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[1]
L’any passat, quan presentàvem
l’anterior memòria, fèiem esment de la
importància d’elements vertebradors
com els valors cooperatius i de
l’economia social i solidària davant de
situacions socials convulses.

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

Efectivament, com si fos una profecia
auto complerta el 2018 ha estat
impregnat d’aquest mantra. Ha estat
un any ple d’incerteses, d’emergència
social, de missatges catastrofistes del
mercat i del sector, d’incertesa política.

Ens hem agafat als nostres valors
i hem traspassat la tempesta, sent
conscients dels riscos que assumíem.
No ha estat fàcil, el repte era i és molt
gran. I si bé estem molt contentes i
orgulloses del què i com ho hem fet;
també és veritat que les incerteses
polítiques i econòmiques; així com
el volum inesperat de l’emergència
social, ha fet que haguéssim de
recórrer en major mesura a eines de
finançament ja que l’administració
no ha pogut donar curs a tots els
processos necessaris per garantir
l’atenció i la correcta prestació de
serveis.

Ha estat un altre any de creixement, hem doblat
indicadors com la quantitat de persones ateses i de
persones treballadors en menys de dos anys. Sumat tot
això a l’augment en els ingressos, és que hem passat a ser
considerats com a gran empresa. Hem deixat enrere el gran
món de la petita i mitjana empresa que ens va veure néixer
i créixer.Aquest creixement és el resultat de la tensió entre
les propostes, oportunitats i possibilitats i les amenaces
que hem sospesat.
Quant als projectes gestionats per la cooperativa, s’han
mantingut en funcionament a pràcticament la totalitat,
i hem donat inici a nous projectes. De tal manera que
hem obert el Servei de primera acollida i atenció integral
(SPAAI) Llar Josep Raventós a Ordal, amb capacitat per a
15 adolescents immigrants. Així mateix, hem iniciat el SIS
de Sitges, el CO de Vilafranca del Penedès, la gestió de
l’Espai Socioeducatiu de Gelida, així com ampliem grup de
joves a Vilanova i fem conveni amb ASPID per la gestió de
SIS a Lleida. Hem engegat (i acabat) durant l’any el projecte
Transversals (de promoció de la igualtat i atenció al col·lectiu
LGTBI) al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. A més, s’ha
engegat el TEA (Taller d’Estudi Assistit) de Granollers, i
per últim, s’amplia el projecte d’agents cívics nocturns de
Vilanova amb atenció específica a les violències masclistes
a l’oci nocturn.

la infància de Catalunya), de forma
molt més activa que fins ara. Estem
contents de participar en un altre anell
d’aquesta realitat, d’aportar el nostre
gra de sorra a les organitzacions que
defensen i representen a les persones
usuàries, a les entitats que gestionen
projectes socioeducatius, a les
cooperatives, a les organitzacions de
l’economia social i solidària.
Tot això ens ha afectat i ens ha portat
a definir una altre vegada, el nostre
model organitzatiu.

El model organitzatiu que millor s’adapti a la nostra
realitat actual, que millor encaixi els valors i principis del
cooperativisme i l’economia social i solidaria, i el que millor
ens permeti desenvolupar la nostra estratègia.
Criteris com la proximitat, el treball en xarxa, les aliances,
l’impacte territorial, o construir equips empoderats
i autorganitzats, ens defineixen i diferencien d’altres
maneres de respondre i de fer. Apostem per mantenir
aquests criteris que són la base per impulsar accions de
difusió de l’economia social i solidària. Som treballadores,
som iniciativa social, som cooperativa, som sense afany de
lucre, som economia social i solidaria.

També hem posat en marxa l’ateneu cooperatiu del Penedès
- Garraf (Coopsetania), conjuntament amb les cooperatives
Facto, La Fura i Entrem-hi.
Una altra cosa que hem volgut incorporar a la nostra pràctica
ha estat la major participació en entitats i plataformes. Des de
l’any 2018 estem en el consell rector de la FCTC (Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya), en el consell de
secció territorial del Coop57, vam participar a la XES (Xarxa
d’Economia Social), en FEPA (Federació d’Entitats amb
Projectes i Pisos Assistits), i a la PINCAT (Plataforma per
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38 Equips
1.018 Persones ateses
266 Persones treballadores
59 Persones sòcies

33 atenció directa
2 equips transversals
3 equips d’organització

33 Projectes d’atenció directa gestionats
3 Projectes d’Intercooperació
12 Comarques
364.354 hores treballades

6.822.685,11€ Ingressos per l’activitat
188.157,55€ Subvencions
7.026.846,36€ Total ingressos

103.805,28 €

Resultat cooperatiu 100% reinvertit
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ACTUA
és
una
cooperativa
d’iniciativa social sense finalitat
de lucre. Dissenyem i gestionem
projectes d’acció socioeducativa
per a la promoció social de les
persones, la prevenció de situacions
de vulnerabilitat social i la millora de la
convivència.
Som professionals orientats a
l’empoderament i al desenvolupament
de persones, equips i projectes
enfocats en generar oportunitats per
fer possible la transformació de la
societat.
Som una organització compromesa
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.
Aquestes finalitats intentem durles a terme amb criteris de qualitat,
rendibilitat social, transparència,
democràcia, treball en xarxa i
sostenibilitat.
El nostre model organitzatiu traspassa
el pla econòmic i operatiu. És
conseqüència i alhora requisit per a
dur a terme l’acció transformadora
de la societat que pretén ACTUA i
aporta un marc diferencial que és font
de valor afegit per als projectes que
gestionem.

MISSIÓ
som una cooperativa enfocada a generar oportunitats per
contribuir a la millora i a la transformació de la societat.

SOCIOCULTURALS

INTRAPERSONALS

Justícia social
Responsabilitat social
Innovació

Empoderament

Coherència
Excel·lència

VALORS
ESTRUCTURALS
INTERPERSONALS
Comunicació
Solidaritat i Compromís
Tolerància

Eficàcia
Transparència
Solvència

VISIÓ
Una cooperativa que treballa amb equips de professionals on l’empoderament
personal, l’auto lideratge i l’excel·lència, són la màxima expressió col·lectiva.
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

En la nostra cooperativa ens organitzem en equips
de treball vinculats a un projecte general i compartit,
el projecte ACTUA, i al projecte específic on es
realitza l’aportació concreta de treball.
Cadascun d’aquests projectes pertany a un equip
de persones que el desenvolupa amb la seva pròpia
estratègia, necessàriament vinculada a l’estratègia
compartida, en una relació de construcció mútua.

Aquests equips defineixen els seus objectius,
s’autogestionen les seves tècniques específiques,
els seus processos de treball, generant la seva
pròpia informació i els seus indicadors, etc.
Visualitzem l’organització com un equip d’equips
que dominen transversalment els processos de valor
afegit i la millora contínua a través de l’autogestió.

ASSAMBLEA GENERAL

CONSELL RECTOR

EQUIP DE GESTIÓ

PROMOCIÓ
PROJECTES

PROJECTES
INTERCOOPERACIÓ

PROJECTES
PISOS
ASSISTITS

TAULES DE GESTIÓ

PROJECTES
CAI
PROJECTES
PIL

PROJECTES
INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA

PROJECTES
CRAE

JORNADES COOPERATIVES
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CADENA DE VALOR I GRUPS D’INTERÈS

ACTUA, som una cooperativa d’iniciativa
social, de treball associat i sense afany de
lucre.
Treballem el disseny i la gestió de projectes
per al desenvolupament d’oportunitats amb
persones i col·lectius, principalment en risc
d’exclusió social.
Som una organització centrada en las persones. 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.
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, ampliant el ventall
de relacions i oportunitats.
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CENTRES
RESIDENCIALS

PISOS
ASSISTITS

Cada un dels projectes que impulsem forma part d’una família de projecte
en funció de les seves característiques i els seus objectius.

ACOMPANYAMENT
PSICOEDUCATIU

PROJECTES
INTERCOOPERACIÓ

INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA

INSERCIÓ
LABORAL

Hi ha un total de 7 programes i un que gestiona l’organització i el
funcionament de la cooperativa.

PROJECTES
PROMOCIÓ

ORGANITZACIÓ I
GESTIÓ
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CENTRES
RESIDENCIALS

CRAE
Els CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa) són recursos cedits per l’administració als infants i adolescents de zero a
divuit anys en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, prèvia avaluació i proposta de mesura de guarda i tutela, on es
dona cobertura educativa i assistencial. L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que
requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

vols veure un vídeo de la nostra feina als crae?

https://youtu.be/wJaR7WbcN_I+ç
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
USUARIS: 25
EQUIP: 23

VILA-SECA
USUARIS: 14
EQUIP: 14

COLLBATÓ
USUARIS: 16
EQUIP: 17

LLEIDA
USUARIS: 38
EQUIP: 40

VILOBÍ
USUARIS: 17
EQUIP: 15

TREMP
USUARIS: 38
EQUIP: 40
15

CAI
El programa Actua en xarxa, , neix a l’estiu del 2017 com a resposta a una situació social d’emergència. El projecte està format per
un conjunt de Centres d’Atenció Integral, en els quals s’ofereix uns serveis d’acollida i atenció integral i té com a objectiu general
atendre als joves estrangers no acompanyats (MENA) i les seves necessitats.
Els CAI són centres residencials que ofereixen a aquests joves la possibilitat de poder residir durant la seva estada al centre fins als
18 anys en un ambient que cerca normalitzar les situacions d’aquests joves, intentant recrear en les Llars un espai càlid i familiar.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
USUARIS: 63
EQUIP: 22
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COLLBATÓ
USUARIS: 19
EQUIP: 14

VILOBÍ
USUARIS: 19
EQUIP: 16

PISOS
ASSISTITS

Aquests projectes tenen l’objectiu de prevenir i/o pal·liar
la situació de risc en què es troba el sector de població
adolescent integrada per joves sense referents familiars
vàlids, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i
procurar la seva integració sociolaboral.

Es tracta de projectes que acullen a joves, que de manera
voluntària, accepten un acompanyament educatiu en el
trànsit a la vida adulta.

vols més informació?

i ara...què?
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USUARIS: 3
EQUIP: 1

USUARIS: 8
EQUIP: 1
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USUARIS: 6
EQUIP: 1

USUARIS: 8
EQUIP: 3

USUARIS: 11
EQUIP: 5

INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA

La prevenció comunitària esdevé clau d’importància estratègica de la cooperativa ACTUA, ja que a través d’ella es fomenten
projectes de promoció social i educativa a la vegada que es fomenta la participació dels subjectes d’educació.
La necessitat de fer front a problemes complexos de la societat actual que no tenen resposta des de plantejaments estrictament
individuals o de cas, exigeix als referents tècnics serveis de proximitat amb polítiques socials adreçades al treball conjunt amb
enfocament comunitari. D’aquesta manera, ACTUA gestiona serveis que els municipis, pobles o ciutats posen a disposició
dels ciutadans a través de la filosofia de la Planificació Centrada en la Persona, la qual convoca la possibilitat d’incorporar
bones pràctiques en l’àmbit socioeducatiu.

vols veure la nostra feina als centres oberts?

››https://youtu.be/EQ8gnosU9W4
››https://youtu.be/5CSR5IgG_5s
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CENTRES OBERTS, SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA,
ESPAIS SOCIOEDUCATIUS I XARXES D’ACOMPANYAMENT MUNICIPAL

Vilanova i la Geltrú
Sitges
Vilafranca del Penedès
Cubelles
Olivella
Sant Martí Sarroca
Torrelles de Foix
Mediona
Olesa de Bonesvalls
Castellví de la Marca
Gelida
Masquefa

Aquests serveis 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. Són projectes socioeducatius que s’inscriuen dins el marc d’actuació
dels Serveis Socials Bàsics. Cal que com a projectes tinguem en compte els serveis públics, entitats i col·lectius del territori.
En total estem treballant a 12 municipis. La metodologia de treball de l’Espai Socioeducatiu parteix del fet d’ampliar les oportunitats
d’accés als recursos d‘educació, de salut i lleure per tal de possibilitar experiències personals d´èxit, prestigiades socialment, així
com nous escenaris pels infants i les seves famílies.

USUARIS: 519
EQUIP: 56

TALLERS i ESPAIS D’ESTUDI ASSISTIT
Masquefa
Gelida
Granollers
USUARIS: 45
EQUIP: 5
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Els TEA/EEA desenvolupen accions d’acompanyament a l’escolaritat amb l’intent de millora de l’èxit escolar als diferents de
Masquefa, Gelida i Granollers. Els programes dels TEA/EEA són programes de suport a l’estudi que es realitza conjuntament
entre els ajuntaments i els instituts amb ACTUA, adreçat a l’alumnat de primària i secundària i les seves famílies.
Es dona suport a l’escolarització a través de tècniques d’estudi, planificació i organització escolar i a través del suport en els
continguts acadèmics dels cursos. Es treballa amb coordinació constant amb els centres escolars i els referents del departament
d’Educació dels municipis.

AGENTS DE CONVIVÈNCIA

Vilanova i la Geltrú
EQUIP: 5

Vilanova i la Geltrú aposta per donar suport a la promoció d’actituds i conductes cíviques com a eina de prevenció de conflictes
que sorgeixen en el sí de la societat i principalment al carrer, per això apostem pel projecte d’Agents cívics.
Aquest projecte està orientat a promoure el civisme i la convivència. El servei aporta un canal de comunicació de la ciutadania per
a exposar les dificultats de convivència o les molèsties derivades d’actituds incíviques i proporcionem eines per a solucionar els
conflictes generats per actituds incíviques, promovem la utilització dels espais públics respectant la convivència en els diferents
usos.

SUPORT A L’HABITATGE
Vilafranca del Penedès
EQUIP: 1

El projecte té l’objectiu de treballar en la prevenció, intervenció i mediació en situacions de pèrdua de l’habitatge de persones
o famílies de l’àmbit del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a la vegada que es treballa amb els llogaters i/o propietaris dels
habitatges. Al marge de la recollida d’informació i documentacions vàries, el projecte de suport opta per l’atenció socioeducativa
en el sentit de promoure la resiliència, atendre les necessitats més enllà de la pèrdua de l’habitatge, mantenir coordinacions
constants amb tots els interlocutors possibles i gestionar amb la màxima rigorositat que es deriva de la demanda.
21

INSERCIÓ
LABORAL

Alt penedes
Baix penedes
Tarragonès
Segrià
Baix llobregat
USUARIS: 80
EQUIP: 2
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Les condicions especials dels joves en risc d’exclusió social
ens fa veure que encara és més difícil el seu accés al món
laboral que el de la resta de la població de la mateixa edat. Molts
d’aquests joves tenen la necessitat de trobar un lloc de feina
estable abans d’arribar a la mitjana d’edat d’independència.
La gran majoria ha de fer un itinerari personal començant des
de zero sense cap punt de referència, això és una oportunitat,
ja que disposen d’un professional que els pugui orientar i
acompanyar en aquest camí.
És per tot això que, des de ACTUA ja fa uns anys que hem
començat a gestionar projectes d’inserció laboral.

Aportem recursos específics orientats a un col·lectiu amb
dificultat per trobar eines adaptades a les seves necessitats
socials, formatives i laborals, definits en projectes socials amb
criteris d’economia social i d’intercooperació entre entitats
socials, agents del territori i l’administració pública. Recursos
formatius i laborals per adaptar els perfils dels joves al mercat
de treball local tenint en compte les seves característiques.

ACOMPANYAMENT
PSICOEDUCATIU

El Servei Psicoeducatiu d’ACTUA és un nou servei
que s’està articulant des de la cooperativa i que
té com a principal objectiu posar en el centre
l’acompanyament emocional. Partim de la idea que
l’individu és un tot, conformat per allò que fa i allò
que pensa, però també per allò que sent i allò que
fa amb el que està sentint.

Pensem que en la societat i en el moment que ens
ha tocat viure, sovint allò que sentim i el que fem amb
allò que sentim no ha tingut un pes prou específic
ni en la nostra formació ni en l’acompanyament vital
que hem tingut, i creiem que és part indispensable
del desenvolupament humà. Com a persones que
acompanyem processos vitals d’altres persones,
nosaltres som moltes vegades el model en que
aquests es poden emmirallar, i partim de la idea
que la educació emocional neix en la actitud i l’estil
d’intervenció que l’educador transmet com a model
als infants i joves que acompanya.

vols veure la nostra feina als espais familiars?

https://youtu.be/OgN68yfGDus
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MUSA

Alt Penedès
Garraf
USUARIS: 24
EQUIP: 1

Al projecte MUSA treballem amb teràpies grupals i individuals, tallers de desenvolupament, activitats esportives i activitats socioeducatives. Posem la metodologia de forma personalitzada i adaptem diferents corrents educatives segons necessitats. És
treballa al mateix centre o en espais comunitaris. Actualment s’està atenen a 17 participants de forma individualitzada i uns 21 en
espais col·lectius o de grup format assembleari.
Treballem al gimnàs, netejant platges, cultivant un hort, analitzant la música, formant amb l’escola, aprenent adjectius, orientant
la vocació, dibuixant sentiments, materialitzant idees, creant efectes mirall, solidaritzant-nos amb els animals, a través del teatre,
formant-nos i fent d’un dinar, una reflexió.

ESPAI FAMILIAR

Vilafranca del Penedès
USUARIS: 16
EQUIP: 1

En l’àmbit de la protecció de la infància, l’evolució de les relacions fills-pares és un indicador fonamental de les possibilitats
de retorn de l’infant al seu nucli familiar. Això posa en relleu la necessitat de donar a aquest espai relacional la importància
crucial que té per poder fer una bona observació de la interacció fills-pares i co-participar en una dinàmica de millora de les
competències i habilitats parentals.
La creació d’un espai familiar a Vilafranca del Penedès, es pot entendre des de diferents vessants. La més important, és el
treball de les famílies biològiques dels nens i nenes que estan acollits al CRAE Toni Inglès.
El fet de poder comptar amb un recurs d’aquest tipus, permet poder treballar d’una manera més freqüent i més fàcil amb les
famílies d’aquests infants.

ACTUA JOVE

Sant Cugat del Vallès
USUARIS: 31
EQUIP: 2
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Som una eina de suport a joves i adolescents en aquesta etapa del cicle vital. Elaborem un pla individualitzat segons les necessitats
de cada jove.
Aquests adolescents i joves es troben en una etapa de trànsit en la qual les relacions socials, l’amistat i l’amor adquireixen gran
importància. L’adolescència també es caracteritza per la necessitat d’aconseguir més autonomia i de cerca de la pròpia identitat.
Formar un sentit d’identitat consisteix en que el jove sàpiga qui és, què és el que pensa, i què vol ser. Sovint el procés de donar
resposta a aquestes preguntes crea molta inquietud i inseguretat. Per altra banda, l’augment de les responsabilitats escolars i
acadèmiques poden entrar en competència amb altres interessos propis d’aquesta etapa i fer que el rendiment baixi.

PROJECTES
INTERCOOPERACIÓ

La intercooperació és un aspecte clau en la
història del cooperativisme. Tant és així que és un
dels 7 principis aprovats per l’aliança cooperativa
internacional.Intercooperar entre organitzacions és
fonamental.

És aquí on demostrem que, per créixer, no s’ha de
recórrer a la competència, sinó que es pot cooperar
entre organitzacions per construir plegats.
La interccoperació no la entenem com fets puntuals
o aïllats; sinó com part d’una estratègia de construir
realitats i relacions acords als principis i valors de
l’economia social i el cooperativisme.

vols veure la nostra feina d’arqueovitis?

https://youtu.be/OxRn_CMi8_Q
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ARQUEOVITIS
http://blogscat.com/a/arqueovitis/

Alt Penedès
Baix Penedès
Anoia
EQUIP: 3

ArqueoVitis sccl neix com la primera cooperativa amb la condició d’iniciativa social i sense ànim de lucre, destinada a donar
serveis de caire científic i divulgatiu sobre el patrimoni arqueològic, cercant la convivència amb els agents socials de l’entorn i la
possibilitat d’ajudar el jovent a créixer formativa i laboralment en aquest sector.
El projecte de creació de la cooperativa ArqueoVitis sccl esdevé singular per la innovació que suposa en el món de la investigació
arqueològica, la divulgació del patrimoni i el turisme, així com per la integritat del seu impacte en el territori.A través de l’aposta
per l’economia social, vol donar resposta a les necessitats generades per la falta de mitjans en la recerca, a l’interès del públic no
especialitzat i a la inserció laboral dels especialistes del sector. Actua és socia col·laboradora d’aquest projecte.

ATENEU COOPERATIU COOPSETÀNIA
http://www.coopsetania.cat/

Alt Penedès
Garraf
EQUIP: 4
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Quatre cooperatives de l’Alt Penedès i Garraf s’uneixen per crear Coopsetània, un projecte comú que pretén teixir aliances per a
la transformació social al territori. La primera iniciativa que impulsem és l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès i Garraf.
Coopsetània serveix per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa per
crear ocupació estable i de qualitat. La seva raó de ser és fomentar la creació i consolidació de noves iniciatives econòmiques
transformadores, de generar noves oportunitats i fomentar la col·laboració entre projectes.
Enfortir l’economia social i cooperativa per avançar col·lectivament cap a una societat més justa i cohesionada. Impulsar, coordinar
i desenvolupar projectes i activitats de foment i promoció de l’economia social i cooperativa a cada territori. Contribuir a la
creació d’empreses d’economia social i cooperativa per un país amb més i millor feina. Afavorir la inserció laboral en empreses
cooperatives i societats laborals. Oferir formació regular a persones, entitats i institucions sobre l’economia cooperativa, social i
solidària.

PROJECTES
PROMOCIÓ

ASSESSORAMENTS
ACTUA assessora des de fa anys a través de la Diputació de Barcelona, a municipis individualment o agrupats a través de
mancomunitats o consells comarcals en el desenvolupament del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS).
L’experiència de l’entitat en la gestió de serveis de Centres Oberts i la dels seus professionals en l’àmbit de gestió de projectes,
ha obert el marc per la possibilitat d’assessorar i formar a tècnics, regidories i interessats dels municipis en la implementació del
nou model de SIS. L’anàlisi constant de l’experiència en el disseny i gestió de projectes d’intervenció socioeducativa en contextos
de prevenció i de protecció a la infància i adolescència, permet a l’entitat presentar una proposta basada en dos principis bàsics:
L’intercanvi d’experiències entre professionals d’atenció directa amb coneixements en tots els processos de suport en la gestió de
projectes. La construcció de nous coneixements a partir d’aquesta reflexió conjunta i la seva aplicació mitjançant una metodologia
de treball pràctic basada en el model del Marc Lògic.
Bages
Vallès
EQUIP: 2
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FORMACIÓ
ACTUA ha pogut construir materials didàctics interessants i atractius per poder realitzar tallers i formacions
a mida pels subjectes d’educació en els diferents entorns on es treballa.
Així al llarg dels anys ACTUA ha realitzat tallers a centres residencials, centres oberts, escoles, instituts, cicles
formatius de grau mig i superior, batxillerat, centres de formació a adults, etc., en diferents temàtiques tals
com: cooperativisme, , substàncies additives:, ús responsable de pantalles, consum responsable, educació
emocional, habilitats socials, civisme i convivència, etc.
La manera de portar a terme els tallers i formacions és a través de didàctiques innovadores, ús de mitjans
audiovisuals, role playing i psicodrama, teatre social, etc., les quals al ser de caràcter interactiu provoca la
participació constant i atenció sobre les temàtiques a desenvolupar.
A més, ACTUA realitza formacions a professionals del camp educatiu en diferents àmbits relacionats amb la
intervenció. Aquestes formacions són realitzades per professionals capacitats de l’entitat a equips educatius
d’atenció directa tant de la pròpia cooperativa com externs.
Fonamentalment les formacions són programades per cobrir necessitats en: gestió integral de projectes,
planificació estratègica, economia social i/o temàtiques educatives concretes.
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EQUIPS
D’ORGANITZACIÓ

EQUIPS TRANSVERSALS
Els equips transversals, són grups de treball per entomar un objectiu concret amb una temporalitat marcada amb
interessos transversals a tota la cooperativa. Algunos de ellos tiene una permanència en el tiempo y otros una
temporalidad predeterminada. L’encàrrec per la conformació d’un equip transversal pot sorgir des de qualsevol
espai de la cooperativa.
Durant el 2018 ha funcionat l’Equip transversal governanança democràtica. Conformat amb 7 persones voluntàries,
representant una mica la diversitat de la cooperativa, les seves diferents veus.
Fruit de la situació actual de l’entitat i del seu recient creixement ( en els últims dos anys hem mès que duplicat
dimensions com el la quanittat de persones atesase i de persones treballadores) El repte que tenien per davant
consistia en realitzar una anilisis profunda de la situació actual de la cooperativa.
Analitzar i proposar aspectes de millora
que finalment han estat aquestes:
Autogestió dels equips
Empoderament del Consell Rector
Arquitectura organitzativa
Comunicació interna i externa
Participació d’infants i joves
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CONSELL RECTOR
El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, gestiona l’empresa i exerceix el control permanent i directe de la vesant empresarial.
És competent per establir les directrius generals d’actuació, en el marc de la política fixada per l’assemblea general.
Fins el 2018, el Consell Rector de la nostra cooperativa ha estat estat format per les següents persones sòcies:

Ignasi Cid, president del Consell Rector, educador d’atenció directa (fins desembre 2108)
Lourdes Bigas presidenta del Consell Rector, educadora d’atenció directa
Alfredo Muñoz, secretari del Consell Rector, educador d’atenció directa.
Noemí Nus, vocal del Consell Rector, coordinadora i educadora d’atenció directa.( des-de desembre 2018)
Cristina Iglesias, vocal del Consell Rector, educadora d’atenció directa.
Jorge Salazar, vocal del Consell Rector, educador d’atenció directa.

EQUIPS DE GESTIÓ
Pel que fa a la nostra estructura organitzativa operativa i empresarial; la nostra cooperativa compta amb d’un equip que té l’encàrrec de la gestió empresarial de l’entitat.
És així que ens vam organitzar en un Equip de Gestió amb les següents persones:

Miquel Àngel Carreto: Àrea estratègica, Acompanyament projectes, Promoció projectes, Relacions institucionals i intercooperació, coordinador de l’equip.
Lourdes Bigas: Àrea estratègica, Presidenta del Consell Rector, educadora d’atenció directa.
Jose Manuel Delgado: Àrea estratègica, Àrea d’Administració i finances, promoció projectes, TICS.
Marcos Celiberti: Àrea estratègica, Sociolaboral, Formació, Comunicació.
Sonia Cruz: Àrea estratègica, Captació Recursos, Formació, Enfortiment i Relacions.
Javier Guerra: Promoció Projectes d’Inserció, Promoció Arqueovitis, Responsable Infraestructures, Vehicles i Compres.
Diego Muñoz: Àrea tècnica i Qualitat, Formació, Acompanyament projectes.
Mar Cuesta: Área Tècnica i Qualitat, Promoció Assessoraments, Acompanyament projectes, Responsable Técnica Especialitat SIS.
Antonia Anguita: Sotsdirectora Àrea d’Administració i finances.
Ester Mirabet: Acompanyament projectes, Promoció Territorial Terres de Ponent.
Estrella Alba: Àrea de Relacions laborals.
Elena Mendez: Àrea d’Administració i finances.
Xende Sotelo: Àrea Formació, Acompanyament projectes.
Joaquim Raventós: Àrea manteniment infraestructures, compres i vehicles.
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TAULES DE GESTIÓ
Les taules de gestió són òrgans de la cooperativa en què coincideixen persones representants dels diferents projectes de la cooperativa. Serveixen
per compartir informació, experiències, coordinar accions i avaluar la marxa dels plans de gestió, i serveix perquè cada projecte, cada equip tanga
representació en la gestió de l’entitat, així com construir una visió holística de l’organització. Durant el 2018, marcat pels canvis i en plena etapa
de transició; han funcionat taules de gestió general, taules de gestió per programes i taules de gestió per territoris.
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[5]

Durant l’exercici 2018, creiem haver aportat el nostre granet de sorra per a la consecució
dels objectius de desenvolupament sostenible aprovats per Nacions Unides.

Posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món

Garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tothom.

Aconseguir la igualtat entre els
gèneres i l’apoderament de totes les
dones i nenes

Garantir l’accés a una energia
assequible, segura, sostenible i
moderna per a tots.

Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el
treball decent per a tothom.

Reduir la desigualtat en i entre els
països.

Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles.

Adoptar mesures urgents per
combatre el canvi climàtic i els seus
efectes.
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PERSONES USUÀRIES
TOTAL
38.5%		

2018 1018 		

61.5%

40% 		

2017 748		

60%

41% 		

2016 411		

59%

42%

2015 364		

58%

41% 		

2014 321 		

59%

EDAT

TOTAL

3		

0-3

86 		

4-8			102

		

0

136		 9-12			129
98

13-15			134

59 		

16-17 		

182

7 		

18-21 		

72

3 		

+21 		

7

CRAES			39		+2

120 		

81

AUTONOMIA		

3 		

+3

36		

33

ACOLLIDA		

0 		

+42

102		

102

CENTRES O.		

259

+75

519		

260

INSER.LAB.		

16 		

+10

80 		

64

ACOM.TERAP.		

50 		

+93

116 		

66

respecte l’any anterior
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ACCÉS A L’EDUCACIÓ

aris
28% usu

0,13%		 ALF. INICIAL 		

8,66%

ED.INFANTIL		 1,57%

1,44%		

			 ED.PRIMÀRIA		
3,01%

1r			2,88%

3,54%			2n			3,8%

ACCÉS A RECURSOS TERAPÈUTICS
SEGUIMENT INDIVIDUAL PSICOLÒGIC

47.9%

SEGUIMENT INDIVIDUAL PSIQUIATRIC

16.1%

ACOMP. FAMILIAR					17.1%
SIE							1.74%
TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS 		

10.4%

ALTRES						6.6%

3,93%			3r			3,67%
4,33%			4t			4,85%
4,72%			5e			4,46%
3,41%			6e			4,06%

ESO

			
4,59%			

1r			3,8%

2,3%			2n			4,46%
2,62%			3r			4,85%
1,83%			4t			4,85%
0,52% 		

FOR.PRELABORAL		

5,11%

0,52% 		

GRAU MITJÀ

1,04%

0,52% 		

BATXILLERAT		

0,13%

0,52%		

ALTRES			

4,46%
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EQUIP

10

9

10

12

SEGRIÀ		

44

31

46

41

TARRAGONÈS		

33

24

31

24

BAIX PDÈS		

4

2

8

3

GARRAF		

322

27

331

52

ALT PENEDES		

201

69

322

106

BAIX LLOB.		

16

10

16

17

2

91

6

31

2

ANOIA			25
VALLÈS OCC.			

EQUIP

USUARIS

PALLÀS J.		

COMARCA

BARCELONÈS			

2

VALLÈS OR.			

2

BAGES			

2

2017
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USUARIS

SOCIAL / COMUNITAT

2018

TREBALLADORS LOCALS SEGONS CATEGORIA

RELACIONS COMERCIALS

La nostra cooperativa té uns criteris establerts a l’hora de prioritzar les relacions comercials.
El nostre objectiu és que tots els nostres proveïdors compleixin almenys un dels següents
criteris: Proximitat, Cooperatives, Economia Social, Sostenibilitat

<20km
EDUCADORS I INTEGRADORS		

32,8%

DIRECCIÓ PROJ. I AREES 		

4,19%

AUXILIARS I ADMINISTRATIUS		

0,7%

11-20km

Des d’aquest punt de vista, d’un total de 482 proveïdors 46% són de proximitat.
Cal tenir en compte que, en una organització amb presència a 12 comarques, els projectes
trien i gestionen les relacions amb els seus proveïdors locals.
Un total del 51% dels proveïdors compleixen alguns dels requisits establerts.

Encara

EDUCADORS I INTEGRADORS		

16,7%

DIRECCIÓ PROJ. I AREES 		

1,7%

AUXILIARS I ADMINISTRATIUS		

2,4%

tenim molt de camí per recórrer!!!

PROVEÏDORS LOCALS
LOCALS		

46%

k proveiïdors locals

ECON.SOCIAL

2%

porcentatge de compres

COOPES		

3%

k proveidors coops

0-10km

EDUCADORS I INTEGRADORS		

35,6%

DIRECCIÓ PROJ. I AREES 		

5,9%

AUXILIARS I ADMINISTRATIUS		

2,4%
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COL·LABORACIONS

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 UPC, MEC car sharing, Berta Rubio, Sistemas Digitales, Pintures Janer, Concep-t,
Laboratoris Menarini, Lacoste Iberica SAU, Pont solidari- Banc de recursos, SMP Automotive
Technology Iberica SL, Fundacio Família Torres, Donalo.org, La Granja, El Poblet Edicions,
Obra Social La Caixa, Correos...
....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.

!!
s
e
i
c
grà
38

COOPERATIVA. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ, IGUALTAT
Durant l’any 2018 la nostra cooperativa ha realitzat les dues assemblees ordinàries que tenim definides
per RTC; i hem continuat amb el procés de construcció estratègica, mitjançant la realització de jornades
de creació estratègica.
També vam realitzar una assemblea extraordinària per analitzar possibilitats d’obertura de d’alguns
projectes.
Realment totes aquestes activitats han comptat amb una altíssima participació i molt enriquidora.
El 55% de l’organització ha participat en las assemblees de la cooperativa.
El 28% han participat en alguna de les jornades cooperatives.
El 65% han participat en alguna instancia amb els equips d’organització ( Consell Rector, equip de
gestió, taula de gestió)
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

TOTAL
2018		

32

+1

59 		

27

2017		

32

+9

58		

26

2016		

26

+14

49		

23

2015		

17

+5

35		

18

2014		

14

-2

30 		

16

2013		15 		32 		17

respecte l’any anterior

Fem xarxa per potenciar la intercooperació entre entitats per arribar més i millor a les nostres missions
i finalitats socials.

Així mateix, a més de la intercooperació; la nostra cooperativa
ha participat d’una o altra manera en les següents xarxes o
platformes:

És així, que aquest 2018 hem participat en projectes d’intercooperació Amb Insercoop, hem gestionat
programes d’inserció laboral; Amb Arqueovitis ens hem associat per acompanyar el seu projecte de
promoció del patrimoni cultural; Amb Gedi i Frescoop, mantenim la cooperació en la creació d’una
oficina compartida; Finalment amb les cooperatives Nou verd / nou set, la fura, facto asessors, hem
iniciat la gestió de l’ateneu cooperatiu coopsetania.
Proposem doncs, intercooperar, disposar d’eines i de mecanismes per créixer junts, comprometentnos 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.

FEPA Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
FCTC Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
COOP 57 SERVEIS FINANCERS ETICS I SOLIDARIS
XES Xarxa de Economía Alternativa y Solidaria de Catalunya
PINCAT La Plataforma d’Infància de Catalunya
PEI JOVE Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves
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SOCIAL LABORAL
Durant el 2018 266 persones han aportat treball a la cooperativa

61%

39%

ESTUDIS

EDUCADORS I INTEGRADORS		

85,3%

DIRECCIÓ PROJ. I AREES 		

11,1%

AUXILIARS I ADMINISTRATIUS		

3,6%

en curs

no acabat

acabat

GRAU MIG			 ---		

3,3%			

3,6%

GRAU SUPERIOR		

13%		

10%			

19,7%

DIPLOMATURA		

64,4%		

43,3%		

51,8%

POSTGRAU			

7,4%		

20%			

13,1%

MASTER			

13%		

13,3%		

8%

DOCTORAT			

---		

40

3,3%			 ---

EDAT

18 - 25

anys

7.69%

26 - 30

anys

30%

31 - 35

anys

18.8%

36 - 40

anys

19.5%

41 - 45

anys

13.2%

46- 50

anys

7.7%

51 -55

anys

2.4%

56 - 60

anys

61 - 65

anys

0
0.7%

PROJECTES I PROGRAMES
121
56

PROJECTES CRAE

››Llars Torre Vicens

CENTRES OBERTS I

››Xarxa de C.O de Vilanova i la Geltrú

››Servei d’intervencio socioed. Sitges

››Centre Obert Mediona

››E. socioeducatiu Castellví de la marca

››E. socioeducatiu Olesa de Bonesvalls

››Centre obert Vilafranca del penedes

››-XAM Cubelles

››Servei d’interv. socioed. torrelles de
foix

››Serveis interv. socioed. St Martí
Sarroca

››Espai socioeducatiu Gelida

››Espai socioeducatiu Masquefa

ESPAIS SOCIOEDUCATIUS

››Toni Inglés

››Espai Jove olivella
››XAM Olivella

52

PROJ. 1A ACOLLIDA

11

AUTONOMIA

4

AC. TERAPÈUTIC

››Vilobí

››Collbató

››Raeirs

››Francolí

››Actua en xarxa Vng

››Actua en xarxa Avinyonet del Pdès.

››Actua en xarxa llar josep raventos

››Pis d’autonomia Vila-seca

››Pis d’autonomia Cappont

››Pis d’autonomia Vila-seca

››Pis de joves Vilafranca

››Pis d’autonomia La muntanyeta

››Pis d’autonomia Tarragona

››Projecte MUSA

››Acompanyament familiar

››Actua jove

13

INTERCOOPERACIÓ

››Copsetània

››Arqueovitis

››Compartim gestió

19

EQ. ORGANITZACIÓ

››Equip de gestió

››Consell rector

››Taula de gestió

7

EQ. TRANSVERSALS

››Equip transversal governança democràtica

2P

INSERCIÓ LABORAL

Hores remunerades 2018

364.354h

TIPOLOGIA DE RELACIONS CONTRACTUALS

índex banda salarial

1,85%

32

PERSONES SÒCIES TREBALLADORES (EN ACTIU)

27

2

PERSONES SÒCIES EN EXCEDÈNCIA

2

19

INDEFINIT A TEMPS COMPLERT

12

6

INDEFINIT TEMPS PARCIAL

0

22

FIXOS DISCONTINUS

4

35

OBRA O SERVEI

26

58

< 30 ANYS

34

CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ

15

19

30A - 40A

16

INTERINITAT

8

12

40 <

3

PERSONES EN PRACTIQUES

1

NOVES CONTRACTACIONS
LABORALS PER EDAT
22
5
5

VALORACIÓ pel comitè de seguretat
Es considera que el nivell d’integració de la prevenció de riscos
laborals dintre de l’estructura organitzativa de l’empresa és
1. Pla de prevenció			

bo

2. Planificació preventiva		

bo

3. Avaluació de riscos			

bo

4. Investigació d’accidents		

bo

14 REDUCCIÓ DE JORNADA

5. Actuació en cas d’emergència

bo

3

6. Formació i informació			

bo

7. Coordinació d’activitats empresarials bo

42

BO

15

ACOMIADAMENTS I
BAIXES VOLUNTÀRIES

10

1

JUBILACIONS

0

EXCEDENCIA

0
2

FORMACIÓ
A la nostra cooperativa el pla formatiu es construeix de forma participada per tota l’organització. El que el converteix en un pla formatiu multi dimensional

Dimensió
personal

Plans formatius
individuals.

Dimensió
projectes

Necessitats formatives
detectades en i pels equips
dels projectes

Dimensió
estratègica

Necessitats formatives
detectades en funció de
l’estratègia de l’organització

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 2018 les persones que fem actua hem realitzat les següents formacions:
››Islamofòbia i feminisme islàmic.
››Radicalització joves Menas.
››Formació Sini@.
››Supervisions d’equip.
››LOPD.
››Postgrau comunicació interna.
››Office 365.
››Supervisió d’equip
››Patologia dual en adolescents.
››Estratègies per fomentar la lectura
››Manipulador d’aliments.
››Eines per elaborar la història de vida a
través de l’escriptura.
››Salut mental i addiccions.
››Prevenció Abusos Sexuals.
››Diagnòstic de conductes relacionades
amb la radicalització d’adolescents.
››Contenció emocional amb infants i joves.
››Relacions afectives-sexuals.
››Violència de gènere.

››Violència sexual contra menors: creant
entorns de suport i cura.
››Metodologia Montessori.
››Com parlar als adolescents /nens perquè
t’escoltin i com escoltar per què parlin.
››Formació sistèmica i del vincle afectiu
per a professionals.
››PEI.
››Mindfulness per educadors socials.
››Anàlisis sistèmica de casos.
››Adolescència punt i seguit.
››Anàlisis avançat i treball de casos des de
la teoria sistèmica i del vincle afectiu en
infants i adolescents en risc.
››Coaching per equips.
››Postgrau en Mediació i Resolució de
Conflictes.
››L’ús de xarxes socials entre els
adolescents.
››Intervenció sistèmica i teràpia familiar

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 realitzar el següents:
››Diploma universitari en orientació i inserció laboral
››Postgrau en estratègies i gestió de la comunicació
interna.
››Màster Coaching Integral.
Màster Avaluació de Programes y Polítiques Públicas.
Postgrau en Resolució de conflictes i Mediació.
Màster en Recerca en Educació.
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AMBIENTAL
EMISSIONS CO2

32t consum electricitat
23t consum gas
9t
consum de gasoil (calefacció)
67t consum gasoil (vehicles)
3,3t consum aigua
134t consum energia de (organització)

163060 kmwh
7653 kg
3160 l
25590 km
4297m3

400

0,77

paquets paper (500 fulls DIN A4)

Tots els nostres
projectes realitzen
la classificació dels
residus habituals.

kg/persona

Durant el 2018 hem començat a fer proves per incorporar el
transport elèctric, mitjançant una plataforma col·laborativa

30.000km
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RECORREGUTS PER RAONS DE FEINA

Hem realitzat 1795 km de desplaçaments en vehicles elèctrics, el que ha permès deixar d’emetre uns 100 kg de CO2
a l’atmosfera, a més de l’estalvi en combustible i peatges.

ECONÒMIC

+

-

Import total anual d’ingressos provinent de l’activitat

6.822.685,11€
Import total de les subvencions concedides a la cooperativa

188157,55€
Ingressos provinents de subvencions sobre el total

		
			

2,68%
Altres ingressos

16.003,70€

Import total anual de despeses

6.952.126,15€
Despeses operatives

1.438.688,59 €
Salaris

5.4.9.996,74€
Altres despeses

95.336,48€

2018

7.026.846,36
2017

5542776.57
2016

4312382.26
2015

3969489.18
2014

3922614.37

Total ingressos

			

EVOLUCIÓ
INGRESSOS

7.026.846,36€
Resultat
100%

cooperatiu
reinvertit

103.805,28€
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Patrimoni net

Mitjana anual de recursos econòmics disposats en entitats de finançament

943.516,18€

25.923,87€

Capital social

Suma de les quotes pagades a entitats representatives i xarxes

298.196,72€

3.420€

Reserves

Retorn econòmic a l’administració( tot tipus de taxes i impostos que hem pagat al 2018)

492.658,50€

2.021.055,13€
Estalvi directe generat a l’administració per l’exempció del IVA

678.834,51€

PATRIMONI ACTIU
2018

2017

17,03%
NO CORRENT
12,93%
287.885,45€
308.870,76€

82,97%
1.402.448,94€

CORRENT

87,07%
2.079.091,11€

PATRIMONI PASSIU

48,33%
816.890,02€

PATRIM.NET

39,51%
943.516,18€

11,37%
192.236,20€

PASSIU NO
CORRENT

7,71%
184.194,58€

40,30%
681.208,17€
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2018

2017

PASSIU
CORRENT

52,78%
1.260.251,11€

[6]

LES PERSONES USUÀRIES
(Enquestes realitzades als usuaris de CRAE, CAI, Pisos.)
Si vols parlar amb el teu tutor, o tutora quants dies trigues?
1 dia --------- 73%
2 dies ------- 13%
3 dies --------- 6%
4 i 7 --------- 6%
+7 ----------- 2%

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

6%		

16%		

34%		

26%		

Com és la relació amb els educadors?					2%		3%		44%		51%

Et sents bé al projecte?							4%		17%		45%		34%

Et sents segur?								4%		12%		38%		46%
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18%

Tens coneixement de les raons per les quals vius al centre o al pis?					

95%					

5%

Creus que els educadors t’escolten?									87%					13%

Creus que la teva opinió importa?									79%					21%
Creus que es respecten els teus drets com a infant o adolescent?					

87,4%					

12,6%

Tens temps de dedicació a fer les activitats dels teus estudis?						

95%					

5%

T’ajuden els educadors amb les teves activitats?								91%					9%

Tens orientació sobre el què faràs en el futur?								87%					13%
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LES PERSONES TREBALLADORES

Clima general de treball							

1,4%		2,8%		20,3%		48,3%		27,3%

Satisfacció i identificació amb la tasca que realitzem com a projecte

0.7%		2.1%		18.2%		61.5%		17.5%

Satisfacció amb l’equip en el qual treballo

0.7%		2.1%		15.4%		41.3%		40.6%

Participació de l’equip en les definicions bàsiques del projecte

0.7%		4.9%		17.9%		60.1%		16.8%

Participació de l’equip en el disseny i elaboració d’horaris de treball

2.8%		6.3%		21%		44.8%		25.2%

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte la pràctica socioeducativa del projecte

0.7%		4.2%		17.5%		49.7%		28%

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte de la gestió integral del projecte

1.4%		9.8%		25.2%		43.4%		20.3%

Impuls de l’autoconfiança i autogestió de l’equip

1.4%		6.3%		12.6%		49.7%		30.1%

S’ofereixen accions formatives de qualitat

2.1%		10.5%		30.8%		49.7%		7%

Em sento identificat amb la filosofia i el projecte de l’entitat

		6.3%		11.2%		47.6%		35%

Em sento satisfet amb la gestió general de l’entitat

1.4%		7%		16.8%		55.2%		19.6%

grau de coneixement suficient quant a la tipologia i funcionament de l’entitat

1.4%		

3.5%		

30.1%		

53.1%		

11.9%

Satisfacció amb la teva situació laboral

1.4%		

8.4%		

28%		

42%		

20.3%

Defineix quin creus el teu estat emocional general, en relació a la teva feina

						 3.77

( SOBRE 5)

Oportunitats de formació i creixement professional que t’’ofereix l’organització

						

( SOBRE 10)

Nivell de conciliació entre vida laboral i personal que la teva feina et permet

						 8.04
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7.99

ELS NOSTRES CLIENTS
Qualitat del bé o servei ofert

9

Relació qualitat preu

8.57

Capacitat de resposta davant d’’urgències

9

En cas de reclamacions, valora la teva satisfacció respecte a com s’’han atès

8.83

Terminis de lliurament (compliment de terminis, condicions de l’entrega, etc.)

8.89

Atenció rebuda

9

Grau de claredat i transparència ofert per la organització en la relació comercial

8.67

L’organització de qui ets clienta, usuària o beneficiària, ofereix la informació sobre ella mateixa

8.78

L’organització de qui ets clienta, usuària o beneficiària, ofereix canals de participació

8.62

VALORACIÓ SOBRE 10
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Qualsevol dubte o consulta al
respecte del contingut de la memòria,
contactar mitjançant l’adreça de correu
electrònic actua@actua.coop

Compliment normatiu,
equivalències xes+gri

CONTINGUT

EQUIVALÈNCIA GRI

PÀGINA

Dades registre de l’entitat

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

2

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. Tanmateix incloem l’informació
aportada per la realització del balanç social de la xarxa
d’economia solidària.

Presentació de la memòria

Estratègia i anàlisis G4-1

4

Resum 2017

Perfil organitzacional G4-6, G4-9

6

La nostra cooperativa

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

8

Projectes i equips 2017

Perfil organitzacional G4-8, G4-4

12

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 .

Persones usuàries

No hi ha equivalències

34

Social / Comunitat

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

34

Cooperativa. democràcia i
participació, igualtat

Perfil organitzacional G4-16

39

Social laboral

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

40

Formació

Capacitació i educació G4-LA9, G4-LA10
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Ambiental

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

44

Econòmic

Acompliment econòmic G4-EC1
Subvencions G4-EC4

45

Com ens avaluen/em

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

actua
coop

actua
coop

actua
coop

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

