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Nom: ACTUA

NIF: F61826053

Forma jurídica: cooperativa d’iniciativa social

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

1. Dades contacte
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Impossible fer una memòria de l’any 2020 i no parlar de 

la pandèmia i les seves conseqüències. Ha estat un any 

duríssim per a totes, ningú estava preparat per a alguna 

cosa així.

De tota l’experiència ens quedem amb el compromís, la 

responsabilitat i l’entrega incondicional de tots els nos-

tres equips. Alguns van haver de reinventar-se en qües-

tió de setmanes i realitzar la feina el millor possible amb 

acompanyaments telemàtics. Altres van haver d’adaptar 

tots els horaris per reduir els riscos derivats d’entrades i 

sortides; així com facilitar la difícil conciliació de la vida 

personal i professional en un moment tan delicat.

Com dèiem en la memòria de l’any anterior ...Enfront de 

la incertesa, treball, estratègia, principis i valors coope-

ratius…..

I va ser així que enmig de la incertesa van aparèixer ini-

ciatives que ens van ajudar molt.

Les companyes del projecte Actuart, van llançar la ini-

ciativa #actuartacasa a les xarxes socials durant el con-

fi nament més dur amb la idea que passar les hores a casa 

comporta haver de deixar de fer coses a fora, però també 

l’oportunitat de fer-ne més a dins. L’ART és una bona op-

ció per iniciar-se o mantenir la creativitat i la imaginació, 

essent un canal també per expressar el com ens sentim, 

els nostres desitjos, ... Endinsar-nos en l’ART ens aportarà 

espais terapèutics.

Volem felicitar i agrair la gran participació i repercussió 

que va tenir aquest projecte; i molt especialment a les 

dues treballadores sòcies que ho van concebre i ho van 

gestionar amb molta dedicació.

També vam habilitar un espai de cures. D’una banda, un 

servei d’atenció psicològica per a qui ho necessités; i de 

l’altra un espai de refl exió compartit per a tota la coope-

rativa a l’efecte de recollir l’experiència col·lectiva d’una 

situació crítica de la qual també s’ha d’aprendre.

A nivell organitzatiu, ha estat l’any on hem posat en mar-

xa el nostre nou model que ens dona una cooperativa 

amb molts més espais de participació, més territorialitza-

da i sostenible.

En quant als projectes, hem mantingut actius els de l’any 

anterior; i hem obert Serveis d’intervenció socioeducati-

va a Torrelavit i Collbató. També hem executat projectes 

de curta durada vinculats a donar respostes a les con-

seqüències de la pandèmia.

2. Presentació de la memòria
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En quant als projectes, hem mantingut actius els de l’any 

anterior; i hem obert Serveis d’intervenció socioeducati-

va a Torrelavit i Collbató. També hem executat projectes 

de curta durada vinculats a donar respostes a les con-

seqüències de la pandèmia.

El nostre programa d’inserció laboral ha donat inici als 

projectes agrícoles amb l’objectiu posat en apostar fer-

mament per aquesta línia tan important en els territoris 

on som presents. Així mateix, hem aconseguit la gestió de 

l’escorxador de Vilafranca de Penedès, un projecte d’in-

serció soci laboral. 
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13 
Comarques

344.506 
Hores  

treballades

3. Resum 2020

1445 Persones ateses 362 Persones treballadores 

7.942.103,90 € ingressos per l’activitat 
422.608,90 € subvencions

8.364.712,8 € total ingressos 

302.665,57€  
Resultat cooperatiu 100% reinvertit 

68 Persones sòcies

4 Projectes 
d’Inter cooperació

37 Projectes d’atenció 
directa gestionats

41 Equips 
37 atenció directa, 
1 equip transversal 
3 equips d’organització 
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Som una cooperativa d’iniciativa social sense afany de 
lucre creada al 2005 per professionals de l’àmbit socioe-
ducatiu.

Ens dediquem al desenvolupament i la gestió de projec-
tes 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 compromesos amb una 
economia socialment responsable i implicats en la pro-
moció local i la transformació social. 

Aquesta activitat la duem a terme sota principis demo-
cràtics, d’equitat i solidaritat i mitjançant la cooperació 
amb institucions, empreses i persones. L’èxit dels pro-
jectes que impulsem es fonamenta 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’empoderament 
actiu de les persones, així com la participació d’entitats, 
empreses, col·lectius i institucions en general

El nostre model organitzatiu està lligat a la nostra visió 
de la societat, a la naturalesa de les nostres activitats i als 
principis i valors que ens mouen.

Els recursos generats per Actua reverteixen sempre en  
la pròpia activitat, en  la promoció de la participació ac-
tiva i en la generació de noves idees i projectes coopera-
tius. La nostra missió s’enriqueix a través del treball en  
xarxa, l’autogestió i l’empoderament dels nostres equips 
de professionals.

4. La nostra cooperativa

LA NOSTRA MISSIÓ

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

VALORS

ESTRUCTURALS INTERPERSONALS

INTRAPERSONALS
Empoderament 

Cohèrencia
Excel·lència

SOCIOCULTURALS
Justicia social 

Responsabilitat social 
Innovació

Comunicació
Solidaritat i compromís

Tolerància
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En la nostra cooperativa ens organitzem en equips de 
treball vinculats a un projecte general i compartit, el pro-
jecte ACTUA, i al projecte específi c on es realitza l’apor-
tació concreta de treball.

Cadascun d’aquests projectes pertany a un equip de per-
sones que el desenvolupa amb la seva pròpia estratègia, 
necessàriament vinculada a l’estratègia compartida, en 
una relació de construcció mútua.

Aquests equips defi neixen els seus objectius, s’autoges-
tionen les seves tècniques específi ques, els seus proces-
sos de treball, generant la seva pròpia informació i els 
seus indicadors, etc.

Visualitzem l’organització com un equip d’equips que do-
minen transversalment els processos de valor afegit i la 
millora contínua a través de l’autogestió i de la democrà-
cia a escala humana.

COM ENS ORGANITZEM ?

Durant els últims anys hem realitzat un procés profund 
de refl exió interna a la nostra organització.
A la primera fase va ser de refl exió sobre la governança 
democràtica.

La segona part, sobre el marc estratègic que volíem do-
nar-nos. I l’última; sobre el model organitzatiu per acon-
seguir-ho.

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ

La nostra cooperativa
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El Consell Rector de la nostra cooperativa està format 
per les següents persones sòcies:

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

Lourdes Bigas
presidenta del Consell Rector

    educadora d’atenció directa.

Alfredo Muñoz
secretari del Consell Rector 

educador d’at. directa

Noemí Nus
vocal del Consell Rector

coordinadora i 
educadora d’at. directa.

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

Jorge Salazar
vocal del Consell Rector
educador d’atenció directa.

    educadora d’atenció directa.

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 gene-
rals d’actuació, en el marc de la política fi xada 
per l’assemblea general. 

Des de desembre de 2020 

Fins desembre de 2020 

Noemí Nus
secretaria del Consell Rector,

 coordinadora i educadora
d’atenció directa.

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

Isabel Lopez
vocal del Consell Rector
coordinadora i educadora
d’atenció directa.

David Marti
vocal del Consell Rector
coordinador i educador
d’atenció directa.

La nostra cooperativa
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Així mateix, pel que fa a la gestió de la coopera-
tiva, funcionem amb tres nivells de gestió

Nivell 1:  UBG: Unitat bàsica de gestió, equip 
de servei o projectes que s’autogestiona en 
base al seu pressupost.

Nivell 2: Agrupació territorial:  Agrupacions de 
UBGs per crear un espai de decisió i gestió que 
pugui desenvolupar la visió estratègica del te-
rritori i serveixi de nexe entre els altres nivells.

Nivell 3: Equip de coordinació cooperativa: 
Equip  que gestiona la globalitat de la coope-
rativa com a conjunt, format per els i les re-
ferents de cada agrupació territorial, els i les 
referents de l’estructura de suport i la persona 
coordinadora general.  

GESTIÓ: No són tasques administratives, és 
“fer que passi allò que volem que passi”, per tan 
necessitem espais de PARTICIPACIÓ I DECI-
SIÓ. Aquests han de ser “fora dels despatxos”, 
les decisions s’han de prendre prop d’on passen 
les coses.

Les funcions les assumeixen els EQUIPS, to-
thom necessita un equip. 

Han d’existir CANALS de COMUNICACIÓ que 
vagin des de cada treballadora de cada servei 
a la coordinació general de la cooperativa i 
viceversa.

ESTRUCTURA DE SUPORT passa de la seva 
funció actual de gestió global a assumir una 
funció de servei, suport i visió global a les 
UBGs, les Agrupacions territorials i l’Equip de 
Coordinació Cooperativa.

Es mantenen les  TAULES DE PROGRAMA per 
vetllar per la coordinació, la qualitat i la millora 
tècnica de les especialitats.

La nostra cooperativa
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ASSEMBLEA
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CONSELL
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EQUIPS
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ORGANIGRAMA 2020 La nostra cooperativa
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5. Equips, Projectes i programes 2020
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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.

TREBALLADORES: 11
USUARIES: 36

Equips, Projectes i programes 2020
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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 proposta de mesura de guarda i tutela, 

on es dona cobertura educativa i assistencial. L’objectiu és donar resposta a situa-
cions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització 

tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

Equips, Projectes i programes 2020

TREBALLADORES: 147
USUARIES: 119
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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 atendre als 
joves estrangers no acompanyats i les seves necessitats. Són centres resi-
dencials 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.

Equips, Projectes i programes 2020

TREBALLADORES: 48
USUARIES: 73
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Xarxa de Centres Oberts Vilanova i la Geltrú // SIS Sitges //XAM Garraf // CO Vilafran-
ca del Penedès // ESE Mediona// ESE Torrelavit // ESE Castellví // ESE Olesa de Bones-
valls // ESE Gelida // ESE Sant Martí Sarroca // ESE Torrelles de Foix // ESE Collbató // 

Agents Cívics Cubelles i Vilanova i la Geltrú.

PROGRAMA INTERVENCIÓ COMUNITARIA

La prevenció comunitària esdevé clau d’importància estratègica de la coope-
rativa 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.

Equips, Projectes i programes 2020

TREBALLADORES: 80
USUARIES: 819
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Singulars // Labora’t // TRFO Joves // ACOL // Agrari

PROGRAMA INSERCIÓ LABORAL

Son recursos específics orientats a col·lectius amb dificultat per trobar 
eines adaptades a les seves necessitats socials, formatives i laborals. 

El nostre projecte es tracta d’un procés d’acompanyament a un itinerari 
formatiu, prelaboral o laboral per diversos professionals, amb l’objectiu de 
generar una vinculació amb el món del treball i formatiu. En aquest procés 
ens vinculem de forma eficient amb  els recursos del territori tant per l’en-
titat com de la resta d’actors per realitzar un pla de treball que apropi els 

interessos i motivacions dels i les usuàries  a la realitat del mercat de treball 
i formatiu per aconseguir millorar la seva ocupabilitat.

TREBALLADORES: 13
USUARIES: 329

Equips, Projectes i programes 2020
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Musa // Espai familiar // TEA // Actua Jove // La Casa Petita

PROGRAMA ACOMPANYAMENT PSICOEDUCATIU

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.

TREBALLADORES: 7
USUARIES: 145

Equips, Projectes i programes 2020
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Servei d’Immigració Garraf // Assessoraments // Formació

PROGRAMA PROMOCIÓ DE PROJECTES

SERVEI D’IMIGRACIÓ CONSELL COMARCAL 
GARRAF 

El Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del 
Garraf té per objectius contribuir a la integració 
dels col·lectius de persones immigrades a la vida 
social dels municipis de la comarca, potenciant 
la convivència, la cohesió social, la lluita contra 
l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats i l’accés 
als recursos col·lectius i serveis públics existents a 
la comarca.

Pretén treballar i col·laborar en totes aquelles 
iniciatives públiques o privades, orientades a la mi-
llora de la convivència i al coneixement mutu, que 
es duguin a terme a la nostra comarca.

FORMACIÓ

Professionals d’ACTUA han realitzat tallers pel 
programa PIDCES de Salut i Comunitat de l’ajun-
tament de Vilafranca del Penedès. S’han realitzat 
tallers de prevenció sobre drogues -Cànnabis- i 
Prevenció de riscos i privacitat en les Xarxes 
Socials. Aquests tallers estan adreçats a alumnat 
de secundària com són alumnat de 2on, 3er i 4rt 
d’ESO, 1er de Batxillerat, Cicles formatius de grau 
mitjà i Superior, PFI, PQPI, IFE i UEC dels diferents 
instituts de Vilafranca. Els tallers s’han desenvolu-
pat amb total normalitat, sent avaluats de manera 
positiva per part de les referents de l’ajuntament 
(Departament de Consum i Salut). 

PROJECTES PUNTUALS.

Fruit dels diferents moments i necessitats que ha 
generat la pandèmia; també hem executat projec-
tes de curta durada vinculats a donar respostes a 
les conseqüències de la mateixa.

És així que el servei d’Agents de Civisme ha desen-
volupat accions en els municipis de Sitges, Vilanova 
i la Geltrú i Cubelles. Alhora que en els ajuntaments 
de Sant Cugat del Vallès i Rubí hem portat enda-
vant un servei d’acompanyament digital.

ASSESORAMENTS

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 imple-
mentació 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’aques-
ta reflexió conjunta i la seva aplicació mitjançant 
una metodologia de treball pràctic basada en el 
model del Marc Lògic.

Equips, Projectes i programes 2020
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PROJECTES INTERCOOPERACIÓ

ATENEU COOPERATIU COOPSETANIA ATENEU COOPERATIU COOPCAMPARQUEOVITIS

Coopsetania 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 impulsar l’economia social, el tercer 
sector i les cooperatives, un model d’economia 
transformadora que dóna resposta a la necessi-
tat del territori, genera riquesa i ocupació esta-
ble i de qualitat.
Les entitats 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. 

ArqueoVitis SCCL neix com a primera coope-
rativa amb la condició d’iniciativa social i sen-
se ànim de lucre, destinada a donar serveis de 
caire científi c i divulgatiu sobre el patrimoni ar-
queològic. La reinserció i formació de joves no 
formats; la conscienciació i educació social en la 
re valorització del llegat històric; la conservació 
dels béns històric-artístics; la recerca científi ca i 
l’assessorament històric; així com l’aproximació 
el patrimoni a tota la comunitat, ha estat el que 
ha ocupat professionalment als socis fundadors 
d’aquest nou projecte cooperativista.
ACTUA es sòcia col·laboradora de ARQUEOVI-
TIS

Equips, Projectes i programes 2020
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PROJECTES INTERCOOPERACIÓ

EL GÍNJOL LA TAVERNA DE L’ESCORXADOR

PROJECTES AGRARIS.

LABORA’T

El Gínjol és un servei d’acció socioeducativa 
al barri de Balàfi a de Lleida i  que pertany  a la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària de 
l’Ajuntament de Lleida. El format escollit en 
aquest cas es el de UTE amb ASPID.

És un servei que ofereix suport, estimula i po-
tencia l’estructura i el desenvolupament de 
la personalitat, la socialització i l’adquisició 
d’aprenentatges, potenciant els interessos de 
les persones mitjançant el Treball individualit-
zat, en grup així com promovent la xarxa comu-
nitària de barri.

Durant l’any 2020 hem iniciat la gestió d’un pro-
jecte de restauració a Vilafranca de Penedès. 
Un projecte orientat a un model de gestió i a la 
inserció laboral. Trobareu més informació de el 
projecte en l’apartat específi c.

L’any passat també hem participat de projectes 
d’intercooperació orientats a la inserció laboral 
i la recuperació de camp.
En aquest cas ho hem fet en cooperació amb 
Covides i Cellers Domenys.

Durant l’any 2020 hem continuat en la gestió 
del projecte d’inserció laboral, Labora’t.
En aquest cas han estat dos projectes que hem 
gestionat de forma amb junta amb Entrem i In-
sercoop.

Equips, Projectes i programes 2020
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PROJECTE DESTACAT

Som el que fem per canviar el que som. La Taverna de 

l’Escorxador.

El Juliol de 2020 tornava a obrir les portes la Taverna de 

l’Escorxador. Aquest cop, Actua SCCL era l’encarregada 

de proposar un nou projecte d’impacte directe a la vila. 

Fer-ne d’aquest espai històric molt arrelat a l’imaginari 

vilafranquí una eina de transformació social.

L’experiència d’aquests mesos ha estat molt bona i la re-

buda per part de bona part de la població penedesenca 

i l’interès que ha generat el projecte ha superat les ex-

pectatives inicials. I és que la Taverna de l’Escorxador no 

només és un restaurant per anar-hi a menjar, beure i gau-

dir del nostre temps d’oci.

Els eixos principals del projecte són:

Potenciar tan com sigui possible el producte de qualitat i 

proximitat promovent l’economia social i solidària al te-

rritori i col·laborant amb productors locals i sostenibles.

Cooperativisme com a pràctica laboral basada en la ges-

tió democràtica i horitzontal, la responsabilitat comparti-

da i l’ètica en el nostre procés de producció i relació amb 

les altres empreses del sector.

Qualitat, proximitat i sostenibilitat com a conceptes prin-

cipals a l’hora d’escollir proveïdors alimentaris.

Associacionisme, cooperativisme i ESS com a eixos prin-

cipals a l’hora de fer xarxa amb d’altres col·lectius o con-

sumir els seus productes o serveis.

Conciliació de la vida personal i laboral proporcionant 

fl exibilitat segons les necessitats de cada persona.

Cura de la vida i el planeta com a fonaments de l’ESS. Ge-

nerar el mínim impacte residual en la nostra acció.

Incorporar la perspectiva de gènere implementant polí-

tiques d’organització que no generin desigualtats i con-

siderant l’economia de cures com una responsabilitat de 

totes les persones.

Generar oportunitats laborals, de formació i eines d’em-

poderament per aquelles persones que es trobin en si-

tuació de vulnerabilitat. Homes i dones que reclamen el 

seu dret a treballar a través de la pràctica diària donant 

resposta a un principi molt bàsic: dignifi car la vida dels, 

molts cops, oblidats.

El millor argument són els fets i la nostra aposta és seguir 

amb aquesta línia d’actuació i replicar aquest model de 

restauració molts anys més.

Equips, Projectes i programes 2020
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6. Impacte de l’activitat 2020

Durant l’exercici 2020, 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 promou-
re 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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FRANJA EDAT HOME DONA

0-3 58 55
4 a 8 133 112
9 a 12 144 131
13-15 144 94
16-17 72 25
18-21 252 31
21 90 104

A. Persones usuàries

893 552
 61,80% 38,20%

1445 

Persones usuàries por programes

Intervenció
comunitària

DONES
HOMES

407
445

87
242

Inserció
Laboral

Acomp.
Terapèutic

CRAE SPAAI Pisos

45
74

13
23

0
73

0
36
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B. Persones EQUIPS.
Durant l’any 2020 han aportat en els nostres projectes unes 420 persones diferents

Persones treballadores ACTUA x gènere

Persones treballadores ACTUA x Estudis acabats A on aportem treball?

Hores treballades 
344.506

Bretxa salarial  
1,68

ACTUA x gènere i grups d’edat

HOME 35%

DONA 62%

NO BINARI 3%

DONA 

NO BINARI 

HOME

56/60

100%50%0%

51/55

46/50

41/45

36/40

31/35

26/30

18/25

4,6%
2,6%

19,8%

52.3%

9,2% 11,5%

ESO GRAU 

MIG

GRAU 

SUPERIOR

DIPLOM. POST-

GRAU

MASTER

ATENCIÓ DIRECTA: 83.7%

DIRECCIONS I COORDINACIONS 11%

ADMINSTRACIO I SERVEIS 3.7%

EQUIP TECNIC 1.6%
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FCTC Com a membres del Consell Rector on volem promoure 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 SEIRA que té la fi na-
litat de donar suport i promocionar el cooperativisme.

SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL Com a cooperativa d’iniciativa 
social estem a la Sectorial. L’atenció a les persones és un dels reptes 
més actuals de la nostra societat. Les empreses cooperatives hi donen 
resposta des d’una cultura empresarial basada en principis, té vocació 
de servei públic i fomenta 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 Pla-
taforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)” que neix el febrer de 2011 
com una iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infàn-
cia al nostre país.

FEPA- Federació de Pisos Assistits. Com a gestors de pisos d’autono-
mia estem a FEPA que té com a missió afavorir l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats dels joves tutelats i extutelats, sense recolzament fami-
liar en procés d’emancipació.

FEDAIA  estem a FEDAIA perquè és la plataforma que agrupa a Cata-
lunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en 
situació de risc d’exclusió social o desemparament. 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 ma-
teixos 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 balanç social complet.

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

Actua com a cooperativa de treball i de iniciativa social participa d’espais on 
es promou el cooperativisme mitjançant accions d’incidència política i sensi-
bilització pública que contribueixen a posicionar un model empresarial cen-
trat en les persones i els valors democràtics.

C. XARXES

És per aquest motiu que formem part:

Creiem en el cooperativisme com un model de transformació socioeconòmi-
ca que cal donar visibilitat i promoure com el model de transformació econò-
mica que lluita amb un repartiment més just de la riquesa basada en orga-
nitzacions que treballen sota valors no especulatius i sota criteris de gestió 
democràtica i participativa.
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En la nostra estratègia hem aprovat el desen-
volupament de la perspectiva territorial de tots 
els nostres projectes. Ja que tots els nostres 
projectes son part activa de la comunitat. 

Les persones que aportem treball a ACTUA, 
som, majoritàriament del territori...

Distancia del lloc de feina

D. Social comunitat

La nostra cooperativa té uns criteris establerts 
a l’hora de prioritzar les relacions comercials.

El nostre objectiu és que tots els nostres pro-
veïdors compleixin almenys un dels següents 
criteris: Proximitat, Cooperatives, Economia 
Social, Sostenibilitat.

COLABORADORES NECESÀRIES

En el desenvolupament quotidià de la nostra 
feina ens trobem amb moltíssimes persones 
que col·laboren amb la tasca social que desen-
volupem.

Volem agrair especialment a Berta Rubio, Fun-
dació Família Torres, Donalo.org, Fundació 
Futbol Club Barcelona, Facultat d’Informàtica 
de Barcelona, Fundació Pinnae, Obra Social La 
Caixa, El Poblet Edicions, Pont Solidari , 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.

PROVEÏDORS LOCALS 71% 

COOPERATIVES 3%

D’ECONOMIA SOCIAL 1% 

CATALUNYA  87% 

Entre 0 i 10km 

Entre 11 i 20km  

Mes de 21 km  

36%

30%

34%

26
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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

La taverna de l’escorxador ( UTE)

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
ESE Collbató
Projecte Inserció Laboral

Anoia
ESE Masquefa
TEA Masquefa

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

Segrià
CRAE Llars Torre Vicens

Pis de Joves Cappont
SIS Gínjol (UTE)

Alt Camp
Ateneu Cooperatiu CoopCamp

Bages
Assessoraments

D. Social comunitat
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E. Social cooperatiu

Durant l’any 2020 hem realitzat 2 assemblees 
generals. Una extraordinària al Setembre y una 
ordinària en Desembre.

Les dues les hem fet en format telemàtic.

Totes elles han comptat amb un gran treball i 
una àmplia participació de sòcies i treballado-
res. 

El 44% de l’organització ha participat en alguna 
de les assemblees de la cooperativa.

El 21% han participat en alguna de les jornades 
cooperatives.

EVOLUCIÓ PERSONES SÒCIES

TOTAL DONES HOMES

2020 67 40 27

2019 63 35 28

2018 63 34 29

2017 58 32 26

2016 49 26 23

2015 35 17 18

2014 30 14 16
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F. Impacte ambiental

Tòner unitats consumides

83

Quantitat fulls
(paq. 500 dina4)

368

Consum d'electricitat
(en kw/h)

164592

Consum de gas
(en kg)

23144

Emissions globals de co2

354,97T

Consum d'aigua 
(en m3)

5022

Consum de gas oil per
calefacció litres

5477

Consum de gas oil
 per vehicles litres

20809

Quilòmetres recorreguts
 en vehicles d'empresa o

  particulars per raons de treball

504102km
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G. Impacte econòmic

Import de la xifra de negocis 7.942.103,90 €

Ingressos provinents de subvencions sobre el total    5,3% 422.608,90 €

Total ingressos 8.364.712,8 €

Sous i salaris -6.408.197,21 €

Aprovisionaments -840.235,85 €

Altres despeses -663.815,5 €

Excedent cooperatiu 100% reinvertit 

Impostos, taxes, tributs i carregues socials 

Fons d’educació i promoció cooperativa. 

Estalvi directe generat a l’administració per l’exempció del IVA 

302.665,57€ 
1.659.210,83€

40.556,49€ 
1.667.841,8€

Capital cooperatiu  315.306,02 €

Patrimoni net 1.385.905,26€

Reserves 727.824,09€

Passiu corrent 1.740.162,37 (53%)

ACTIU PASSIU

Actiu no corrent  260.114,59 ( 8%) Patrimoni net  1.385.905,26 (42,2%)

Actiu corrent 3.024.115,73 (92%) Passiu no corrent 158.162,69 (4,8%)
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7. ENQUESTES

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 ...

CREUS QUE ES RESPECTEN ELS TEUS DRETS COM A 
INFANT , ADOLESCENT O JOVE?

COM ÉS LA RELACIÓ AMB ELS I LES PROFESIONALS?

CREUS QUE LA TEVA OPINIÓ IMPORTA AL PROJECTE?

CRAE/SPAAI

CRAE/SPAAI

CRAE/SPAAIPISOS

PISOS

PISOSINTERVENCIÓ 
COMUNITARIA

INTERVENCIÓ 
COMUNITARIA

INTERVENCIÓ 
COMUNITARIA

PIL

PIL

SI  80,4%
NO 19,6%

SI  95,2%
NO 4,8%

SI  94,8%
NO 5,2%

SI  71%
NO 29%

SI  79%
NO 21%

SI  96,2%
NO 3,8%

SI  93,3%
NO 6,7%

Molt dolenta  1,1%

dolenta 7,2% 

Bona 58,7%

Molt bona 32,6%

Molt dolenta  4,7%

dolenta 0,0% 

Bona 19,0%

Molt bona 76,0%

Molt dolenta  0,0%

dolenta 0,0% 

Bona 21,0%

Molt bona 79,0%

Molt dolenta  2,2%

dolenta 0,0% 

Bona 22,2%

Molt bona 75,5%
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MOLT BAIX BAIX MIG ALT MOLT ALT

Clima general de treball 3,7 2,5 17,9 51,2 24,7

Satisfacció i identificació amb la tasca que realitzem com a projecte 1,2 3,7 10,5 63 21,6

Satisfacció amb l’equip en el qual treballo 1,2 3,7 11,1 49,4 34,6

Participació de l’equip en les definicions bàsiques del projecte 3,1 5,6 18,5 52,5 20,4

Participació de l’equip en el disseny i elaboració d’horaris de treball 3,1 6,2 24,1 41,4 25,3

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte la pràctica socioeducativa del projecte 1,2 5,6 13,6 49,4 30,2

Nivell d’empoderament que té l’equip respecte de la gestió integral del projecte 2,5 5,6 27,8 45,7 18,5

Impuls de l’autoconfiança i autogestió de l’equip 3,1 1,9 8,6 56,8 29,6

S’ofereixen accions formatives de qualitat 0,6 3,7 32,7 51,2 11,7

Em sento identificat amb la filosofia i el projecte de l’entitat 0,6 3,1 11,1 47,5 37,7

Em sento satisfet amb la gestió general de l’entitat 0,6 5,6 21,6 55,6 16,7

grau de coneixement suficient quant a la tipologia i funcionament de l’entitat 0 4,3 31,5 49,4 14,8

Satisfacció amb la teva situació laboral 1,2 6,8 23,5 52,5 16

Defineix quin creus 
 el teu estat emocional 

general, en relació 
a la teva feina

Classificació 
mitjana 

 3.78 
(sobre 5)

7. enquestes

RESPOSTES DE LES PERSONES TREBALLADORES
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