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PRESENTACIÓ
Presentem la memòria de l’activitat de ACTUA de l’any 2016.
Durant el 2016 hem mantingut tots els projectes que gestionàvem. Hem també
generat nous projectes. I hem treballat per actualitzar la base educatiu / teòrica
d’algunes línies de projectes. A càrrec d’equips transversals d’autonomia i
d’adaptació del PEC.
Ha estat l’any en què hem decidit celebrar el nostre desè aniversari. Ja que,
si bé ACTUA era un projecte anterior, va ser fa deu anys que vam començar
a gestionar projectes amb aquest nom i aquesta filosofia, persones al servei
de persones actuant per construir oportunitats. Una organització propera, democràtica, profundament transparent i conscient del paper que ha d’assumir
en la societat actual.

Per a la celebració dels nostres primers deu anys, hem generat un altre
equip transversal, que s’ha encarregat de planificar i gestionar els diferents esdeveniments de celebració.
Hem realitzat uns quants esdeveniments en orbites locals, sempre allà
on gestionem projectes, que és d’on
som, d’on gestionem projectes.
En l’aspecte empresarial; a més de
mantenir i complir els objectius
principals de tots els nostres projectes; hem aconseguit gestionar nous
projectes, bàsicament en l’òrbita
dels espais socioeducatius.
Com cada any, l’exercici de memoritzar, de generar un document on
l’organització comparteix amb els
seus grups d’interès les dades més
rellevants de l’impacte de la seva
activitat, creiem que és un exercici
molt important. Ens posa de cara a
dades objectives, així com ens serveix per comunicar amb els nostres
aliats i amb la comunitat en general.
És un exercici d’humilitat, entenent
que tenim moltíssimes coses per millorar però que per que aquesta millora sigui efectiva hem de basar-la
en dades reals i objectives.

ANYS
ACTUANT
5
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RESUM 2016
3

5

14

288.587

projectes d’intercooperació

comarques

projectes d’atenció directe
gestionats

hores treballades

4.129.515,96 150.962
€

ingressos per activitat

€

subvencions

4.312.382,26 107.786,54
€

total ingressos

€

resultat cooperatiu 100% reinvertit

411 144 49
persones
ateses

persones
treballadores

persones
socies

14 + 3 + 1 =18
El contingut d’aquesta memòria està verificat per una auditoria externa i és el mateix que vam presentar
als registres públics i amb el qual vam realitzar el balanç social de la xarxa d’economia social.

equips
d’atenció
directe

equips
equip gestió
transversals empresarial

equips
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LA NOSTRA COOPERATIVA
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’empoderament dels nostres equips de professionals

ACTUEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

ACTUA és una cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre creada al
2005 per professionals de l’àmbit socioeducatiu, que està 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.

ELS NOSTRES VALORS

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.
En tots els nostres projectes promovem l’empoderament actiu de les persones, així com la participació d’entitats, empreses, col·lectius i institucions en
general.

INTRAPERSONALS
Empoderament
Coherència
Excel·lència

INTERPERSONALS
Comunicació
Solidaritat i Compromís
Tolerància i Respecte

SOCIOCULTURALS
Justícia social
Responsabilitat social
Innovació

ESTRUCTURALS
Eficàcia
Transparència
Solvència

LA NOSTRA MISSIÓ

LA NOSTRA VISIÓ

Som una Cooperativa enfocada
a
generar
oportunitats
per
contribuir a la millora i a la
transformació de la societat. De
la que formen part professionals
orientats a l’empoderament i al
desenvolupament de persones,

Una cooperativa que treballa amb
equips de professionals qualificats
on
l’empoderament
personal,
l’autolideratge i l’excel·lència, són la
màxima expressió col·lectiva.
Un referent des del propi territori
d’actuació, en la gestió de projectes
d’iniciativa social, la participació
en xarxes de gestió de recursos i
d’oportunitats comunitàries.
En la nostra matriu identitària
rau el canvi i l’adaptació a l’entorn
amb progressivitat, permanència i
consistència
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L’ORGANITZACIÓ
director

A ACTUA estem convençuts 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. 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.

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.

equip

projecte Estructura: promoció projectes
proj. oficina
compartida

projecte CRAE Toni Ingles

Musa
Valents
Arqueovitis
Inserció
Assessorament
Acollida
Formació

projecte CRAE Llars Torre Vicens

CONSELL
RECTOR

intervenció
comptes

projecte CRAE Collbató

TAULA DE
GESTIÓ

projecte CRAE Vilobi

Coordinació,
seguiment
de projectes i
visió global. Fa
el seguiment
de la gestió
empresarial de
la cooperativa

projecte Pisos d’autonomia
projecte Casa de joves Vila-seca
projecte Vilanova, Olèrdola,
St.Martí, St.Joan, Cubelles, Olivella

projectes Autonomia
10 anys

TRANSVERSAL
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PEC

JORNADES
COOPERATIVES

ASSAMBLEA
GENERAL

Òrgan d’expressió de la
voluntat social format
per totes les persones
sòcies. Els seus acords
són obligattoris per la
totalitat dels socis/sòcies
i vinculants a tota la
organització

Sessions de treball
amb l’objectiu de
reflexionar, opinar,
construir, debatre
i informar sobre
diferents aspectes
actuals i de futur de
la cooperativa

CADENA DE VALOR I GRUPS D’INTERES

COMUNITAT

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. Som
una organització centrada en las persones dedicada al disseny i gestió de projectes per al desenvolupament d’oportunitats amb persones i col·lectius.

COL·LABORADORS

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.

EQUIPS ACTUA

PERSONES
USUÀRIES

empreses
ampa
veïns
entitats
consell comarcal
recursos formatius
ajuntament

educadors integradors
direccions
APOSTA
voluntàris
XAC
auxiliars
XES
estructura
FEPA
xarxes
FCTC

PROVEÏDORS

FAMÍLIES
seguiment tècnic
síndic
cossos seguretat

ADMINISTRACIÓ

client
fiscalia
salut

EFI
EALA
serveis socials
ajuntament
consell comarcal
diputació
ASJTET
DGALA
CAS
CAP
CSMIJ
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P ROJECTES I EQUIPS 2016

CRAE COLLBATÓ

Collbató

18

CRAE VILOVI

13

Viloví del Pdès.

Aquest projecte presenta un model de centre de
dimensions reduïdes que pugui apropar-se el més
possible a l’ambient familiar. La proximitat amb el
veïnat, amb l’escola, amb les famílies dels altres
nois/es, i amb l’entorn natural de la muntanya
de Montserrat, significa per a aquest projecte la
possibilitat d’arrelar-se a un lloc i una comunitat, amb
uns valors que volem treballar especialment amb els
infants i adolescents que hi resideixin.

usuaris
equip

CRAE TONI INGLES

Vilafranca del Pdès.

26

15

17

La missió del projecte és protegir l’infant
i adolescent que hi resideix, cobrir les
seves necessitats i donar-li una atenció i
educació permanent que li proporcionin
l’autoestima, les competències i habilitats
necessàries per al seu creixement i futura
emancipació en societat. L’entorn natural
del Penedès, significa per a aquest
projecte la possibilitat de treballar
els valors de pertinença, arrelament i
respecte a aquest entorn, així com de
gaudir d’un lloc privilegiat amb els
infants i adolescents que hi resideixin.

25

La missió prioritària és garantir la protecció efectiva dels menors, a l’hora
que se’ls facilita una resposta a les necessitats materials, físiques, afectives,
psíquiques i socials, i reproduint al màxim possible les condicions de
vida d’una família, amb un tracte afectiu, un ambient acollidor i una vida
quotidiana personalitzada que contribueixin al creixement harmònic i
estable dels infants i adolescents.

CRAE LLARS TORRE VICENS-ACTUA
Lleida

41

42

El projecte distribueix el grup en 4 llars independents i planteja l’acció
educativa a partir de l’objectiu prioritari que és el de reproduir al màxim
les condicions, l’ambient, el funcionament, el contingut i la forma del nucli
familiar. Per això es treballa amb elements facilitadors per tal que es doni
un ambient acollidor: una educació multidireccional, integral i integradora.

13

CASA DE JOVES VILASECA
Vilaseca

16

14

La Casa de Joves de Vila-seca és un recurs residencial per a joves tutelats i ex-tutelats
pel sistema autonòmic de protecció de menors que es troben a les portes de la seva
emancipació i de la incorporació a la vida adulta. En aquest servei se’ls ofereix residència
i suport educatiu per tal que puguin assolir els seus projectes personals amb les mateixes
oportunitats que qualsevol altre jove. L’estada és voluntària i el temps d’estada depèn de
l’assoliment dels objectius del seu pla de treball individual.

PISOS D’AUTONOMIA
Vilafranca del Pdès.

6

1

L’acció educativa desenvolupada en aquests projectes té un objectiu principal i vertebrador
del treball educatiu que es realitza conjuntament amb els/les joves: portar a terme un
procés d’entrenament de l’autonomia mitjançant el desenvolupament de competències
que potenciaran la seva situació d’emancipació futura.
Partint d’aquesta idea, podem dir llavors, que la principal tasca educativa que es porta
a terme és la d’acompanyar als/les adolescents i joves en el procés d’adquisició de
competències per a l’emancipació.

CENTRES OBERTS I ESPAIS SOCIOEDUCATIUS
Vilanova i la Geltrú, Olèrdola, Cubelles, Olivella,
St.Joan de Mediona, St. Martí Sarroca

252

23

Els Espais Socioeducatius o Centres Oberts tenen com a objectiu enfortir la xarxa d’atenció i els recursos cap als infants i adolescents dels pobles i ciutats, especialment aquells
que viuen en situacions de vulnerabilitat.
La metodologia de treball de l’Espai Socioeducatiu parteix del fet d’ampliar les oportunitats (d‘educació, de salut, de recursos de la xarxa social…) obrir propostes innovadores,
valorades socialment i nous escenaris de vida pels infants i les seves famílies. Com més
oportunitats i més experiències i participació en espais normalitzats dels pobles, millors
coneixements i més vincle participatiu i comunitari

14

EQUIPS D’ORGANITZACIÓ

Garraf, Alt Pdès, Baix Llobregat, Segrià, Tarragonès
Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa,
gestiona l’empresa i exerceix, quan s’escau, el control permanent i directe
de les funcions i actes de la direcció general o la gerència, així com dels
apoderaments, delegacions o representacions conferides o atorgades. És
competent per establir les directrius generals d’actuació, en el marc de la
política fixada per l’assemblea general. Està conformat per 5 persones sòcies
escollits per l’assemblea.
EQUIP ESTRUCTURA
La nostra Cooperativa ha decidit per assemblea instituir un equip encarregat
de la gestió ordinària de l’empresa. L’equip d’estructura s’organitza com un
projecte més, amb característiques especials, però amb un funcionament similar, tant en la forma d’organització com pel que fa al règim laboral. L’equip
d’estructura està conformat pel director general de la Cooperativa i per directors/es d’ àrees de funcionament. Actualment està conformat per 7 persones.
TAULA DE GESTIÓ
La finalitat és fer seguiment de la gestió empresarial de la cooperativa. Es una
instancia de coordinació y seguiment de projectes així com de visió global de
la entitat. Es reuneix mensualment i hi participen tots els directors d’àrees i
projectes de la cooperativa. Al 2016 ha estat conformat per 13 persones.

PEI INSERCIÓ LABORAL
Alt Pdès.

16

10

ACTUA hi desenvolupa un projecte d’inserció laboral dirigit a joves del territori
que es troben en situació de risc social, que preveu la seva capacitació per a
treballar posteriorment com a monitors i guies de turisme local.
Aquest projecte és promogut per ACTUA Cooperativa d’Iniciativa Social i la
Cooperativa Insercoop, dins de la plataforma PEI Jove.

21

EQUIPS TRANSVERSALS

Garraf, Alt Pdès, Baix Llobregat, Segrià, Tarragonès

En ACTUA potenciem la generació d’equips transversals, que es creen per a
la consecució d’un objectiu més o menys sostingut en el temps segons cada
cas. Amb aquests equips s’aconsegueix que la participació, l’empoderament
i la millora tècnica siguin mitjançant interessos i motivacions alhora que les
persones es vinculen entre si i amb altres àrees de la cooperativa generant
valor afegit.
Durant el 2016 han funcionat com equips transversals els següents projectes:
Celebració 10 anys Actua
Renovació de PEC de CRAE
Creació de projectes d’Autonomia.

FONT DE CANYA
Avinyonet del Pdès.

6

El Projecte de Recuperació i Dinamització del Nucli Històric de Sant Pere
d’Avinyó té per objecte recuperar i conservar els espais del jaciment ibèric
de la Font de la Canya i del recinte Parroquial de Sant Pere d’Avinyó, amb la
finalitat de dotar aquests espais de valor cultural, econòmic i social mitjançant
la promoció de diverses activitats.
L’adequació del Nucli Històric de Sant Pere d’Avinyó permetrà promoure
activitats de recerca i difusió del patrimoni cultural i històric, d’educació i
formació i de desenvolupament econòmic i turístic, en relació amb els valors
del jaciment arqueològic.
Aquest projecte és promogut per ACTUA Cooperativa d’Iniciativa Social i el
Grup d’Arqueòlegs de la Font de la Canya, i compta amb el suport de diverses
administracions, entitats, empreses i particulars, que amb la seva aportació
el fan possible.

15

MUSA

Vilanova i la Geltrú

21

3

Musa és un projecte que neix de la necessitat de crear
un espai dedicat a l’abordatge, l’acompanyament i la
prevenció a joves, adolescents i les seves famílies.
Els objectius genèrics passen per identificar la
problemàtica de l’usuari; dissenyar i ampliar estratègies
eficients perquè la persona comprengui la seva situació,
acompanyar en la construcció i apoderament del propi
caminar per la vida i promoure activament la vinculació
familiar, social, acadèmica i professional.
El projecte incideix sobre tres àmbits: la gestió del
canvi d’hàbits, l’autogestió de la voluntat i l’autogovern
personal i la gestió positiva de les emocions.

OFICINA COMPARTIDA

Barcelona

4

Aquest es un projecte d’intercooperació dins de les
cooperatives ACTUA, GEDI I FRESCOOP. La creació
d’una oficina de serveis compartits concentra processos
d’administració i gestió comuns a les diferents
cooperatives per donar suport i servei a aquestes.
Es centra a realitzar activitats administratives, laborals,
fiscals, legals, financeres i tecnològiques per incrementar
la qualitat del servei ofert, assolint l’excel·lència en la
gestió empresarial i creant un entorn de millora contínua.

16

5

I M P AC TE DE LA N OSTRA ACT IVIT AT
2 016

PERSONES USUARIES

411

5 1
4 0 3 2
2 8 2 6

persones ateses

41%

59%

>12 anys

12-16 anys

16-18 anys

+18 anys

PERSONES USUARIES PER DERIVACIÓ

252

centres oberts

75,5% serveis socials
16,2% família
8,3% altres

18

100

CRAE

47,6% família
16,2% centre acollida
9% CRAE
8% família acollida
4% serveis socials

22

autonomia

47,6% CRAE
28,5% altres
14,2% CREI
9,6% centre acollida

21

acompanyament
terapèutic

50% família
50% CRAE

16

inserció laboral

0,3% batxillerat
1,7% grau mig
5,1% PQPI

6,2%
6,8%

ACCÉS A L’EDUCACIÓ DE LES PERSONES USUARIES

altres
ESO
adaptat

12,7%

educació infantil

28,7%

ESO

22%
=

acudeixen a
recursos terapèutics

42,8% activitat grupal
27,5% seguiment psicològic
24,2% seguiment psiquiàtric
5,5% teràpia assistida amb animals

38,4%
educació primària
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COMUNITAT

DISTRIBUCIÓ GEOGRAFICA DE PROJECTES
SEGRIÀ
TARRAGONÈS
ALT PENEDÈS
GARRAF
BAIX LLOBREGAT

41

42

16

14

62

54

PROVEIDORS LOCALS
PROVEÏDORS LOCALS
PROVEÏDORS COOPERATIVES

18
10

273 26
18

13

18,56%
proveïdors
economia social

TREBALLADORS LOCALS SEGONS CATEGORIA

5
educadors i integradors
d’atenció directe
direcció
personal auxiliar

20

KM

29%
84,7%
75%

10

KM

32%
12,5%

20

KM

28,4%
15,3%
12,5%

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:

COL.LABORACIONS
Ajuntament de Vilanova
Ajuntament de Vilobí
Ajuntament de Avinyonet
Akzo Nobel
Armand Basi SL
Associació Capoeira Garraf
Associació de veïns de la Geltrú
Associació Lika
Associació pàdel Amb tu
Associació Tinana
Bodegues Torres
Boskan
Cal Cassoles
Cal Ramón
Can Pistraus
Caprabo Cubelles
Centres Cívics Vilanova i la Geltrú
Centre de Logopedia,
Circ Raluy
Comitè d’empresa Prysmian
Concep-t
Congelats Anoia
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Coop 57
Decathlon
Dina Pérez
El Caliu
ELNA
Enric Lletjós
Escola de circ Saltimbanqui

Farmacia Montserrat Jonch
Ferreteria Wam
Fleca Fontanals
Font de la Canya
Fruites Poch
Fundació pro Penedès
Fernando Muñoz
Gem Bernadó
Hort Total
Insercoop
Jaume Funes
Jaume Vergés
Joan Girona
Jorge Fernández del Valle
La Sargantana
Llibreria L’Odissea
Love Horse
Maria Lleras
Mas Alborná
Maytronics
Miró Gràfic
Montessori i la Geltrú
Montserrat Mallofré
Nou Verd
Plana Rodona
Primagas
Querol Serra
Restaurante Avenida
wha Pet’s
Zurich...
....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.
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COOPERATIVA

ABRIL

MAIG

JUNY

COLLBATÓ

VILA-SECA

VILANOVA I LA GELTRÚ

Taula rodona i debat sota el títol
“L’educació dels adolescents dins i fora
les institucions”. Les presentacions de la
jornada van estar a càrrec d’Isabel Martí,
directora del CRAE Collbató i Dina Pérez,
regidora de l’ ajuntament de Collbató.

Inauguració de la nova Casa de Joves de
Vila-seca . Al mes de maig hem inaugurat
les noves instal·lacions de la Casa de
Joves, aquest canvi d’ubicació ha suposat
una millora notable ja que, gràcies a
les característiques del nou espai, els
professionals podran oferir als joves un
procés cap a l’autonomia més específic,
graduat i adequat a cada moment vital.

Conferència i posterior debat a càrrec de
Jorge Fernández Del Valle. La mateixa
versava sobre nous perfils i necessitats
dels adolescents atesos en CRAE ‘S.
La presentació de la mateixa va estar
a càrrec de Gisella Vargas, regidora de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Els ponents eren Jaume Funes, psicòleg,
educador i periodista ; la Dra. Maria
Lleras, psicòloga de la unitat de
conductes addictives de l’hospital Sant
Joan de Deu; Jaume Vergés professor i
cap d’estudis de l’institut de Collbató.
La jornada va comptar amb nombrosos
assistents, bàsicament professionals
disposats a reflexionar sobre els reptes
actuals i futurs de l’educació.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Taula rodona i debat a càrrec de
Joan Girona, mestre i psicopedagog.
“L’educació secundària i segones
oportunitats”. Les presentacions van
a estar a càrrec de la Sra. Montserrat
Mallofré, ex Directora de l’EAP del
Penedès i la resta de ponents van ser
Joan Grasa, educador social del CRAE
Toni Inglés i Aurora Rovira, educadora
social del CRAE Vilobí.
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VILANOVA I LA GELTRÚ
Presentació del documental Generant
Oportunitats, del realitzador vilanoví
Gem Bernadó, rodat durant el desembre
de 2015. En aquest, se’ns mostra la
vida quotidiana dels centres: l’acollida,
l’acompanyament escolar, les activitats
de circulació social, educació emocional,
tutories, assemblees d’infants, el paper
de les famílies, educadors socials i de les
entitats participants.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Participació a les fires de maig de la ciutat,
conjuntament amb Font de la Canya.

Passi i posterior debat del documental
‘Sara a la fuga’ amb la col·laboració de
Can Pistraus i Coop57.

NOVEMBRE

DESEMBRE

LLEIDA

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El títol de la xerrada ha estat “la
família, causa i principal recurs pel
treball amb adolescents” a càrrec del
psicòleg i educador social, el senyor
Enric LLetjós. En aquesta xerrada
varen assistir representants d’AMPAs
de diferents escoles de la ciutat de
Lleida, professionals de la educació de
l’Ajuntament de Lleida, educadors socials
de CRAE, pares i mares del barri.

“La inserció sociolaboral dels joves:
una tasca en comú”. On professionals
de les entitats: Insercoop, Mas Albornà,
Fundació Pro-Penedès , Nou Verd i Actua
sccl van exposar quines dificultats i
oportunitats tenien els joves d’avui en
dia quan s’havien d’insertar laboralment.

10 ANYS CONTRUINT
OPORTUNITATS
El 2016 van fer 10 anys que acompanyem a persones
mitjançant una acció educativa generadora d’oportunitats
i transformadora. I ho hem celebrat amb un cicle
d’esdeveniments als territoris on gestionem projectes
amb l’objectiu de compartir els reptes de l’educació
actuals i futurs.
Per a l’organització de tot això hem comptat amb un
equip de treball transversal que es desplegava a cada
territori d’una manera diferent, per concretar millor
cada esdeveniment. Així mateix hem creat una exposició
fotogràfica que ha anat acompanyant cadascun
d’aquests actes que intentava una representació gràfica
dels nostres projectes durant aquests primers deu anys.
Compartim un resum dels actes de celebració
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EVOLUCIÓ DELS SOCIS
Pel que fa a l’aspecte social de la nostra
cooperativa aquest any hem realitzat
quatre assemblees generals; amb un alt
grau de participació que ha representat
fins al 86% dels socis de la cooperativa.

Fem xarxa per potenciar la intercooperació entre entitats
per arribar més i millor a les nostres missions i finalitats
socials.
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, unificar i compartir recursos
per ser més eficients. És així que ACTUA és part de les
següents plataformes:

Els principals temes tractats han estat
els canvis organitzatius que la nostra
organització necessita, hem renovat el
consell rector, hem aprovat el tancament
de comptes de l’any 2016 i aprovat les
grans línies de projectes de l’any següent.
La nostra cooperativa disposa d’una
política d’incorporació de nous socis; en
l’entès que un dels nostres objectius és
el de cooperativitzar la major quantitat
possible de llocs de treball.
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TOTAL SOCIS
2013
2014
2015
2016

15

17

14

16

17

18

26

23

=

32
30
35
49

XAC

XES

FEPA

FCTC

8 = 5,6%

SOCIAL LABORAL

auxiliars

15 = 10,4%
direccions
projectes i arees

144

persones treballadores 2016

8,9%

46-55 anys

14,2%

41-45 anys

26,4%

121 = 84%

36-40 anys

treballadors
d’atenció directe

23,2%
31-35 anys

26,4%
30 anys o menys

97= 65%

47 = 34%

SOCIS
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42,15%

< 30 ANYS

12,7%

INDEFINITS TEMPS COMPLERT

10

20,6%

30-40 ANYS

13,7%

12

FIXES DISCONTINUS

2

5,8%

1

0

INDEFINITS TEMPS PARCIAL

1

8

6

OBRA O SERVEI

2

7

6

CIRCUMSTÀNCIES PRODUCTIVES

1

20

16

7

3

49

26

38

28

14

INTERINATGE

4

PRÀCTIQUES

4

14

40 ANYS O MÉS

ACOMIADAMENTS,
BAIXES VOLUNTARIES
JUBILACIONS
REDUCCIÓ DE
JORNADA

8

=

288.587

4,9%
6

3

hores remunerades

25

18

14

atenció directe

equips

42
25
17
13

PROJECTES .AUTONOMIA

Pis aut.Vilafranca
Pis noies Vilafranca
Casa Joves Vila-seca

1
1
14

PROJECTES CENTRES
OBERTS I ESPLAIS

centres oberts i
esplais socioeducatius
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MUSA

3

INSERCIÓ LABORAL

inserció laboral

10

PROMOCIÓ CULTURAL/
INTERCOOPERACIÓ

Font de Canya

5

GESTIÓ EMPRESARIAL/
INTERCOOPERACIÓ

Oficina compartida

4

ORGANITZACIÓ INTERNA

Consell rector
Taula de gestió

5
12

PROJECTES CRAE

ACOMPANYAMENT
TERAPÈUTIC

3

equips transversals

EQUIPS TRANSVERSALS

Llars Torre Vicencs
Toni Ingles
Viloví
Collbató

10 anys ACTUA
renovació PEC CRAE
Projectes autonomia

9
6
8

1

estructura

ORGANITZACIÓ INTERNA

26

estructura

7

Com cada any, la nostra cooperativa a externalitzat el servei de prevenció de
riscos laborals. El comitè de seguretat i salut s’ha reunit periòdicament i el
resultat de la gestió anual és el següent:

Pla de prevenció
Planificació preventiva
Avaluació de riscos
Actuació en cas d’emergència
Formació i informació

Investigació d’accidents

Es considera que el nivell d’integració de la prevenció de riscos laborals
dintre de l’ estructura organitzativa de l’empresa és:
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Entre las formacions realitzades destaquem:

FORMACIÓ

Salut Mental

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, desde les necessitats
estratègiques de l’organització i des de els interessos i
motivacions personals.

Intervenció amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat

Ja que el treball cognitiu, ve caracteritzat perquè la
persona aprèn de l’activitat que desenvolupa, desplega el
seu coneixement en ella i té llibertat i poder per definirla, almenys en part. Tot això fa que el treball cognitiu
confereixi a la persona que el realitza la potencialitat de
dotar-lo de sentit i significat.

Posem en joc el paper de l’educador

Aquesta concepció del treball cognitiu implica
l’organització de l’empresa basant-se 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.

Intervenció educatiu terapèutica amb adolescents vulnerables:
tècniques des d’una perspectiva sistèmica

Montessori
L’educació dels adolescents dins i fora de les institucions
Perfils i necessitats de la població en CRAE
Treball en Equip
Supervisió d’equips
Jornades de l’ASJTET
Mentoria Social
Nous paradigmes de l’educació

Durant el 2016 la nostra cooperativa ha organizat
formacions per tots els equips de treballs segons les
necessitats que han manifestat; 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.

PEC
Educació afectiva-sexual
Gestió del dol
SAT
Màster en equinoteràpia
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AMBIENTAL

31,31
2

CO2

KG CO/KWH

tones per consum d’electricitat

KG CO/KWH

tones per consum de gas

145,5
112,4

KG CO/KWH

tones per consum d’energia de l’organització

0

KG CO/KWH

tones per consum gasoil per calefacció

H2O
3.688

M3

KG CO/KWH

consum anual

tones per consum de gasoil per vehicles

PAPER
468 2,1

KG

paquets de 500 fulls DIN A4

consum per persona
treballadora i usuària

Tots els nostres projectes realitzen la classificació dels residus habituals
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ECONOMIC
4.204.926,13€
867.053,98€
4.129.515,96€

EVOLUCIÓ INGRESSOS
4.312.382,26
Total anual de despeses

Total anual d’ingressos provinent de l’activitat

150.962,32€
3.5%

Total de subvencions concedides a l’organització

189.489€

Mitjana anual de recursos econòmics dipositats
en entitats de finançament

107.786,54€

Resultat econòmic anual

686.145,13€
247.473,94€
301.261,60€
3.646.732,21€
3.279.201,38€

Patrimoni net
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3.969.489,18

Total de les adquisicions de béns i serveis

3.922.614,37

Ingressos provinents de subvencions

2014

PATRIMONI ACTIU

Reserves

Salaris

2016

PATRIMONI

Capital social

Despeses operatives

2015

2015

PATRIMONI PASSIU

2016

2015

2016

19,65%

NO CORRENT

16,74%

49,40%

PATR. NET

56,95%

80,35%

CORRENT

83,26%

20,40%

NO CORRENT

12,17%

30,20%

CORRENT

30,88%

6

COM ENS AVALUENM ?

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
PERSONES USUARIES
Com és la relació amb els educadors?

33,3%

62,2%

Estàs d’acord amb el que es reflexa al teu
Projecte Educatiu?

34,5%

20,4%

Tens possibilitats de parlar sovint amb el
teu tutor de les teves preocupacions?

97,7%

2,3%

Tens coneixement de les raons per les
quals vius a un centre?

88,8%

11,2%

Et sents segur al centre?

57,9%

33,3%

6,6%

2,2%

Et sents bé al centre?

26,7%

42,3%

22,2%

8,8%

Creus que es respecten els teus drets
com a infant o adolescent?
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89%

2,2%

29,5%

2,2%

15,6%

11%

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
PERSONES TREBALLADORES
Com és el clima general de treball?

26,25%

50%

16,25%

5%

2,5%

Quina és l’estabilitat i consolidació de
l’equip?

46,25%

33,75%

13,75%

5%

1,25%

Es fan accions formatives de qualitat?

46,25%

33,75%

5%

1,25%

Quin és el rigor en l’aplicació del protocol
laboral?

13,75%

62,5%

13,75%

7,5%

2,5%

La informació i participació de l’equip a
la situació econòmica del projecte

10%

60%

25%

5%

Et sents identificat amb la filosofia i el
projecte de l’entitat?

41,25%

41,25%

13,75%

3,75%

Et sents satisfet i identificat amb la tasca
que realitzes com a projecte?

43,75%

45%

7,5%

3,75%

8,8%

11%
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ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
PERSONES CLIENTS
8,2

Satisfacció global
Treball actiu i possibilitats de desenvolupament

7,8

Relacions socials i lideratge

7,5

Coherència de l’organització

7,3

Compensacions
Condicions de l’entorn

7,2

Conciliació vida laboral i familiar

6,5

Exigències psicològiques

valoració de l’1 al 10 de menys a més
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8,5

Qualitat del bé o servei ofert
Relació qualitat-preu
Capacitat de resposta davant d’urgències

8,3

Terminis de lliurement (compliment de terminis, condicions d’entrega...)
Atenció rebuda

8,2

Satisfacció de l’atenció rebuda en cas de reclamacions

8

Informació sobre l’organització que n’ets client, usuari o beneficiari
Canals de participació de l’organització n’ets client, usuari o beneficiari

7,4

Claredat i transparència ofert per l’organització en la relació comercial

ACTUA SCCL
Cooperativa d’Iniciativa Social
C/ St. Raimon de Penyafort, 8
08720 Vilafranca del Penedès (Bcn)
93 224 71 88

actua
actua
actua
coop cooperativa sccl

actua@actua.coop
www.actuasccl.coop
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