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Nom: ACTUA
NIF: F61826053
Forma jurídica: cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre
Activitat: disseny i gestió de projectes socioeducatius
Adreça: Carrer Sant Raimon de Penyafort nº8. Vilafranca del Penedès, 08720
Tel: 93 224 71 88
actua@actua.coop
www.actua.coop

actua coop

actua cooperativa

actuacooperativa

actua sccl
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Enfront de la incertesa, treball, estratègia, princi-
pis i valors cooperatius

El 2019 per Actua en termes globals ha estat un 
any de transició. De l’organització que érem i ja 
no som a l’organització que serem però encara 
no som. Aquesta convivència entre el passat i el 
futur ens ha deixat un any amb moltes tensions.

Durant l’any hem iniciat un procés de reflexió 
interna, molt participatiu, amb tres dimensions 
principals. Què cooperativa volem, quina estratè-
gia adoptarem per aconseguir-ho i com ens or-
ganitzarem per implementar-la. És així que des-
prés d’unes quantes jornades de reflexió i debat 
hem portat a l’assemblea el marc estratègic d’Ac-
tua 20/22. De forma sintètica volem construir una 
cooperativa forta, arrelada a la comunitat, demo-
cràtica, sostenible, social i fortament comprome-
sa amb els principis i valors cooperatius. 

També hem començat a definir el model socioe-
ducatiu d’Actua aquest treball és un altre dels pi-
lars de la nostra nova estratègia; és l’espai a on 
estem construint de forma transversal i participa-
da la proposta socioeducativa de l’organització i 
representa allò que som i volem ser.

La nostra activitat es desenvolupa en un sector 
cada vegada més precari i inestable.

Tanta inestabilitat econòmica i administrativa 
ens ha deixat sense capacitat d’impulsar molts 
projectes. Hem passat d’un model de licitació de 
molts projectes ( serveis residencials) a un mo-
del de concertació. El que havia de ser un canvi 
positiu, a nivell administratiu ens ha comportat 
retards importants en els pagaments i per tant, 
molta tensió econòmica que hem hagut de su-
portar amb finançament.

Ha estat també un any que hem entrat a for-
mar part més activament al consell rector de la 
Federació de cooperatives de treball, i a la junta 
directiva de la Federació d’entitats d’atenció a la 
infància i l’adolescència. Aquesta implicació ens 
ha situat a primera línia de l’acció del cooperati-
visme i de la defensa dels drets de la infància. 

Hem consolidat també diferents espais de inter-
cooperacio i xarxes. Comencem a donar forma a 
conceptes com el d’ecosistema cooperatiu, ne-
cessaris per materialitzar i visibilitzar el canvi de 
paradigma econòmic i social i la nostra aposta pel 
territori i la comunitat.

Ha sigut un any d’enfortiment de les relacions i 
xarxes a diferents territoris. L’activitat de l’ateneu 
Coopsetània s’ha consolidat i cada cop compar-
tim mès coses amb els nostres aliats, Entrem-hi, 

2. Presentació de la memòria
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Facto, i La Fura..  I també hem consolidat les re-
lacions territorials al Segriá. La participació a la 
XES de Lleida i la UTE amb ASPID donan compte 
d’això.
En aquesta línia i en aliança amb altres organitza-
cions cooperatives hem construït projectes com 
“La sectorial que somiem”, l’Acollim.coop o Coo-
peratives Educatives. Aquestes iniciatives repre-
senten eines creades des del cooperativisme per 
ajudar a transformar la societat perquè sigui més 
sostenible, inclusiva, democràtica i justa. 

En referència als nostres programes i projectes 
d’intervenció, hem consolidat l’equip de projec-
tes d’inserció laboral. A partir d’aquest equip han 
sorgit iniciatives que ens han de permetre am-
pliar la mirada de l’inserció laboral sota el para-
digma de l’economia social i solidària, com són 
l’empresa d’inserció Anemxfeina o la llavor per 
desplegar projectes  en el món de la cultura.

En l’èxit d’aquesta línia, han estat clau el treball 
de l’equip i les relacions d’inter cooperació amb 
diversos actors com PEI Jove, Insercoop, Ateneus 
cooperatius, o Formació i Treball, i en general s’ha 
comptat amb una molt bona resposta de el teixit 
associatiu i empresarial en els territoris d’actua-
ció.

Per acabar, un munt de petits projectes que ens 
donen molta vida i són el fruit del treball cons-
tant dels equips:

- Pis d’autonomia Els Monjos. per joves a 
Monjos. Aquest servei completa les siner-
gies internes entre pisos i PIL que impulsen 
plegats l’emancipació dels joves en el teixit 
social i laboral.

- XAM a Canyelles, espais socioeducatius a 
Torrelles, Castellví de la Marca, renovació i 
millora de molts projectes, SOAF a l’Alt Pe-
nedès, servei d’acollida de famílies migra-
des al Garraf, assessoraments a St Andreu 
de la Barca, Martorell i Badia del V, tallers 
d’estudi, casal lingüístic i gestió de l’espai 
Roca Umbert a Granollers, tallers d’orien-
tació acadèmica i professional a St Cugat 
... tots aquests projectes i d’altres fan una 
feina importantíssima per Actua perquè 
representen els lligams amb la comunitat 
educativa i el seu teixit social.

2. Presentació de la memòria
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3. Resum 2019

1202  
Persones ateses

263 
Persones  

treballadores
Persones 
sòcies

Projectes 
atenció directa

13 
Comarques

481.461 
Hores  

treballades

Ingressos x l’activitat   7.628.224,57 € 
Subvencions € 421.612,01 €

Import total anual 
d'ingressos -en € 8.060.444,04 €

45 
Equips

5  
Projectes 

d’Inter cooperació

63 35 
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L’any 2019 ha estat un període de continuïtat en el qual s’han seguit desple-
gant les accions dissenyades en el Programa amb el qual l’actual Consell 
Rector d’ ACTUA va començar la seva marxa durant l’exercici 2016.
Continuïtat no sempre ha estat sinònim de tranquil·litat, sinó de desenvo-
lupament de projectes, recursos, iniciatives i d’avanç en la cerca de nous 
reptes i de necessitats dels col·lectius més vulnerables. Iniciatives, accions 
i canvis que han permès que ACTUA a principis del 2020 es trobi en unes 
condicions sensiblement millors comparades amb les que tenia l’any 2019.
Durant el 2019 el Consell Rector d’ ACTUA ha realitzat diferents accions 
entre les quals destacarem

• Visites regulars als diferents projectes, buscant incrementar enca-
ra més la proximitat als diferents territoris per a recuperar el sentir 
i les necessitats dels equips, direccions i de les persones a les quals 
atenem. 
• Presència als diferents òrgans de la cooperativa. 
• Participació en la nova configuració de la cooperativa.   
• Mediació amb entitats bancàries en relació a l’aportació de capital 
de les noves incorporacions societàries. 

Ha estat un any novament protagonitzat per el retard en el cobrament de 
moltes i importants factures i la conseqüent preocupació per aconseguir 
una sostenibilitat econòmica que ens donés la tranquil·litat i ens permetés 
dirigir la major quantitat d’esforç cap a l’ autènticament important:  les 
persones que atenem, la comunitat en la qual ens incloem i la construcció 
de la transformació social.
Els resultats econòmics mantenen la dinàmica d’anys anteriors, donen 
compte d’una bona feina de l’Àrea Econòmica de la Cooperativa, de les 
direccions dels recursos i del conjunt de professionals de la cooperativa i 
suposen estabilitzar els nivells de tranquil·litat en aquesta àrea.
També hem continuat treballant perquè els/les professionals d’ ACTUA , 
autèntic valor de l’entitat, millorin la seva satisfacció i benestar i puguem 

4. Missatge del Consell Rector.
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El Consell Rector de la nostra cooperativa està format 
per les següents persones sòcies:

1.Lourdes Bigas, 
presidenta del Consell Rector  
educadora d’atenció directa.

1. Alfredo Muñoz 
secretari del Consell Rector  
educador d’atenció directa

1. Noemí Nus, 
vocal del Consell Rector 

coordinadora i educadora d’atenció directa.

2. Cristina Iglesias 
vocal del Consell Rector 
educadora d’atenció directa.

3.Jorge Salazar, 
vocal del Consell Rector

educador d’atenció directa.

construir totes juntes unes relacions laborals 
que potenciïn l’eficàcia de la intervenció profes-
sional, així com uns llocs de treball estimulants i 
motivadors.
Volem també agrair l’important esforç que s’ha 
fet des de tots els àmbits (estructura, responsa-
bles dels recursos, persones treballadores…) per 
a buscar la millor situació laboral sense perdre el 
sentit social de la nostra feina.
El coneixement com a motor d’ ACTUA, ha tingut 
un impuls important durant aquest any amb 
el desenvolupament de grups transversals, co-
missions d’avanç tècnic i estructural en totes les 
àrees d’acció de l’entitat.
Per a finalitzar, no voldríem deixar de reconèixer 
a totes les persones que han possibilitat que al-
tres àrees o projectes de l’entitat s’hagin pogut 
desenvolupar i donar resposta al compromís 
social que ACTUA ha vingut demostrant durant 
tots els seus anys d’existència.
En resum, 2019 ha estat un any d’esforç i passió 
per a construir una cooperativa amb un bon ni-
vell de sostenibilitat, amb persones treballado-
res més compromeses i satisfetes, amb persones 
ateses amb millor qualitat de vida, i amb una 
major participació en les comunitats i territoris 
en les quals estem desenvolupant la nostra tas-
ca. 
Creiem que aquests objectius s’han complert, 
que hem aportat el nostre gra de sorra per a 
fer una mica millor la nostra societat i per con-
seqüent podrem enfrontar-nos en millors condi-
cions als reptes que ofereixi el futur.

Consell rector actua
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Som una cooperativa d’iniciativa social sense 
afany de lucre creada al 2005 per professionals 
de l’àmbit socioeducatiu, ens dediquem al des-
envolupament i la gestió de projectes 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. Estem com-
promesos amb una economia socialment res-
ponsable i implicats en la promoció local i la 
transformació social. 
Aquesta activitat la duem a terme sota principis 
democràtics, d’equitat i solidaritat i mitjançant 
la cooperació amb institucions, empreses i per-
sones. L’èxit dels projectes que impulsem es fo-
namenta en la suma d’esforços dels diferents 
actors de la societat, i en l’acció des de la pròpia 
comunitat.
En tots els nostres projectes promovem l’empo-
derament actiu de les persones, així com la par-
ticipació d’entitats, empreses, col·lectius i insti-
tucions en general

El nostre model organitzatiu està lligat a la nos-
tra 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’auto-
gestió i l’empoderament dels nostres equips de 
professionals.

Missió i valors

MISSIÓ Som una Cooperativa enfocada a gene-
rar 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, equips i pro-
jectes.

En la nostra cooperativa ens or-
ganitzem 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, necessària-
ment 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, ge-
nerant 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 i de la de-
mocràcia a escala humana.

5. La nostra cooperativa

VALORS

INTRAPERSONALS SOCIOCULTURALS

ESTRUCTURALSINTERPERSONALS

Empoderament
Cohèrencia
Excel·lència

Justicia social
Responsabilitat social

Innovació

Eficàcia
Transparència

Solvència

Comunicació
Solidaritat i compromís

Tolerància

En la nostra matriu 
identitària rau el canvi i 

l’adaptació a l’entorn amb 
progressivitat, permanència 

i consistència.
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Assemblees i 
jornades cooperatives

Taules de gestió.
Programes i

territoris

Consell RectorProjectes
d’intercooperació

Promoció
de projectes

Programes
acompanyament

psicoeducatiu Programes
Intervenció

Comunitària

Programes
Inserció
Laboral

Programes
Pisos

Autonomia

Equip Transversal
estratègia i 

organització

Programes
CRAE
SPAII

Equip de
Gestió

ORGANIGRAMA 2019
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Definim la nostra activitat com del disseny i gestió de projectes per al des-
envolupament d’oportunitats amb persones i col·lectius.

Són elles, les persones i les seves famílies, 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 professio-
nals i voluntaris altament compromesos i convençuts de la seva tasca, em-
poderats 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 de nostre projecte.

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 resposta 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 pro-
cessos 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.

CADENA DE VALOR I GRUPS D’INTERÈS.
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6. Equips, Projectes i programes 2019
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Vilafranca del Penedès // Sant Pere i Sant Pau
El Vendrell // Cappont // Vila-seca

Santa Margarida i Els Monjos

PROGRAMA PISOS AUTONOMIA

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.

Persones
treballadores

Persones
Usuàries5

3 2

40

Equips, Projectes i programes 2019
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Toni Inglés // Collbató // Vilobí 
Llar Francolí // Llars Torre Vicens // Raiers

PROGRAMA CENTRE RESIDENCIAL ACCIÓ EDUCATIVA

Són recursos  per  als infants i adolescents de zero a divuit anys en 
situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, prèvia avaluació i pro-

posta de mesura de guarda i tutela, on es dona cobertura educativa i 
assistencial. L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats edu-

catives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en 
la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

Persones
treballadores

Persones
Usuàries128

54 81

50

Equips, Projectes i programes 2019
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Projectes Actua en Xarxa
Vilanova // Avinyonet // Josep Raventós

PROGRAMA SERVEI PRIMERA  
ACOLLIDA ATENCIÓ INTEGRAL

El projecte està format per un conjunt de Centres, en els quals s’ofereix 
uns serveis d’acollida i atenció integral i té com a objectiu general aten-
dre als joves estrangers no acompanyats i les seves necessitats. Són cen-
tres 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

Persones
treballadores

Persones
Usuàries25

38 52

Equips, Projectes i programes 2019
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Xarxa de Centres Oberts Vilanova i la Geltrú // SIS Sitges //XAM Garraf SIS Canyelles 
// CO Vilafranca del Penedès // ESE Mediona// ESE Torrelavit // ESE Castellví // ESE 

Olesa de Bonesvalls // ESE Gelida  // ESE Sant Martí Sarroca // ESE Torrelles de Foix // 
Agents Cívics

PROGRAMA INTERVENCIÓ COMUNITARIA

La prevenció comunitària esdevé clau d’importància estratègica de la 
cooperativa ACTUA, ja que a través d’ella es fomenten projectes de pro-
moció social i educativa a la vegada que es fomenta la participació dels 

subjectes d’educació. La necessitat de fer front a problemes comple-
xos 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

Persones
treballadores

Persones
Usuàries60

10 355

302

Equips, Projectes i programes 2019
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Pensa’t, coneix-te= labora’t // Singulars // JENP

PROGRAMA INSERCIÓ LABORAL

Son recursos específics orientats a un col·lectiu amb dificultat per tro-
bar eines adaptades a les seves necessitats socials, formatives i labo-
rals, definits en projectes socials amb criteris d’economia social i d’in-

tercooperació 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.

Persones
treballadores

Persones
Usuàries3

2 157

16

Equips, Projectes i programes 2019
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Musa // Espai familiar // TEA // Actua Jove

PROGRAMA ACOMPANYAMENT PSICOEDUCATIU

Té com a principal objectiu posar en el centre l’acompanyament emo-
cional. 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’acom-
panyament vital que hem tingut, i creiem que és part indispensable 

del desenvolupament humà

Persones
treballadores

Persones
Usuàries5

3 82

65

Equips, Projectes i programes 2019
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Persones
treballadores

Persones
Usuàries

Agents Cívics Vilanova i la Geltrú // Servei d’Immigració Garraf //
 Assessoraments // Formació

PROGRAMA PROMOCIÓ DE PROJECTES

Així mateix, cada any a la cooperativa intentem sembrar les llavors per 
a nous projectes i línies d’acció vinculades amb les necessitats de les 

persones usuàries i amb l’estratègia de la cooperativa.

6

4

Equips, Projectes i programes 2019
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PROJECTES INTERCOOPERACIÓ

ATENEU COOPERATIU COOPSETANIA ATENEU COOPERATIU COOPCAMP ARQUEOVITIS

Coopsetània és l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pe-
nedès i Garraf. Forma part de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius 
L’Ateneu té per objectiu donar a conèixer i impul-
sar l’economia social, el tercer sector i les coopera-
tives, un model d’economia transformadora que 
dóna resposta a la necessitat del territori, genera 
riquesa i ocupació estable i de qualitat. Les enti-
tats promotores de Coopsetània són: Entrem-hi, 
Actua, Facto, La fura

Actua participa dins de l’equip de gestió del ate-
neu Coop Camp com entitat agrupada i membre 
de l’equip de actuacions per millorar la situació 
dels col·lectius vulnerables. S’han fet diferents ac-
cions con jornades de difusió, creació d’empreses 
d’inserció, formacions relacionades a aquests te-
mes.

ArqueoVitis SCCL neix com a primera cooperati-
va amb la condició d’iniciativa social i sense ànim 
de lucre, destinada a donar serveis de caire cientí-
fi c i divulgatiu sobre el patrimoni arqueològic. La 
reinserció i formació de joves no formats; la cons-
cienciació i educació social en la revalorització del 
llegat històric; la conservació dels béns històric-ar-
tístics; la recerca científi ca i l’assessorament his-
tòric; així com l’aproximació el patrimoni a tota la 
comunitat, ha estat el que ha ocupat professio-
nalment als socis fundadors d’aquest nou projec-
te cooperativista. ACTUA forma part de l’equip de 
suport d’aquesta cooperativa i es sòcia col·labora-
dora.
Actua tambè UTE amb ASPID ( Lleida), per la ges-
tió del Serveis d’Intervenció Socioeduvativa Gínjol.

Equips, Projectes i programes 2019
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PROJECTE DESTACAT

El projecte s’inicia l’any 2018, dues persones, rebuscant estones del seu horari 
de feina i de fora d’aquest, i sense cap dotació econòmica, però amb moltes 
ganes, il·lusió i idees al cap.
Les primeres accions van anar encaminades a la difusió del nou projecte, a 
apropar-nos als projectes i poder aportar uns primers coneixements bàsics 
de fotografi a a tothom qui ho volgués. En aquest sentit, es van realitzar 3 ses-
sions fotogràfi ques a les ofi cines d’Actua a Vilafranca del Penedès (8, 16 i 22 
d’agost de 2018). La participació fou bàsicament de nois i noies del CRAE Toni 
Inglés, amb una participació mitjana d’unes 10 persones.
Paral·lelament, conscients de la manca de càmeres fotogràfi ques per part 
dels nois i noies i, sobretot, dels més petits, s’engega una campanya de reco-
llida de càmeres, que ens permet obtenir algunes càmeres per poder deixar 
a qui ho necessités.

ACTUART 2019
Iniciant el 2019 ens adonem que per arribar a tots els projectes de la coope-
rativa necessitem la col·laboració dels projectes, i es creen els referents d’Ac-
tuart, havent una persona de cada projecte encarregada de fer d’enllaç entre 
ambdues parts. Es fa reunió per trobar-nos amb tots els representants el 5 de 
febrer de 2019, a Vilafranca. A partir d’aquí mantenim el contacte creant un 
grup de whatsapp i via mail.
Cal fer un gran agraïment a tot aquest grup de representants, ja que gràcies 
a ell es va poder tirar endavant el projecte, fent-lo arribar a cada un dels seus 
recursos i motivant i afavorint la participació, per això, mil gràcies.
De la mateixa manera, es planteja que les despeses de l’organització del con-
curs, celebració de lliurament de premis, premis, exposició fotogràfi ca... han 
de ser repartides entre tots els projectes, rebent una aportació econòmica de 
cadascun d’ells, tenint en compte la seva mida i facturació. Segon premi categoria edukas

Segon premi categoria edukas

Primer premi categoria jove

Equips, Projectes i programes 2019
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 Amb tots aquests aspectes en marxa, s’organitza celebrar el lliurament de 
premis i mostrar l’exposició de part de les fotografies rebudes.
La culminació de tota aquesta feina es dóna el dia 24 de maig de 2019 on, de 
les més de 200 fotografies rebudes, distribuïdes en 3 categories:

- De 3 a 12 anys
- De 13 a 21 anys
- Treballadors i treballadores

Es van seleccionar les fotografies guanyadores, 3 de cada categoria. Aquesta 
selecció ha estat feta per un jurat, el 9 de maig de 2019, tenint en compte 
diferents criteris fotogràfics, de composició i socials. Especial menció també 
a les membres del jurat que, de forma desinteressada, van aportar part dels 
seus coneixements per l’elecció de les fotos guanyadores.
Aquestes fotografies, junt amb una desena de fotografies més seleccionades 
de cada categoria, arribant a la quarantena, conformen una exposició foto-
gràfica, que restà exposada durant un mes a les instal·lacions de les oficines 
de la cooperativa Actua. 

Després van ser exposades també en altres localitzacions:
- Centre Cívic de St. Pere i St. Pau, de Tarragona.
- Vilanova i la Geltrú

Cal esmentar que es van realitzar altres contactes on exposar el projecte, com 
el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, però per manca de 
temps i recursos no va ser possible realitzar. 
Les fotografies guanyadores queden recollides també al calendari de 2020 
que es va fer entrega als treballadors d’Actua al finalitzar l’any.

Tercer premi categoria joves

Segon premi categoria infantil

Tercer premi categoria edukas

Primer premi categoria infantil

Tercer premi  
categoria 

infantil

Equips, Projectes i programes 2019
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7. Impacte de l’activitat 2019

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 du-
rant 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’ocu-
pació 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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FRANJA EDAT HOME DONA

 0-3 3 4
 04 a 8 125 111
 9 a 12 165 137
 13-15 172 106
 16-17 117 40
 18-21 173 14
 21 12 23

  1202 767 435

A. Persones usuàries

 Total %Homes %Dones

2019 1202 63,8 36,18
2018 1018 61,50 38,50
2017 748 60,00 40,00
2016 411 59,00 41,00
2015 364 58,00 42,00
2014 321 59,00 41,00

Persones usuàries por programes

Intervenció 
comunitària

H: 396 
D: 340

H: 157 
D: 16

Inserció 
Laboral

Acomp.
Terapèutic

CRAE SPAAI Pisos

H: 81
D: 50

H: 41
D: 27

H: 52
D: 0

H: 40
D: 2

SEGUIMENT INDIVIDUAL PSICOLÒGIC  53,6%
SEGUIMENT INDIVIDUAL PSIQUIATRIC  17,6%
ACOMP . FAMILIAR 8,61%
SIE  18,35%
TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS 1,5%
ALTRES 0,37%

Accés a l’educació  TOTAL%
Alfabet. Inicial  3,17
Educació infantil  2,98
Educació Primària 1r 6,53
 2n 5,57
 3r 7,97
 4t 8,35
 5è 9,31
 6è 9,21
ESO 1r 6,72
 2n 5,57
 3r 5,47
 4t 11,04
PQPI  3,45
Grau mitjà  2,02
Batxillerat  0,77
Grau superior  0,29
Universitat  0,58
altres  11,04 
 

Accés a recursos terapèutics
El 23% de les persones usuàries accedeixen a recursos terapèutics.
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B. Social comunitat
Tots els nostres projectes son part activa de la comunitat

Alt Penedès
CRAE Vilobí

CRAE Toni Inglès
SPAAI Avinyonet

SPAAI Ordal
Pis de Joves Vilafranca

Pis de Joves Els Monjos
Acompanyament Familiar

Musa
Projecte Inserció Laboral
ESE Castellví de la Marca
ESE Olesa de Bonesvalls

SIS Torrelles de Foix
SIS Sant Martí Sarroca

ESE Gelida
TEA Gelida

CO Mediona
CO Vilafranca del Penedès

ESE Torrelavit
Tallers Formatius

Arqueovitis
Coopsetània

Vallés Oriental
TEA Granollers
Casal Nouvinguts

Vallés Occidental
Actua Jove Sant Cugat

Pallars Jussà
CRAE Raiers

Tarragonès
CRAE Llar Francolí

Pis de Joves Tarragona
Pis d’Autonomia Vila-seca

Projecte Inserció Laboral

Baix Penedès
Pis de Joves La Muntanyeta
Projecte Inserció Laboral

Baix Llobregat
CRAE Collbató
Projecte Inserció Laboral

Anoia
ESE Masquefa
TEA Masquefa

Garraf
SPAAI Vilanova
CO Vilanova
SIS Sitges
XAM Garraf
Agents Civisme Vilanova
Projecte Inserció Laboral
Servei Immigració Consell 
Comarcal

Segrià
CRAE Llars Torre Vicens

Pis de Joves Cappont
SIS Gínjol ( UTE amb ASPID)

Alt Camp
Ateneu Cooperatiu CoopCamp

Barcelonès
Compartim Gestió

Bages
Assessoraments
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Les persones que aportem treballa a ACTUA, som, majoritària-
ment del territori...

Distancia del lloc de feina 
Entre 0 y 5 km  27% 
Entre 6 y 10 km 14% 
Entre 11 y 20 km 26% 
Mes de 21 km  33% 

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

El 52% dels nostres proveïdors son locals ( menys de 25km); el 
4% són cooperatives i el 1% son d’economia social i solidària.

COLABORADORES NECESÀRIES
En el desenvolupament quotidià de la nostra feina ens trobem 
amb moltíssimes persones que col·laboren amb la tasca social 
que desenvolupem.
Berta Rubio, Natia Kardava, Fundació Família Torres, Donalo.
org, Fundació Pinnae, Obra Social La Caixa, El Poblet Edicions, 
Vilabicis Solidàries, Projecte solidaris Escola Santa Teresa de 
Jesus, Coral Transports & Stocks, Hotel Dolce Sitges, Be Mate, 
Smileys on the Way, SMP.........i tants d’altres que, d’una o altra 
manera, fan tot el que està al seu abast per facilitar els proces-
sos necessaris per dur a terme la nostra tasca social.

B. Social comunitat
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C. Social laboral

Persones treballadores ACTUA x gènere Persones treballadores ACTUA x ESTUDIS ACABATS

Distribució per grups d’edat gènere

Homes
Dones 
No Binari

1,8%

38,6%

59,6%

18-15 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-55 55-60

HOMES
DONES
NO BINARI
% DEL TOTAL

12,3

4,1

0,6

17,0 16,4

7,6

24,0

8,88,2

17,0

10,5

7,6

4,7
4,1

8,8

4,1
5,3

9,9

2,3
1,2

3,5

0,6 0,6

18,7

5%
3%

22%

53%

8% 8%
1%

ESO G MIG G SUP DIPL POSGR MASTER DCTRA

Has patit risc d’exclusió social al llarg de la teva vida?

Diries de tu mateix que el teu origen es
extracomunitari?
Algun cop a la teva vida has patit algun tipus de 
discriminació per gènere, origen, raça, cultura...

100%

25,7% 74,3%

13,5% 86,5%

51,2% 48,8%

0% 100%
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ATENCIÓ DIRECTA: 86%
DIRECCIONS I COORDINACIONS 9%
ADMINSTRACIO I SERVEIS 3%
EQUIP TECNIC 2%

PERSONES TREBALLADORES. SEGONS RELACIO CONTRACTUAL

 HOMES DONES TOTAL
SOCIES TREBALLADORES EN ACTIU 28 31 59
SOCIES EN EXCEDENCIA 1 3 4
INDEFINITS TEMPS COMPLERT 25 33 58
INDEFINITS TEMPS PARCIAL 3 9 12
OBRA O SERVEIS 25 26 51
CIRCUMSTANCIES DE LA PRODUCCIÓ 7 9 16
INTERINAT 6 32 38
FIXOS DISCONTINUS 4 25 29

• Hores treballades  481.461

• Bretxa salarial 1,86

• Baixes, excedències i acomiadaments

 Home Dona
Nombre acomiadaments 1 3
Nombre baixes voluntàries 14 24
Nombre jubilacions 0 0
nombre de persones amb excedència 0 15

• Reduccions de jornada

Noves contractacions laborals per edat

Nombre de persones amb reducció de jornada 2 10

 Home Dona

< 30 anys 41 67

30a - 40a 32 47

> 40 a 21 20

C. Social laboral
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VALORACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

C. Social laboral

ÀMBIT VALORACIÓ

PLA DE
PREVENCIÓ

Es disposa de Pla de prevenció actualitzat

Es realitza anualment, aquest any s’ha executat gairebé la totalitat del que estava previst

Els responsables de l’empresa coneixen el contingut de  la planificació preventiva

Els responsables de l’empresa coneixen el Pla de prevenció

Els coordinadors dels centres de treball de l’empresa no coneixen de l’existència el Pla de prevenció

Els coordinadors dels centres han participat en la presa de dades de l’avaluació

Els coordinadors dels centres participen en la investigació

Els treballadors i treballadores, o els seus representants no participen en la investigació i seguiment de mesures correctes

La direcció no sempre fa un seguiment dels accidents ocorreguts

No tots els coordinadors dels centres coneixen l’avaluació de riscos i les mesures correctores proposades 

Els coordinadors dels centres no coneixen la planificació preventiva

Es disposa d’avaluació de riscos de tots els centres de treballs

Es disposa de procediment

Es disposa d’un Pla d’emergència actualitzat en tots els centres de treball

Es disposa d’un procediment actualitzat

El sistema de CAE no sempre està correctament implantat

No tots els coordinadors dels centres coneixen el procediment i el tenen sempre present en cas contractacions

La majoria dels treballadors de l’empresa han rebut formació sobre els riscos específics dels seu lloc de treball

Periòdicament es realitzen simulacres amb la periodicitat establerta

1. BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

PLANIFICACIÓ
PREVENTIVA2.

AVALUACIÓ
DE RISCOS3.

INVESTIGACIÓ
D’ACCIDENTS4.

ACTUACIÓ EN CAS
D’EMERGENCIA5.
FORMACIÓ I
INFORMACIÓ6.

COORDINACIÓ 
D’ACTIVITATS
EMPRESARIALS

7.
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D. Social cooperatiu DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ

Durant l’any 2019 hem realitzat tres assemblees generals. 
Continuant amb la rotació territorial, la del mes de juny va ser a 
Tremp, la de setembre a La Guarda, i la de desembre a Vilafranca de 
Penedès. 
Totes elles han comptat amb un gran treball i una àmplia participa-
ció de sòcies i treballadores. Així mateix, ha estat l’any on vam poder 
culminar el treball de definició del marc estratègic per als propers 
anys

El 53% de l’organització ha participat en alguna de las assemblees de 
la cooperativa.
El 23% han participat en alguna de les jornades cooperatives.
El 25% han participat en alguna instancia amb els equips d’organitza-
ció ( Consell Rector, equip de gestió, taula de gestió)

EVOLUCIÓ PERSONES SÒCIES

 Total HOMES DONES
2019 63 28 35
2018 63 29 34
2017 58 26 32
2016 49 23 26
2015 35 18 17
2014 30 16 14

2019 2018 2017 2016 2015 2014

HOMES 

DONES
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Actua com a cooperativa de treball i de iniciativa social participa d’espais on es promou el cooperativisme mitjançant accions d’incidència 
política i sensibilització pública que contribueixen a posicionar un model empresarial centrat en les persones i els valors democràtics.
Creiem en el cooperativisme com un model de transformació socioeconòmica que cal donar visibilitat i promoure com el model de trans-
formació econòmica que lluita amb un repartiment més just de la riquesa basada en organitzacions que treballen sota valors no especula-
tius i sota criteris de gestió democràtica i participativa.
És per aquest motiu que formem part:

FCTC  Com a membres del Consell Rector on volem promou-
re un nou model que posi en valor la diferència territorial i 
s’aproximi aquest, i ajudi a cooperativitzar la societat

FUNDACIÓ SEIRA  Com a membres del Consell Rector de la 
FCTC també som membres del patronat de la Fundació SEI-
RA que té la fi nalitat de donar suport i promocionar el coo-
perativisme

SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL  Com  a cooperativa d’ini-
ciativa social estem a la Sectorial. L'atenció a les persones és 
un dels reptes més actuals de la nostra societat. Les empre-
ses cooperatives hi donen resposta des d'una cultura empre-
sarial basada en principis, té vocació de servei públic i fomen-
ta una ocupació de qualitat i gestió efi caç. La participació a 
la sectorial ens visualitza i representa a diferents espais de 
treball i d'incidència.

PINCAT  Com a entitat que treballem per la infància estem a 
“ La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)” que neix el 
febrer de 2011 com una iniciativa del propi sector per fer visi-
ble la realitat de la infància al nostre país

FEPA- Federació de Pisos Assistits. Com a gestors de pisos 
d’autonomia estem a FEPA que té com  a missió afavorir l’au-
tonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves tutelats i extu-
telats, sense recolzament familiar en procés d’emancipació

FEDAIA- estem a FEDAIA perquè és la plataforma que agrupa 
a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, 
joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desem-
parament. I pretén ser l'agent social referent a Catalunya i 
treballa amb el suport, la col·laboració i el reconeixement de 
les diferents organitzacions del tercer sector i les diferents 
administracions competents

PEI’JOVE- Com a entitat que treballa per la emancipació dels 
joves rau la importància de treballar per la millorar la inserció 
laboral dels mateixos i és per aquest motiu que s’agrupa a 
La plataforma PEI’Jove –formada per 11 entitats que treballen 
per millorar la inserció laboral dels joves

XES com a part del nostre compromís amb l'economia social 
i solidària, som sòcies de la XES i anualment realitzem el ba-
lanç social complet.

Participació ateneus cooperatius Així mateix la nostra coo-
perativa participa activament en dos ateneus cooperatius, 
Ateneu Coopcamp (Alt Camp, Tarragona) i Coopsetania (alt 
penedès - Garraf).

XARXES I INTER COOPERACIÓ

D. Social cooperatiu DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ
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A finals del 2018  ens trobem en un moment complex 
de la cooperativa,  hem crescut molt, hem donat res-
posta a l’emergència social, hem superat reptes,  i el 
dia a dia ens ha desbordat a nivell organitzatiu. Cal 
parar atenció en com ens estem organitzant, cal refer 
l’estructura que esta sobresaturada d’encàrrecs, i cal 
dibuixar una nova manera de donar resposta a tot allò 
que volem com cooperativa, d’una manera eficient i 
posant a les persones al centre.

És un tema que fa temps que està sobre la taula, que 
tenim clar que volem que sigui participat per tots els 
socis, sòcies treballadores i treballadors, i que es valora 
no estem preparats ara mateix  per fer sols,  per tant 
es decideix buscar ajuda externa. Finalment s’escull 
Hobest, (www.Hobest.es) una cooperativa d’assesso-
rament que ens havia acompanyat en els tallers de 
Governança Democràtica, i que aposta per unes dinà-
miques organitzacionals basades en una gestió que  
promou l’aprenentatge i l’autonomia de les persones 
i els equips. Un tipus de organització innovadora, que 
trenca models tradicionals però que es valora molt 
propera a la cultura democràtica i participativa d’ Ac-
tua. 

Ens proposen començar a treballar en una FASE 1 de 
reflexió organitzativa que durarà un mig any, cal deci-
dir entre tots cap on volem anar. 

Per començar a treballar es crea un Grup motor, amb 6 
representants de la cooperativa que puguin coordinats 
amb Hobest dinamitzar les sessions d’aquesta primera 
fase.  Seguidament es fa una proposta via mail, a to-
tes aquelles persones treballadores de l’entitat que els 

agradaria participar en aquesta primera fase, i es realit-
za una selecció, intentant que hi hagi equitat de gene-
ra, de territori, de projectes, de programes, .. i acollint el 
màxim gent possible, es crea un Grup ampliat d’unes 
40 persones que seran els que participaran dels tallers 
activament i faran d’altaveu a la resta de la cooperativa.

Aquest grup treballarà durant 7 sessions dividides 
en dos parts: Que volem fer? i Com ho volem fer?.  El 
format de les sessions és similar durant tot el procés: 
primer l’inici grupal, després treball en petit grup, que 
es mantenen al llarg de les sessions, i una posada en 
comú.  Es treballa amb diferents eines i documents, 
DAFO’s, plantilles de seguiment, taules,.. que poten-
cien la reflexió i el debat. S’intenta donar espai a totes 
les veus, i mica en mica anar avançant i arribant a con-
sensos. 

Al mes de Juny tanquem un procés de reflexió conjunt 
com a cooperativa amb una proposta de Reptes estra-
tègics i una proposta de Model organitzatiu. La prime-
ra concreta i bastant consensuada, destacant aspectes 
com la diversificació de clients, els ecosistemes territo-
rials, i l’ADN Actua. La segona genera més dubtes i dis-
crepàncies,  però cal tenir clar que és només un primer 
dibuix de cap al model que volem caminar i farà falta 
una segona fase per poder desenvolupar tot el model 
i donar-li sentit. Un dibuix però que recull idees claus, 
com la agrupació territorial, apropar la gestió allà on 
passen les coses, la importància dels equips i la inter-
comunicació.  

Gràcies a tot l’equip ampliat per la feina feta!

Aquests documents es porten a  votació a l’Assemblea 
extraordinària de Setembre. S’aproven per una amplia 
majoria els reptes estratègics que ens guiaran com a 
cooperativa els següents 3/ 4 anys. I es sotmet a vota-
ció també el segon document, no com a model defini-
tiu, sinó com a proposta de seguir amb una  FASE 2 per 
poder treballar el canvi de model organitzatiu amb les 
bases que han sorgit del procés de reflexió. S’aprova ti-
rar endavant però amb una majoria més justa, la gent 
té dubtes i hi ha poques respostes, i la incertesa cos-
ta.  I així acabem l’any començant la FASE 2 de imple-
mentació del nou model organitzatiu que ens ha de 
permetre donar respostes a totes les preguntes, provar 
aquestes propostes i definir un model organitzatiu per 
poder aprovar a l’Assemblea de Juny.

núvol transversal marc estratègic i model cooperatiu

PROCÉS DE REFLEXIÓ ORGANITZATIVA

D. Social cooperatiu DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ
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E. Impacte ambiental

• Així mateix, des de l'any 2018 mitjançant un acord amb una plataforma de 
mobilitat col·laborativa; hem anat incorporant la mobilitat en vehicles elèc-
trics. De tal manera que, durant el 2019 hem recorregut més de 3000.km en 
vehicles elèctrics; el que ens ha permès disminuir encara més l'emissió de 
CO.

• Tots els Nostres projectes realitzen la Classificació dels residus habituals.

• Per últim destacar que, durant el 2019 hem encarregat un estudi d'efi-
ciència energètica amb l'objectiu de millorar els nostres nivells d'eficiència i 
incorporar de forma definitiva les energies renovables.
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F. Impacte econòmic

Import de la xifra de negocis 7.628.224,57€
Ingressos provinents de subvencions sobre el total 5,2% 432.219,47€
Total ingressos €  8.060.444,04€

Sous i salaris  -6.189.764,57€
Aprovisionaments  -942.239,53€
Altres despeses  -667.932,15€

Excedent cooperatiu 100% reinvertit   131.785,49€
Impostos, taxes, tributs i carregues socials:;   1.590.558,72€
Fons d’educació i promoció cooperativa.  -17.816,75€
Estalvi directe generat a l’administració per l’exempció del IVA  1.601.927,15€

Capital cooperatiu  319.295,42€
Patrimoni net  1.081.125,70€
Reserves  596.453,98€

ACTIU  PASSIU

Actiu no corrent 295.458,21 (9.53%) Patrimoni net 1.081.125,70 ( 34.90%)

Actiu corrent 2.803.500,38 (90,46%) Passiu no corrent 160.640,11 (5.18%)

  Passiu corrent 1.857.192,78  (59.92%)
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8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?

Anualment realitzem diferents enquestes de satisfacció als diferents grups d'interès de 
la nostra organització. Persones usuàries, persones treballadores, clients, voluntaris, etc. 
En alguns casos es tracta d'una enquesta interna, en altres utilitzem el balanç social de la 
XES; i en alguns casos toca respondre les dues ....

Respostes de les persones usuàries per tipologia de projecte

Com és la relació amb els i les professionals?

Molt Bona 62

Bona  19

Dolenta 0

Molt Dolenta 0

Et sents segur al projecte?

Gens segur 5

Una mica segur  5

Bastant segur 36

Segur 35

Creus que els i les professionals han sabut
 entendre la teva situació?

Si 79

No  2

Altres 0

Creus que t’han facilitat tota la informació necessària
del funcionament del servei?

Si 80

No  1

Altres 0

Creus que la teva opinió importa al projecte?

Si 76

No  5

Altres 0

Coneixes la normativa?

Si 78

No  2

Altres 1

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

Si 76

No  2

Altres 3

Les persones usuàries d’intervenció comunitària
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Les persones usuàries de CRAE / SPAAI

Com és la relació amb els educadors/es?

Molt Bona 61

Bona  60

Dolenta 1

Molt Dolenta 4

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

Gens d’acord 14

Una mica d’acord  25

Bastant d’acord 36

Molt d’acord 25

Totalment d’acord 26

Si vols parlar amb el tutor o tutora, quants dies trigues?

1 dia 71

2 dies 21

3 dies 15

4 dies 8

5 dies 6

6 dies 0

7 dies 3

8 dies 1

9 dies 0

10 dies 0

+ de 10 dies 1

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

Si 117

No  9

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

Si 113

No  13

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Et sents segur al centre?

Gens segur 9

Una mica segur  17

Bastant segur 43

Molt segur 57

Creus que els educadors/es t’escolten?

Si 113

No  13

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

Si 120

No  6

T’ajuden els educadors amb les teves activitats?

Tens orientació sobre el que faràs en el futur?

Si 107

No  19

Si 115

No  11

Creus que la teva opinió
importa al centre o al pis?

Si 97

No  29

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Les persones usuàries de PISOS

Com és la relació amb els educadors/es?

Molt Bona 12

Bona  7

Dolenta 2

Molt Dolenta 3

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

Gens d’acord 1

Una mica d’acord  6

Bastant d’acord 10

Molt d’acord 4

Totalment d’acord 3

Si vols parlar amb el tutor o tutora, quants dies trigues?

1 dia 13

2 dies 5

3 dies 4

4 dies 0

5 dies 1

6 dies 0

7 dies 0

8 dies 0

9 dies 0

10 dies 0

+ de 10 dies 1

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

Si 21

No  3

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

Si 18

No  6

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Et sents bé al pis?

Gens bé 2

Una mica bé  4

Bastant bé 8

Molt bé 10

Et sents segur al pis?

Gens bé 2

Una mica bé  3

Bastant bé 6

Molt bé 13

T’ajuden els educadors amb les teves activitats?

Si 17

No  7

Coneixes la normativa?

Tens temps de dedicació a fer
activitats dels teus estudis?

Si 18

No  6

Estas d’acord amb la normativa?

Si 20

No  4

Si 22

No  2

Tens orientació sobre el que faràs en el futur?

Si 19

No  5

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Les persones usuàries de inserció LABORAL

Com és la relació amb els i les professionals?

Molt bona 34

Bona  20

Dolenta 0

Molt dolenta 57

Tens orientació sobre el que faràs en el futur?

Si 47

No  7

Creus que els i les professionals
han sabut entendre la teva situació?

Si 47

No  7

Creus que t’han facilitat tota la informació
necessària del funcionament del servei?

Creus que la teva opinió importa al projecte?

Si 47

No  7

Si 52

No  2

El projecte ha respost a les teves
expectatives inicials?

Si 49

No  4

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Respostes de les persones treballadores
 MOLT BAIX BAIX MIG ALT MOLT ALT

Clima general de treball 2.3% 5.8% 16.4% 48.5% 26.9%

Satisfacció i identificació amb la tasca que realitzem com a projecte 0.6% 1.2% 18.7% 50.9% 28.7%

Satisfacció amb l’equip en el qual treballo 0.6 2.3 18.1 39.2 39.8

Participació de l’equip en les definicions bàsiques del projecte 0 5.8 19.3 52 22.8

Participació de l’equip en el disseny i elaboració d’horaris de treball 1.8 10.5 25.1 35.1 27.5

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte la pràctica socioeducativa del projecte 0.6 2.9 19.9 49.1 27.5

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte de la gestió integral del projecte 0.6 9.9 29.8 42.7 17

Impuls de l’autoconfiança i autogestió de l’equip 1.8 4.7 13.5 40.9 39.2

S’ofereixen accions formatives de qualitat 1.2 9.4 32.2 46.2 11.1

Em sento identificat amb la filosofia i el projecte de l’entitat 0 1.8 18.1 52.6 27.5

Em sento satisfet amb la gestió general de l’entitat 0.6 3.5 32.2 47.4 16.4

grau de coneixement suficient quant a la tipologia i funcionament de l’entitat 0.6 3.5 31 55 9.9

Satisfacció amb la teva situació laboral 0.6 5.8 26.3 49.7 17.5

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

la teva feina

Oportunitats de formació i 
creixement professional que 

t’’ofereix l’organització

Nivell de conciliació entre vida 
laboral i personal que la teva 

feina et permet

Grau de coherència de 
l’organització amb els principis

Classificació mitjana 
 3.80 sobre 5 7.93 sobre 10 8.3 sobre 10 7.98 sobre 10

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?
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Respostes de les persones voluntàries
Grau de satisfacció que et dóna la feina que fas 8,5

Grau d''aprenentatge i creixement personal que obtens treballant voluntàriament a la organització 9,5

Clima relacional (ambient general, relació amb companys/es, etc.) 9

Grau de suport que reps dels teus companys i companyes de feina 9

Grau d''incidència que té la teva opinió en les decisions que s''acaben prenent 8

8. Com ens avaluem? Com ens avaluen?

Respostes dels clients
Qualitat del bé o servei ofert  9,5

Relació qualitat preu  7

Capacitat de resposta davant d''urgències 9,5

Terminis de lliurament (compliment de terminis, condicions de l''entrega, etc.) 9

 Atenció rebuda 9,5

Grau de claredat i transparència ofert per la organització en la relació comercial  8

L'organització de qui ets clienta, usuària o beneficiària, ofereix canals de participación 8,5
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Aquesta memòria està subjecta a una llicència
de Reconoxeiment-NoComercial 4.0 de Creative Commons




