat de vida en el lloc de treball

3.616.825€ despesa professionals
79.480€ inversions

Distribució ingressos
79,12% subvencions i ingressos
19,78% facturació per serveis
1,10% altres ingressos

Distribució ingressos
31% subvencions
68% facturació
1% altres ingressos

Distribució despeses
75,55% personal
20,69% altres despeses
3,76% amortitzacions

Despeses
71% personal
27% altres despeses
2% amortitzacions

qualitat

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

Compra responsable*
56,13% compra socialment responsable
48,04% proveïdors locals
9,99% proveïdors economia social

* Percentatges elaborats en base al número de proveïdors.

qualitat
Salut, seguretat i sosteniblitat
•

Despleguem un pla formatiu en prevenció de riscos ergonòmics amb perfils especialitzats en
la fisioteràpia i activem el programa Estira’t.

•

Incorporem nous professionals de la seguretat i la salut a totes les entitats, en coordinació
amb el Servei de prevenció aliè.

•
•
•
•
•
•

Constituïm un servei de prevenció propi a Àuria Cooperativa.
Establin els criteris de priorització per a la compra responsable, apostant per la
sostenibilitat, la proximitat i l’adquisició de productes produïts per l’economia social.
Realitzem una auditoria energètica i establim un pla d’accions amb mesures d’impacte per
reduir les nostres emissions de CO2 i minimitzar el consum d’energia no renovable.
Ens adherim al Programa Voluntari de Compensacions d’emissions de GEH.
Certifiquem la nostra petjada ecològica.
Iniciem la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la cooperativa, canviem la il·luminació a
leds, incorporem vehicles sostenibles elèctrics i de gas i instal·lem punts de càrrega a totes
les instal·lacions.

> cap al 2022 >
>
>
>
>
>

Millorarem la gestió del funcionament i l’anàlisi de riscos dels nostres processos.
Revisarem els processos a obres i serveis i implantarem les 5S.
Desplegarem un pla formatiu en medi ambient i bones practiques
Iniciarem els treballs d’implementació de la IFS HCP, una certificació per a empreses del sector
de perfumeria, cosmètica i higiene personal, d’acord amb la nova activitat de Full Services.
Crearem un equip de treball per relacionar els ODS amb una proposta d’accions transversals
a totes les activitats i serveis que desenvolupem.

innovació
comercial
i màrqueting
•

Millorem la capacitat tecnològica i de digitalització de les entitats d’Àuria en tots els seus
processos i àrees.

•

Implantem un sistema estàndard de recollida de dades i extracció d’indicadors de seguiment
claus per al desenvolupament del SAP a Àuriafil i l’empresa d’inserció.

•

Prospectem nous projectes, com la realització de boscos embornals de CO2 municipals i
altres serveis integrats per donar resposta a les necessitats del territori.

•

Els equips de Noves Tecnologies desenvolupen activitats d’estimulació cognitiva i sensorial
posant a l’abast eines digitals accessibles per a totes les persones i la creació d’un blog,
www.nntt.auria.org

/ l’estratègia pel demà /

90% satisfacció clients,
2% increment
•

L’equip comercial amplia la seva estratègica i la cartera de clients públicoprivada basada en
el facility services i nous serveis, com el manteniment de lleres o altres serveis de jardineria.

•

Iniciem una nova estratègia comercial i de màrqueting per donar a conèixer la nova activitat
que desenvoluparem durant el 2022, Àuria Perfumes.

•

L’equip tècnic de licitacions estudien fórmules de col·laboració per a l’ampliació de les
activitats que permetin fomentar la inclusió gràcies a la reserva de contractes i altres
fórmules de col·laboració.

/ ens especialitzem en cada sector /

64 aparicions en premsa
5 articles a l’Anoiadiari
47 comunicats interns
136.835 visites web, 140% increment
8.749 reproduccions audiovisual Nadal

comunicació
•
•
•
•

Desenvolupem un pla de comunicació interna per a totes les entitats.
Definim un pla de comunicació extern adaptat a les noves activitats empresarials
i nous serveis, amb la coordinació de l’equip comercial.
Creem la marca AQUÀURIA destinada a la creació de productes propis i ÀURIA PERFUMES
destinada al disseny, la fabricació i envasat de productes de perfumeria i cosmètica.
Iniciem el disseny de nous espais webs que estrenarem l’any 2022 enfocats en les necessitats
dels nostres clients i la creació d’una intranet basada en les necessitats
dels equips professionals.

/ fem d’altaveu /

medi
ambient

EMISSIONS CO2 ANUALS (t)

-57%

2017
890,80

2021
386,73

En 5 anys reduïm
un 57% les t de CO2
emeses a l’atmosfera

TIPUS DE RESIDUS GENERATS

87%

residus
no especials

13%

residus
especials

REDUÏM RESIDUS ESPECIALS

•
•
•

Ús de draps reutilitzables.
Millora de la segregació dels residus especials.
Nou sistema de tractament herbicida
amb espuma 100% biodegradable i que actua
per temperatura.

CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

•
/ compromesos amb el clima i la preservació del planeta /

•

Instal·lem plaques solars a la Cooperativa
aconseguint un autoconsum del 13% i
projectem pel 2023 la instal·lació a l’edifici
de la Fundació i Àuriafil.
Adquirim de nova maquinària i vehicles,
més ecològics i eficients energèticament.

el repte

Tanquem un 2021 condicionat per les mesures
sanitàries, les quals han afectat exponencialment
a les persones amb discapacitat, sovint veient-se
més afectats que la resta de la població.
Però si alguna cosa hem demostrat el Tercer
Sector Social i les entitats d’economia social és
la nostra RESILIÈNCIA i capacitat d’adaptació.
Unes virtuts que ens han permès mantenir el
nostre esperit transformador i perseverant per
continuar reivindicant la professionalització
d’un sector necessari però poc reconegut.
Un sector essencial per a l’atenció i la cura de les
persones i un sector essencial, també, pels serveis
que prestem als nostres clients desenvolupant
activitats empresarials de primer nivell.
El nostre repte és continuar lluitant per eliminar
els estigmes que invisibilitzen a col·lectius que
són professionals preparats, persones que poden
decidir la seva vida i alçar la veu, amb el suport
i la complicitat de totes aquelles entitats i
persones que creuen en les seves capacitats i en
la defensa dels seus drets.

Cooperativa

Fundació

AJU N TAM EN T

Inserció

DE LA VILA DE

MA SQ UE FA

Inclusió

Àuria Cooperativa, SCCL

Àuria Fundació

Àuriafil

Àuria Inserció

Àuria-delegació Madrid

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

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

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

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

Sambara, 130
28015 Madrid

www.auriagrup.cat
www.auria.org

Àuria Inclusió,
Empresa d’Inserció
Avda. Andorra, 28
08700 Igualada
T. 93 801 77 32

