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presentació
En aquesta memòria us presentem 
un recull de dades del que ha 
estat el 2017 en els projectes 
d’Actua. Veureu xifres sobre 
allò que considerem important 
conèixer de nosaltres mateixos. 
L’objectiu és aportar-nos una 
visió global del que hem fet i 
que cadascú es pugui fer una 
idea aproximada d’on som i del 
que cal millorar. 
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L’equip de gestió de la cooperativa escrivim aquestes 
línies prèvies per mirar de recollir el relat del que ha 
estat l’any 2017 i que es queda amagat darrera de 
les dades. Ha estat l’any en el que hem dit adéu a la 
Casa de Joves Vila-Seca. Després de ser un projecte 
innovador durant 10 anys la Casa ha estat un projecte 
que ens ha donat fruits abans de desaparèixer: el Crae 
Francolí, els pisos del Vendrell, Vila-seca i Tarragona. 
La Casa els ha donat tot el seu actiu i gràcies a aquest 
seguim al territori amb més força que mai, amb noves 
companyes, amb més experiència i més xarxa.

També hem recollit la llavor que vam plantar al Pirineu: 
el CRAE Raiers. Molta gent ens pregunta per què vam 
anar fins tan lluny per obrir un CRAE. Doncs senzillament 
perquè els companys de les Llars de Lleida ens deien 
que era una necessitat de molts infants del territori: grans 
distàncies, pocs serveis, mateixes problemàtiques...

Obrim també un pis a Lleida i per fi els companys de 
les llars Torre Vicen veuen que s’obren oportunitats a 
ponent. Coneixem a les companyes d’Aspid i presentem 
un projecte plegats. És també un any en el que se 
sumen moltes noves persones sòcies a Actua-Lleida 
i s’eixampla la base social al territori, necessària  per 
dur a terme l’embrió de la nova delegació d’Actua a les 
mans.

És l’any també en el que les necessitats socials ens obliguen a 
posicionar-nos, no sense discussió interna. L’arribada massiva 
de joves del nord d’Africa genera una emergencia de pais i, 
tot i els riscos, entomem amb il·lusió l’encàrrec d’urgència 
i engeguem “Actua en xarxa”. Acollim primer  10 joves a 
Vilanova, que en poc temps es transformarien en 30, gràcies a 
la nostra estimada casa d’Avinyonet, que malgrat tot, segueix 
sent acollidora.
Continuen els projectes de Musa, Valents, Arqueovitis, oficina 
compartida amb Gedi, dintre de la promoció de nous projectes. 
Ens endinsem també una mica més en el món de la inserció 
laboral, i per acabar, canviem la seu de la cooperativa per poder 
acollir millor el munt de persones que ens reunim, entrevistem, 
acollim ..
I amb tot plegat ens hem fet grans, la roba ens queda petita, ens 
sentim forts, i plens d’energia, però a la vegada som conscients 
dels reptes que comporta créixer. Volem aturar-nos per pensar 
com volem ser sabent que el creixement és imparable. 

Agafem-nos fort, doncs, als nostres valors cooperatius, educatius, 
democràtics, i socials i comencem a escriure el nostre relat 
autèntic de com volem ser quan siguem grans.



dades de 
contacte
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ACTUA

F61826053
Cooperativa d’iniciativa social
Disseny i gestió de projectes socioeducatius

C/ Sant Raimon de Penyafort nº8. Vilafranca del Penedès, 08720
Tel: 93 224 71 88

actua@actua.coop
www.actua.coop

actua 
coop 

actua 
cooperativa

actua 
sccl
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EQUIPS 
D’ATENCIÓ 
DIRECTE

PERSONES 
ATESES

COMARQUES

HORES 
TREBALLADES

PERSONES 
TREBALLADORES

PROJECTES 
D’INTERCOOPERACIÓ

PERSONES 
SOCIES

INGRESSOS PER 
ACTIVITAT

ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS RESULTAT COOPERATIU 

100% REINVERTIT

EQUIP 
TRANSVERSAL

EQUIPS 
D’ORGANITZACIÓ

EQUIPS

25

748

8

382.205

194

3

58

5.306.816,77€ 255.653,11€ 5.562.469,88 € 83.616,44€ 

1+ +

+

=

=

3 29



la nostra 
cooperativa
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ VISIÓ

INTERNA 
Equips de 

professionals 
orientats a 

l’empoderament i al 
desenvolupament dels 

seus integrants.

EXTERNA 
Cooperativa 

referent, en la gestió 
de projectes d’iniciativa i 

d’economia social, enfocada 
a generar oportunitats per 

contribuir a la millora i a 
la transformació de la 

societat.

Una cooperativa conformada per 
equips de professionals qualificats 

on l’empoderament i l’excel·lència, són la 
màxima expressió col·lectiva. Volem ser un 

referent en la gestió de projectes d’iniciativa 
social, la participació en xarxes comunitàries, 

oferint serveis especialitzats. Estar a  l’avantguarda 
dels nous paradigmes emergents i proposar 
noves fórmules de convivència i gestió. En 

la nostra matriu identitària  rau el canvi i 
l’adaptació a l’entorn amb progressivitat, 

permanència i consistència.

UN PROJECTE EMPRESARIAL AMB 
VALORS SOCIALS 

Som una cooperativa de professionals compromesos amb 
una economia socialment responsable i implicats en la 
promoció local i la transformació social. El nostre model 
organitzatiu està lligat a la nostra visió de la societat, a la 
naturalesa de les nostres activitats i als principis i valors que 
ens mouen.
Els recursos generats per Actua reverteixen sempre en  la 
pròpia activitat, en  la promoció de la participació activa i en la 
generació de noves idees i projectes cooperatius. La nostra 
missió s’enriqueix a través del treball en  xarxa, l’autogestió i 
l’apoderament dels nostres equips de professionals

ACTUEM PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS

Actua és una cooperativa d’iniciativa social sense afany de 

lucre creada al 2005 dedicada al desenvolupament i la gestió 

de projectes d’acció socioeducativa per a la promoció social 

de les persones, la prevenció de situacions de vulnerabilitat 

social en infants i joves i la millora de la convivència.

Aquesta activitat la duem a terme sota principis democràtics, 

d’equitat i solidaritat i mitjançant la cooperació amb 

institucions, empreses i persones. L’èxit dels projectes que 

impulsem es fonamenta en la suma d’esforços dels diferents 

actors de la societat, en el treball en xarxa i en l’acció des de 

la pròpia comunitat.
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ESTRUCTURALS

EFICÀCIA: Disposem de processos 
definits amb la finalitat d’assolir els objectius 

plantejats. 

TRANSPARÈNCIA: Som gestors de recursos 
socials,  i ens devem èticament a la comunitat que es 

qui els genera i els necessita. Visibilitzem la informació, 
assolint els nostres compromisos i donant-los a 

conèixer públicament.

SOLVÈNCIA: La racionalització eficient i 
la transparència ens atorguen un equilibri  i  

una estabilitat capaç d’afrontar tots els 
compromisos establerts.

INTRAPERSONALS

EMPODERAMENT: volem crear 
contextos adequats  per dotar d’eines a 

tots els treballadors, siguin o no socis, amb la 
finalitat de progressar cap a un empoderament 

personal, que els permeti liderar els seus llocs de 
treball i els seus projectes.

COHERÈNCIA: Comptem amb una visió del que 
fem; i som conseqüents amb la nostra feina i amb els 

resultats que se’n desprenen.  Intentem alinear els 
valors dels socis i treballadors amb els valors, la 

missió i la visió de la nostre cooperativa.

INTERPERSONALS

COMUNICACIÓ:  És la eina 
fonamental del nostre funcionament. 

Tanmateix, un dels nostres ideals és assolir els 
nivells més elevats possibles d’escolta activa, de 

confiança mútua i de transparència.

SOLIDARITAT i COMPROMÍS: Cerquem la 
interdependència i la capacitat de cooperar de forma 

sinèrgica i cohesionada. L’assoliment dels compromisos 
socials dota de sentit la nostra missió i la nostra visió.

TOLERÀNCIA i RESPECTE: A través del respecte mutu, 
i des de l’acceptació més curosa dels processos dels 

altres, dirigim les nostres accions cap a  una fita 
comuna: esdevenir  agents de transformació 

social.

SOCIOCULTURALS

JUSTÍCIA SOCIAL: Treballem des 
de la humilitat, el bon saber i el bon fer, en 

cadascuna de les petites accions, per un millor 
empoderament de les persones usuàries i construir 

recursos comunitaris per a una societat justa.

RESPONSABILITAT SOCIAL: Creiem, que som agents 
possiblement transformadors de la societat i que tota acció 

realitzada des de Actua repercuteix en el teixit social del nostre 
voltant. Per això, acceptem i adoptem un compromís de 

responsabilitat en cadascuna de les nostres accions.  

INNOVACIÓ: Acceptem el repte i el desafiament 
de invertir en el desenvolupament del talent dels 

nostres equips i en la creació i implementació 
d’innovacions metodològiques i 

tecnològiques, per contribuir en  una 
millora de la nostra societat.

El 82% dels treballadors 
han manifestat sentir un 
grau de identificació entre 
alt i molt alt respecte del 
projecte i de l’entitat
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L’ORGANITZACIÓ

Creiem que el disseny de les organitzacions cooperatives 

han de ser concebuts entre altres coses per materialitzar i 

sostenir en el temps els principis i valors cooperatius. Cal 

visualitzar l’organització com un equip d’equips que dominen 

transversalment els processos de valors afegit i la millora 

contínua a través de l’autogestió i de la democràcia a escala 

humana.

I també que, tractant-se la nostra d’una organització centrada 

en les persones que dissenya i gestiona projectes d’atenció 

a persones; les relacions que establim, l’organització que 

ens donem; pot aportar un context diferencial que sigui font 

de valor afegit.   
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Assamblea General

Consell Rector

Intervenció de Comptes

Jornades Cooperatives

Taula de Gestió

Projectes Centres Obertsi Espais socioeducatius

Masquefa

Olesa de Bonesvalls

Torrelles de Foix

Olivella

Cubelles

St.Joan de Mediona

St.Martí Sarroca

Olèrdola

Xarxa Centres Oberts Vng

CRAE Vilobí

CRAE Toni Inglés

CRAE Llars Torre Vicens

CRAE Collbató

CRAE Raiers

CRAE Francolí

Acollida Actua en Xarxa

Projectes d’Autonomia

Casa de Joves de Vila-seca

Pis de joves Vilafranca

Pis de joves la Muntanyeta

Pis de joves Tarragona

Pis d’autonomia Vila-seca

Pis d’autonomia Cappont

Equip de Gestió

Compartim Gestió

Promoció de projectes

Equip Transversal Mentoria

15a Molí de vent

15b Tacó

15c Mar

15d Joves

22a Actua en Xarxa Vng

22b Actua en Xarxa Avinyonet del Pdès

32a Arqueovitis

32b Musa

32c Projectes Inserció laboral

32d Agents Cívics

32e Formació

32f Assessoraments

32g Valents

32h Habitatge

32g

22
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CADENA DE VALOR I GRUPS D’INTERÈS

Som una organització centrada en las persones orientada al disseny i gestió de projectes per al 
desenvolupament d’oportunitats amb persones i col·lectius.
Són les persones , les que estan en el centre de la nostra activitat, de la nostra cadena de 
valor i del nostre dia a dia. Per això ens resulta imprescindible comptar amb uns equips de 
professionals i voluntaris altament compromesos i convençuts de la seva tasca, empoderats dels 
seus projectes  on hi aporten treball i expertesa.

Les persones que fem realitat ACTUA, el nostre treball i els projectes que gestionem estem 
inserides en la comunitat de la qual formem part activa, així com la comunitat és part fonamental 
dels nostres projectes.

Els nostres clients, majoritàriament l’administració, són qui assumeixen com pròpia la realitat de 
les persones i un gran protagonisme a l’hora de garantir la millor proposta per a cada persona.
Els col·laboradors adquireixen moltes i variades formes, però al cap i a la fi es tracta de persones 
que fan tot el que esta al seu abast per facilitar els processos necessaris per dur a terme la 
nostra tasca social. De tal manera que tota la nostra xarxa de relacions es construeix i té com a 
element central a les persones usuàries des dels projectes que l’atenen.



PROJECTE 

SOCIOEDUCATIU

COMUNITAT

PROVEÏDORS

FAMÍLIES

ADMINISTRACIÓ

COL·LABORADORS

EQUIPS 
ACTUA

PERSONES 
USUÀRIES

FISCALIA

COSSOS 
SEGURETAT

SÍNDIC

AJUNTAMENT

CONSELL 
COMARCAL

DIBA

DGAIA

ASJTET

CLIENT

EFI

SERVEIS 
SOCIALS

EAIA

TÈCNIC

CSMIJ

CAP CAS

SALUT

EMPRESES

ATENCIÓ 
DIRECTE

RECURSOS 
FORMATIUS

AMPA

AUXILIARS

VEÏNS

GESTIÓ

VOLUNTARIS / 
PRÀCTIQUESDIRECCIONS

ENTITATS AJUNTAMENT

FCTC

PINCAT
XAC

XES

FEPA
XARXES / 

PLATAFORMES



PROJECTES   

I EQUIPS
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Hi ha projectes que s’inicien, però també hi ha projectes que arriben a la seva fi, 
almenys formalment; ja que estem convençuts que les llavors escampades per la 
feina realitzada encara estaran molt de temps germinant i donant els seus fruits.
Compartim amb vosaltres un escrit fet pel ex director de la Casa de Joves de Vila 
seca, Albert Roig; al moment de tancament del projecte, al mateix temps que amb 
la il·lusió d’obrir altres.

Moltes gràcies Albert, moltes gràcies Laura, Rosario, Rosa, Núria, Simo, Dani, 
Lluisa, Anna, Beatriz, Yovanna,; últim equip de la Casa de Joves i a tots aquells que 
heu vingut a aportar-hi el vostre gra de sorra per a la construcció d’oportunitats i la 
transformació social, seguim, seguirem…

 ‘ La Casa de Joves Vila-seca ha estat un projecte que va néixer just 
l’inici del mes de maig de 2006, fa 11 anys. L’objectiu ha estat la 
emancipació dels joves tutelats i ex tutelats que hi han residit, hem 
estat el pont de transició entre l’assistència i protecció dels menors 
tutelats i l’haver-se d’espavilar i ser autònom del major d’edat ex tutelat.

El plantejament final ha estat donar les eines generals, 
les competències, per assolir qualsevol dels objectius 
proposats, finalitzant aquest procés en el moment en 
que el jove es pot desenvolupar autònomament en els 
aspectes bàsics de la seva vida: formació/feina, salut, 
llar, hàbits quotidians, etc., podent així afrontar la vida 
autònoma amb el màxim de garanties possibles d’èxit.
Hem estat un recurs que ha atès a un total de 139 joves 
dels quals podem dir que el 61% dels joves que han 
residit a la Casa de Joves Vila-seca han sortit amb un 
nivell d’autonomia òptim per emancipar-se.

Després d’onze anys, finalitza un projecte dedicat a 
acompanyar als joves en el difícil pas de la transició a la 
vida adulta, transició que se’ls dóna d’un dia per l’altre 
marcada pel compliment dels 18 anys, la majoria d’edat. 
Poder accedir a la Casa els oferia una pista d’aterratge 
per no estavellar-se de cop amb la realitat de la vida 
autònoma i sense dependències.

La Casa de Joves Vila-seca desapareix, però romandrà el 
seu esperit dipositat en el nou projecte que s’iniciarà a la 
mateixa ubicació i amb part de l’actual Equip Educatiu: el 
CRAE Llar Francolí. 

Amb el projecte, també finalitza la meva tasca com 
a Director, podent dir que ha estat la meva millor 
experiència laboral, fins ara, havent après infinitat de 
coses sobre la professió i com a persona.
Vull agrair el suport de les persones que han confiat 
en mi durant aquest 6 anys i escaig, felicitar als 
professionals que han passat per l’Equip i s’han dedicat 
al projecte i als nois d’una manera incondicional i sempre 
amb la mirada a treballar pel millor per cadascun del 
joves que han passat per la Casa, i als professionals 
externs a la Casa que ens hem anat trobant pel camí i 
amb qui hem treballat molt estretament.’ Albert Roig.
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CASA DE JOVES VILA-SECA

PIS JOVES LA MUNTANYETA

PIS JOVES TARRAGONA

PIS JOVES VILAFRANCA

PIS D’AUTONOMIA “CAPPONT”

PIS D’AUTONOMIA VILA-SECA
VILA-SECA

LA MUNTANYETA, EL VENDRELL

ST.PERE I ST.PAU, TARRAGONA

CAPPONT, LLEIDA

VILA-SECA

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

usuaris // equip 
     12  // 10

usuaris // equip 
       5  // 2

usuaris // equip 
       3  // 1

usuaris // equip 
     4  // 2

usuaris // equip 
     5  // 2

usuaris // equip 
        4 // 1

usuaris 2017 // equip 2017PROJECTES AUTONOMIA
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usuaris // equip 
       40  // 30

usuaris // equip 
       10  // 10

usuaris // equip 
       11  // 10

usuaris // equip 
       14  // 11

usuaris // equip 
       27  // 22

usuaris // equip 
       16  // 10

usuaris // equip 
   444  // 34

usuaris // equip 
     60  // 23

CRAE LLARS TORRE VICENS

CRAE RAIERS

CRAE FRANCOLÍ

CRAE TONI INGLÉS

CRAE COLLBATÓ

CRAE VILOBÍ
LLEIDA

VILANOVA I LA GELTRÚ, CUBELLES, 
OLÈRDOLA, ST.MARTÍ SARROCA, ST.JOAN DE 
MEDIONA, OLIVELLA, MASQUEFA, OLESA DE 
BONESVALLS, TORRELLES DE FOIX

TREMP

VILA-SECA
COLLBATÓ

VILOBÍ

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PROJECTES CRAE

CENTRES OBERTS I ESPAIS SOCIOEDUCATIUS

AVINYONET DEL PDÈS, VILANOVA I LA GELTRÚ

PROGRAMA D’ACOLLIDA ACTUA EN XARXA
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Tanmateix des de ACTUA 
hem participat o gestionat 
aquests altres projectes: 

Agents cívics en Vilanova i la Geltrú, participació a la 
oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Alt Penedès, 
participació al programa Transversals del Consell Comarcal 
del Alt Penedès, realització a diversos instituts  de tallers de 
convivència, de seguretat a la xarxa i economia cooperativa, 
realització de formacions en cooperativisme i economia 
social, realització de assessoraments a Ajuntaments.

IGUALADA, EL VENDRELL, 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

VILANOVA I LA GELTRÚ

ALT I BAIX PENEDÈS, ANOIA, 
GARRAF

BARCELONA

5 (equip) 5 (equip)

PROJECTES D’INSERCIÓ LABORAL PROJECTES ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

ACTUA ÉS SOCIA COL·LABORADORA D’AQUEST PROJECTE AMB ACTUA, GEDI, FRESCOOP

PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ I PROMOCIÓ CULTURAL

PROJECTE PIL PROJECTE MUSA

PROJECTE ARQUEOVITIS PROJ. COMPARTIM GESTIÓ

usuaris // equip 
       70 // 4

usuaris // equip 
       23 // 3



IMPACTE 
DE 
L’ACTIVITAT   



/23

PERSONES USUÀRIES

321

166 227 127130
69 29

364 411

TOTAL PERSONES

748

2014 2015

4-8ANYS

Nº

9-124-8 13-15 16-17 18-21 +21

2016

ANY

2017

59%    41% 58%    42% 59%    41%

% HOME      % DONA

60% 40%



24/

PERSONES USUÀRIES per derivació o origen

CRAE 1A ACOLLIDA AUTONOMIA CENTRES OBERTS AC.TERAPÈUTIC

50% 96,8% 38,2% 79,9% 66%

30% 33,3% 
14,6%  30%    

18% 23,8% 

1% 

1,6%    

FAMILIA FISCALIA CENTRE 
ACOLLIDA

SERVEIS 
SOCIALS

CRAE

CENTRE 
ACOLLIDA

ALTRES
ALTRES FAMILIA

CRAE CRAE

CREI

CRAE

FAMILIA 
ACOLLIDA

CREI

CREI CREI

CENTRE 
ACOLLIDA

1% 

4,7%    

5,5%    4%    

1,6%    

El 96% de les persones usuàries han manifestat que la 

relació amb el educadors es bona o molt bona
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48%    

17%    

14%    

11%    

10%    

 PERSONES 
USUÀRIES ACUDEIXEN 

A RECURSOS 
TERAPÈUTICS

SEGUIMENT 
INDIVIDUAL 

PSICOLÒGIC

ACTIVITAT 
GRUPAL

SEGUIMENT 
INDIVIDUAL 

PSIQUIÀTRIC

TERÀPIA 
ASSISTIDA 
ANIMALS

ALTRES

3,7%

31%

54,9% 7,1%28,9%
3,7% 1,7%

ED.INFANIL ED.PRIMÀRIA ESO PFI GRAU 
MIG

ALTRES

ACCÉS A L’EDUCACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES 
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SOCIAL I COMUNITAT

31

201

10

16

322

25

4

3344

69

9

10

27

2

2

24

TREBALLADORS LOCALS SEGONS CATEGORIA

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

USUARIS     EQUIP

0-5KM 5-10KM 10-20KM <20KMDISTÀNCIA

83% EDUCADORS O INTEGRADORS D’ATENCIÓ DIRECTE 

35% 13,1% 19,7% 32,2%

0-5KM 5-10KM 10-20KM <20KMDISTÀNCIA

6% PERSONAL AUXILIAR

40%  40%  10%  10%

0-5KM 5-10KM 10-20KM <20KMDISTÀNCIA

11% DIRECCIÓ

24%  19% 28,5% 28,5%

SEGRIÀ TARRAGONÈS

ALT PDÈS.

P.JUSSÀ

B.LLOBREGAT

GARRAF

ANOIA

BAIX PDÈS
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PROVEÏDORS

COL·LABORACIONS

LOCALS / COOPERATIVES

    56                 9

COOPERATIVESDE PROXIMITAT

DEL TOTAL SÓN 
PROVEÏDORS 
ECONOMIA 

SOCIAL

22%
=

En el desenvolupament quotidià de la nostra feina ens trobem 
amb moltíssimes persones que col·laboren amb la tasca social 
que desenvolupem. Moltes vegades són persones anònimes, 
altres vegades ajuntaments i entitats que faciliten tot el possible, 
empreses amb polítiques de RSC, etc., així que el nostre agraïment 
més sincer a :

....i tants d’altres que, d’una o altra manera, fan tot el que està 
al seu abast per facilitar els processos necessaris per dur a 
terme la nostra tasca social.

Ajuntament de Vilanova
Ajuntament  de Vilobí

Ajuntament de Avinyonet
AKI

Armand Basi SL
Ass. Capoeira Garraf

Ass. veïns de la Geltrú

Bodegues Torres
Bosc Verd

Boskan
Calçats Plana

Centres Cívics VNG
Circ Raluy
Concep-t

Consell Comarcal Alt Pdès.
Coop 57

El poblet edicions
Fleca Fontanals

Fundacio Roviralta

Font de la Canya
GEIF

Institut Manuel de Cabanyes
Insercoop
La Granja

Laboratoris Menarini
La Sargantana
Leroy Merlin

Llibreria L’Odissea
Montessori i la Geltrú
Montserrat Mallofré

Nou Verd

Obra social La Caixa
Optics pel món

Peix i marisc Anoia
Plana Rodona

Primagas
Querol Serra
Ramon Ruiz

SMP 
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COOPERATIVA. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ, IGUALTAT

3032 35 49 
58

20142013 2015 2016 2017

17  15 16  14 18   17 23     26

XAC XES FEPA FCTC

26 32

Durant l’any 2017 la nostra cooperativa ha traslladat el seu local 
social, a un bastant més espaiós, on hem tingut oportunitat de 
realitzar activitats socials, jornades i generar espais de treball per 
a diversos projectes. Molts d’ells d’intercooperació.
Així mateix hem realitzat les dues assemblees ordinàries que tenim 
definides per RTC; i hem començat amb el procés de construcció 
estratègica, mitjançant la realització de dues jornades de creació 
estratègica. Realment totes aquestes activitats han comptat amb 
una altíssima participació i molt enriquidora.

També vam realitzar una jornada cooperativista d’urgència 
motivada pels successos esdevinguts al nostre país durant l’any.
A nivell societari podem dir que hem aconseguit seguir en la línia 
d’incorporacions societàries amb l’objectiu de cooperativitzar la 
major quantitat possible de llocs de treball.

SOCIS

HOMES  DONES

Fem xarxa per potenciar la intercooperació entre entitats per arribar 
més i millor a les nostres missions i finalitats socials. Aquest any 
hem gestionat o participat en projectes d’intercooperació amb 
Insercoop (projecte d’inserció laboral), Arqueovitis (projecte de 
difusió de patrimoni cultural), i Compartim gestió (conjuntament 
amb les cooperatives Gedi i Frescoop).
Proposem doncs, intercooperar, disposar d’eines i de mecanismes 
per créixer junts, comprometent-nos a fer balanç social, construir 
projectes plegats, fent difusió del model, sumar actius de cada 
entitat per oferir el millor a cada projecte que sorgeix, unifcar i 
compartir recursos per ser més efcients.

És així que ACTUA és part de les següents plataformes:
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SOCIAL LABORAL

  116

 34

  27

  23

 18

 13

  7

  3

PROJECTES CRAE

CENTRES OBERTS I 
ESPAIS SOCIOEDUCATIUS

EQUIPS ORGANITZACIÓ

PROJECTES 1A ACOLLIDA

AUTONOMIA

PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ

EQUIPS TRANSVERSALS

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

=

- Xarxa de centres oberts de vng
- Espai socioeducatiu Olivella
- Espai socioeducatiu Olèrdola
- Espai socioeducatiu Mediona
- E. socioeducatiu St.Martí Sarroca

- E. socioeducatiu Masquefa
- E. socioeducatiu Olesa Bonesvalls
- Espai socioeducatiu Torrelles Foix
- Espai Jove Cubelles
- XAM Garraf (Cubelles- Olivella)

- Llars Torre Vicens
- Toni Inglés

- Vilobí
- Collbató

- Raeirs
- Francolí

- Casa de joves Vila-seca
- Pis de joves Vilafranca
- Pis d’autonomia Cappont

- Pis d’autonomia La muntanyeta
- Pis d’autonomia Vila-seca
- Pis d’autonomia Tarragona

- Equip de gestió - Consell rector - Taula de gestió

- Proj. d’inserció laboral - Arqueovitis - Compartim gestió

- Equip transversal mentoria

- Projecte MUSA

- Actua en xarxa Vng - Actua en xarxa Avinyonet del Pdès.

39,2%
HOMES

83%
ATENCIÓ 
DIRECTE

11%
DIRECCIÓ 

PROJECTES I 
AREES

6%
AUXILIARS

60,8%
DONES

35,3%

40,3%

10,414%

>30 31-40 41-45 46-55ANYS

194
PERSONES 

TREBALLADORES 
2017
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INDEFINIT T.COMPLERT

INDEFINIT T.PARCIAL

OBRA O SERVEI

CIRCUM. PRODUCCIÓ

INTERITAT T.COMPLERT

 1                 1

 1               15

57

2

29

9

16

47

14

24

TIPOLOGIA DE RELACIONS CONTRACTUALS

SOCIS EN EXCEDÈNCIA

FIXOS DISCONTINUS

25               32

13                16

 0                 9

22                25

  8                 6

 7                17

SOCIS EN ACTIU

32 EQUIPS

25

3

3

1

ATENCIÓ 
DIRECTE

EQUIPS 
ORGANITZACIÓ

PROJECTES 
INTERCOOP.

EQUIP 
TRANSVERSAL

6 serien dones i 4 homes

8 treballarien en atenció directe

4 tindrien 31-40 anys i 4 serien menors de 30

6 viurien a menys de 10km de la seva feina

TOTES 10 estarien cobertes per un conveni col·lectiu

Si a ACTUA fóssim 10 persones... 



/31

40 <

18,4%      21,5%

NOVES CONTRACTACIONS PER EDAT

382205

13,8%      32,3%

 5                 20

 1                 13

1,85%

9,2%       4,6%

Pla de prevenció

Planificació preventiva

Avaluació de riscos

Investigació d’accidents

Actuació en cas d’emergència

Formació i informació

Coordinació d’activitats empresarials

<30 ANYS

30-40 

ACOMIADAMENTS, BAIXES VOLUNTÀRIES, JUBILACIONS

PERSONES AMB REDUCCIÓ DE JORNADA

INDEX BANDA SALARIAL HORES REMUNERADES

=

El 86% de les persones 

treballadores manifesten 

sentir-se molt satisfetes 

amb l’equip amb el que 

treballen

BO / REGULAR

VALORACIÓ  COMITÈ DE SEGURETAT
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DIMENSIÓ FORMATIVA

LES VIOLENCIES 
INSTITUCIONALS: 

FORMES DE PREVENCIÓ 
DES DE L’ACCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA I 
SANITARIA

21 NOVEMBRE
A la jornada vam poder comptar amb la participació de professionals del camp 
socioeducatiu i sanitari com Francisco Moruno, psiquiatra del CSMIJ del CAP Nord 
de Vilafranca, Montserrat Pastor, psicòloga i educadora social, consultora de la 
UOC, Sergi Albert, Educador social del CRAE Collbató. 
Vam comptar com a assistents amb companys de la cooperativa vinguts de diferents 
indrets i serveis (Collbató, Vila-seca, Vendrell, Barcelona, Vilobí, Vilafranca, etc.) 
a més de professionals del camp educatiu del Penedès. Es va produir debats 
interessants al acabar cada ponència, i per últim es va fer un pica pica promocionat 
pels diferents proveïdors dels nostres serveis.

Tanmateix, hem aprovat plans formatius 
individualitzats dels que la cooperativa en 
beca el 50% del cost dels estudis superiors 
que aportin algun tipus de valor afegit o 
interès estratègic; durant el 2017 es van 
iniciar el següents: 

- Avaluació de programes i polítiques públiques
- Recerca en Educació
- Resolució de conflictes i mediació
- Formació bàsica sistèmica i teoria del 
vincle afectiu.

A la nostra cooperativa el pla formatiu es construeix 
de forma participada per tota l’organització, a diferents 
nivells. Des de els equips de treball, des-de les 
necessitats estratègiques de l’organització i des de els 
interessos i motivacions personals.
La nostra concepció del treball implica l’organització 
de la cooperativa basant-se en equips de treball, amb 
graus amplis de llibertat i autonomia per decidir objectius 
i la forma d’assolir-los. D’aquesta manera la persona 
s’apodera del seu treball, el fa seu, i pot aplicar els seus 
coneixements, habilitats i talent creatiu per millorar-lo o 
reinventar, segons les necessitats del projecte.

Durant el 2017 la nostra cooperativa ha organitzat 
formacions per tots els equips de treballs segons les 
necessitats que han manifestat; de les quals destaquem:

Joves i Participació Seminaris d’educació Montessori, 
Formació per l’acompanyament al dol, Empoderament 
d’equips, Transició del CRAE a família d’acollida, Salut 
mental, riscos laborals, manipulació d’aliments, Curs 
de prevenció i tractament de la victimització, Office 
365, Excel bàsic i avançat, Prevenció i abordatge dels 
abusos, Supervisió d’equips, Prevenció dels fanatismes, 
Transició a la majoria d’edat, Circuits d’estrangeria, 
Artteràpia i discapacitats, Implementació de Marc 
Lògic, Mentoria social, Eines d’avaluació de la qualitat 
i l’impacte, fotografia terapèutica,  Jornades grefart, ....

Dins de la nostra política de gestió del coneixement també ens hem proposat 
l’organització anual de jornades tècniques. Durant el 2017 hem organitzat 
unes jornades sobre els violències institucionals. 
Aquesta jornada tenia l’interès de posar sobre la taula l’interès de la nostra 
entitat en evitar, quan es donés el cas, de formes de victimització secundària 
en els infants i joves residents en els centres gestionats. La incorporació de 
la figura del delegat de protecció contra la victimització ens ha fet reflexionar 
en torn a les nostres pràctiques diàries a la vegada que ens ha fet anar més 
enllà. En aquest sentit, des dels professionals de la cooperativa s’ha instat la 
creació d’un ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA (ERE) amb la intenció de trobar un 
espai on posar de manifest les esquerdes i friccions que ens trobem a la praxis 
socioeducativa.
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DIMENSIÓ AMBIENTAL

TONES CO2

PAPER

AIGUA

CONSUM 
ELECTRICITAT

KG CONSUMITS 
PER PERSONA 

TREBALLADORA I 
USUÀRIES

M3 ANUALS

PAQUETS 500 FULLS 
DIN-A4 ANUALS

CONSUM
GAS

CONSUM GASOIL 
PER CALEFACCIÓ

GASOIL PER 
VEHICLES

TOTAL EMISIONS PER 
CONSUM ENERGIA

53

1,12

4.151

310

0 40 102 195

Tots els nostres projectes realitzen la classifcació dels residus habituals
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TOTAL ANUAL DE 
DESPESES

RESULTAT ECONÒMIC 
ANUAL

TOTAL ADQUISICIONS 
BÉNS I SERVEIS

TOTAL ANUAL INGRESSOS 
PER ACTIVITATS

TOTAL SUBVENCIONS A 
L’ORGANITZACIÓ

PATRIMONI NET CAPITAL SOCIALRESERVESSALARIS

DESPESES OPERATIVES MITJANA ANUAL RECURSOS 
ECONÒMICS D’ENTITATS DE 

FINANÇAMENT

€

€

1.146.740,12 5.306.816,77 235.959,80

816.890,02 265.141,52409.048,144.275.423,09

DIMENSIÓ ECONÒMICA

EVOLUCIÓ INGRESSOS

5.467.658,65 83.616,44163.8755.410.968,42

INGRESSOS DE 
SUBVENCIONS

4,24%

3.922.614,37 3.969.489,18

5.542.776,574.312.382,26

2014 2015 2016 2017
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EVOLUCIÓ BALANÇ

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET

PASSIU CORRENT

ACTIU CORRENT PASSIU NO        
CORRENT

201.696,66€
16,74%

686.145,13€
56,95%

372.045,38€
30,88%

1.003.117,37€
83,26%

146.623,52€
12,17%

1.402.448,94€
83,97%

192.236,20€
11,37%

287.885,45€
17,03%

816.890,02€
48,33%

681.208,17€
40,30%

ACTIU PASSIU2017 20172016 2016



AVALUACIÓ   
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LES PERSONES USUÀRIES
CRAE PISOS AUTONOMIA

Com és la relació amb els educadors?

Estàs d’acord amb el que es reflexa al PEI?

Et sents segur aquí?

Et sents bé aquí?

-
52%
46%
2%
2%

29,5%
32,1%
25,2%
10,4%
2,8%

-
55,1%
32,1%
9,2%
3,6%

-
29,5%
40,8%
20%
9,5%

Sí / Molt alt/ Totalment
Alt / Molt
Mig / Bastant
Baix / Una mica
No / Deficient / Gens

-
58%
37%
5%

-

10,5%
31,5%
52,8%

-
5,2

-
31,6%
52,7%
5,3%

10,5%

-
21%

63,1%
10,5%
5,2%
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Tens possibilitats de parlar sovint amb el teu tutor de les teves 
preocupacions?

Tens coneixement de les raons per les quals vius aquí?

Creus que es respecten els teus drets com infant o 
adolescent?

91,3%
8,7%

95,6%
4,4%

92%
8%

79%
21%

95%
5%

84%
16%

LES PERSONES TREBALLADORES

Participació de l’equip en les definicions bàsiques 
del projecte

Impuls de l’autoconfiança i autogestió de l’equip Grau de coneixement quant a la tipologia i 
funcionament de l’entitat

4,8
28,6%
54%

11,1%
1,6%

2,9%
75%

16,2%
4,4%
1,5%

9,1%
59,7%
28,6%
2,6%

-

CRAE PISOS AUTONOMIA
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Satisfacció amb l’equip de treball

Clima general de treball

Satisfacció i identificació amb la tasca que 
realitzem com a projecte

Oferta d’accions formatives de qualitat

Estat emocional en relació a la feina

19,4%
66,7%
12,5%
1,4%

-

16,8%
67,7%
15,5%

-
-

34,1%
55,7%
9,1%
1,1%

-

5,6%
41,6%
45%
7,8%

-

10,4%
70,1%
18,2%
1,3%

-

Identificació amb la filosofia i el projecte de l’entitat Satisfacció amb la gestió general de l’entitat Satisfacció amb la situació laboral

17,9%
64,1%
16,7%
1,3%

-

10,7%
66,7%
20,2%
2,4%

-

24,2%
33,3%
40,9%
1,5%

-



compliment 
normatiu
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EQUIVALÈNCIES XES + GRI

Els continguts bàsics d’aquesta memòria han estat 
auditats de forma externa; així mateix i com a part del 
nostre funcionament cooperatiu, el nostre interventor 
de comptes electe per l’assemblea general ha verificat 
la informació econòmica. Els mateixos més passen a 
formar part del balanç social que la nostra cooperativa 
realitza amb la xarxa d’economia solidària.

Tota la nostra activitat està subjecta a inspeccions 
periòdiques i  auditories externes que garanteixen el 
compliment de la normativa vigent i l’organització no 
ha rebut cap tipus de sanció per incompliment de cap 
normativa.

Aquesta memòria inclou continguts estàndards i 
específics  de les  Guies per a l’elaboració de memòries 
de sostenibilitat de Global Reporting Initiative ( GRI 
d’ara en endavant) . D’acord amb la següent  taula 
d’equivalències, que indica la localització dins la 
memòria, els continguts inclosos són:

CONTINGUT MEMÒRIA PÀGINAEQUIVALÈNCIA GRI

Dades registre de l’entitat

Presentació de la memòria

Resum 2017

La nostra cooperativa

Projectes i equips 2017

Social / Comunitat

Cooperativa. Democràcia i 
participació, igualtat

Social laboral

Formació

Ambiental

Econòmic

Com ens avaluen/em

2

3

4

5-8

9-14

15-17

18,19

20-22

23,24

25

26

27,28

Perfil organitzacional G4-3, G4-5, G4-7 

Estratègia i anàlisis G4-1

Perfil organitzacional G4-6, G4-9

Ètica i integritat G4-56
Govern  G4-34
Grups d’interès G4-24, G4-25

Perfil organitzacional G4-8, G4-4

Perfil organitzacional G4-12
Presència en el mercat G4-EC6
Pràctiques d’adquisició G4-EC9

Perfil organitzacional G4-16

Perfil organitzacional G4-10-  G4-11
Governança G4-54
Presència en el mercat G4-EC5
Nombre i taxa de contractacions G4-LA1
Salut i seguretat en el treball G4-LA5
Diversitat i igualtat d’oportunitats G4-LA12
Igualtat de retribucions G4-LA13

Capacitació i educació G4-LA9, G4-LA10

Energia G4-EN3
Aigua G4-EN8
Emissions G4-EN15
Materials G4-EN1
Residus G4-EN23

Acompliment econòmic G4-EC1
Subvencions G4-EC4

Participació dels grups d’interès G4-26
enquestes satisfacció clients / usuaris G4-PR5

Qualsevol dubte o consulta al respecte del 
contingut de la memòria, contactar mitjançant 
l’adreça de correu electrònic actua@actua.coop

L’elaboració d’aquesta memòria i la realització del Balanç 
social de la XES s’emmarquen en una estratègia: la 
participació en la construcció de Mercat Social. Aquest 
Mercat Social s’entén com un espai de circulació 
econòmica on tots els agents internalitzen els valor de 
l’Economia Social i Solidaria , de manera que empreses 
i persones, en els diferents rols econòmics, fonamenten 
les seves activitats en la transparència, la democràcia, la 
supeditació de l’afany de lucre a la dignitat humana, la 
sostenibilitat ambiental, la qualitat laboral i  l’arrelament 
al territori i a la comunitat.  




