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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 8, 08720, Vilafranca del Penedès 

Tel: +34 932 24 71 88 

actua@actua.coop

www.actua.coop 

1. DADES CONTACTE 

actua_coop 

actua_coop 

actua_coop 

actua sccl 
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La utopia és a l’horitzó. M’hi acosto dues passes, ella s’allunya dues passes. Camino deu passos i l’horitzó 
es desplaça deu passos més enllà. Per molt que camini, mai no l’assoliré. 

Aleshores, per a què serveix la utopia? 

Per això, serveix per caminar...                                                                                                         

    Eduardo Galeano 

2- PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 
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Pel que fa als projectes, durant el 2021 hem hagut de tancar dos 
dels projectes que oferien acompanyament a menors no acom-
panyats, l’SPAAI de Vilanova i la Geltrú i el d’Ordal. 

Dins la línia estratègica de generar activitat econòmica hem 
obert una botiga de roba de segona mà al Vendrell; un projecte 
d’intercooperació que està dins dels projectes d’inserció laboral 
de la cooperativa. 

Així mateix, els projectes la taverna de l’Escorxador de Vilafranca 
i el projecte coop-era han fet un salt en la seva activitat i comen-
cen a ser projectes cada cop més importants. 

Alhora, els companys d’Actuart han donat a la llum el seu pro-
jecte “Coneixe’ns”. I l’Atrezzo ha començat a caminar ajudant a 
adquirir competències des de les arts escèniques. 

Durant el mes de febrer hem iniciat l’activitat del pis d’autono-
mia per a joves de Sant Joan, Lleida. 

Pel que fa als projectes d’intervenció comunitària continuem 
ampliant la nostra presència a serveis municipals, així com als 
projectes d’acompanyament psicoeducatiu i la realització de ta-
llers, formacions i assessoraments especialitzats. 

En resum, el 2021 va ser un any de tornada a certa normalitat, 
però pagant les conseqüències d’haver passat per una pandè-
mia; un any en què podem dir que continuem caminant.

L’any 2021 ha estat l’any en què hem començat a engegar el 
nostre nou model organitzatiu; hem treballat molt intensament 
per posar a la pràctica el que durant tantes jornades havíem dis-
senyat. 

Un model de cooperativa més eficaç, més democràtic i partici-
pat; que pugui donar resposta a les necessitats reals i concretes 
dels nostres equips tenint en compte la gran varietat de tipolo-
gia de projectes que gestionem, així com la dispersió territorial. 

Durant l’any hem tornat a fer jornades cooperatives, en aquest 
cas centrades en el pressupost anual de la cooperativa i, sobre-
tot, en la planificació estratègica 2021/2024. 

Així mateix, hem fet dues assemblees generals, en una de les 
quals hem actualitzat els nostres estatuts socials; i també hem 
aprovat un pla d’Inversions per als anys següents i ampliat el 
nostre Consell Rector. 

Els resultats econòmics de l’exercici no han estat bons, fona-
mentalment perquè hem fet un esforç per mantenir equips ope-
ratius a ple rendiment, però hi ha hagut una baixada important 
en les ocupacions d’alguns centres dedicats fonamentalment a 
donar respostes a les crisis migratòries. Així mateix, cal destacar 
que és l’any en què hem iniciat les obres de construcció del nou 
CRAE Raiers (Tremp). 

Presentació de la memòria 
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3- RESUM 2021

7.476.220,28 € ingressos per l’activitat
713.982 € subvencions

8.190.202,28 € total ingressos

-30.199 € Resultat cooperatiu6



CINQUENA EDICIÓ DEL PROJECTE

LABORA’T
 Projecte d’orientació i inserció laboral per a joves tutelats i extu-
telats de 16 a 29 anys amb coneixements de llengua catalana i/o 
castellana.

 Les sessions tindran lloc de forma presencial a Tarragona, Lleida, 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de Llobre-
gat. 

 El LABORA’T s’organitza en tres eixos que giren entorn l’autoco-
neixement, la proposta formativa i la formació professionalitzado-
ra amb desenvolupament pràctic.

 Cada itinerari d’orientació-inserció és dissenyat específicament 
per a adaptar-se al perfil on s’ubica la persona en el moment de la 
demanda inicial.    

Data d’inici: 1-6-2022
Data de finalització: 31-12-2022 

Mireia Espinilla
mespinilla@actua.coop
TLF: 621290541
Tarragona

Jorge Hernando
jhernando@actua.coop
TLF: 690 24 27 64
Alt Penedès

Carla Bernaus
cbernaus@actua.coop
TLF: 626739709
Lleida

Társila Aragón
taragon@actua.coop
TLF: 621263578
Garraf

Contacta amb el/la tècnic/a de la teva zona:

Projectes d’Inserció Laboral
P I L

4- LA NOSTRA COOPERATIVA

Som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre 
creada el 2005 per professionals de l’àmbit socioeducatiu, de-
dicada al disseny i la gestió de projectes d’acció social per a la 
promoció de persones i col·lectius, la prevenció de situacions de 
vulnerabilitat social i la millora de la convivència. 

Enfocats a generar oportunitats per contribuir a la millora i la 
transformació de la societat. 

La cooperativa la formem persones compromeses amb una 
economia socialment responsable i implicades en la promoció 
local i la transformació social. El nostre model cooperatiu està 
vinculat a l’economia social i solidària, a la naturalesa de les 
nostres activitats i als principis i valors democràtics, d’equitat i 
solidaritat. 

La nostra missió s’enriqueix a través del treball en xarxa, auto-
gestió i l’empoderament dels nostres equips de treball. 

MISSIÓ I VALORS
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VALORS

INTRAPERSONALS
Empoderament 

Cohèrencia 
Excel·lència

SOCIOCULTURALS 
Justicia social 

Responsabilitat social 
InnovacióINTERPERSONALS 

Comunicació 
Solidaritat i compromís 

Tolerància

ESTRUCTURALS 
Eficàcia 

Transparència 
Solvència

La nostra cooperativa
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 A la nostra cooperativa ens organitzem en equips de treball vinculats 
a un projecte general i compartit, el projecte ACTUA, i al projecte es-
pecífic 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 vincula-
da a l’estratègia compartida, en una relació de construcció mútua. 

Aquests equips defineixen els seus objectius, autogestionen les se-
ves 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 trans-
versalment els  processos de valor afegit i la millora contínua a través 
de l’autogestió i de la democràcia a escala humana.

 

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ
La nostra cooperativa
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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 vessant empresarial. 

És competent per establir les directrius generals d’actuació, en el marc de la política fixada per l’assemblea general.

EL CONSELL RECTOR DE LA NOSTRA COOPERATIVA ESTÀ FORMAT PER LES SEGÜENTS PERSONES SÒCIES:

La nostra cooperativa
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Lourdes Bigas
presidenta del Consell Rector, 
educadora d’atenció directa. 

Isabel Lopez
secretaria del Consell Rector,

coordinadora i educadora 
d’atenció directa. 

Silvia Figueras
vocal del Consell Rector, 
sotsdirectora de CRAE. 

David Marti
vocal del Consell Rector,
coordinador i educador 

d’atenció directa. 

Nicole Mitrugno
vocal del Consell Rector, 

educadora d’atenció directa. 

Noemí Nus
vocal del Consell Rector,

coordinadora i educadora 
d’atenció directa. 

Cristina Iglesias
vocal del Consell Rector,

educadora d’atenció directa
(fins a desembre de 2021).



UBG:
Unitats bàsiques de gestió, 

equips de serveis o projectes que 
s’autogestionen d’acord ambl 

seu pressupost. 

AGRUPACIONS 
TERRITORIALS:

 Agrupacions de UBGs per crear 
un espai de decisió i gestió que 

pugui desenvolupar la visió 
estratègica del territori i serveixi 
de nexe entre els altres nivells. 

La nostra cooperativa

EQUIP 
DE 

COORDINACIÓ 
COOPERATIVA: 

Equip que gestiona la globalitat de 
la cooperativa com a conjunt, for-
mat per als i les referents de cada 
agrupació territorial, els i les refe-

rents de l’estructura de suport 
i la persona coordinadora 

general.
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Compartim l'organigrama de l'any 2021 La nostra cooperativa
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5- EQUIPS, PROJECTES I PROGRAMES 2021
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Equips, projectes i programes 2021
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INTERVENCIÓ RESIDENCIAL



PROJECTES PISOS AUTONOMIA 

Vilafranca del Penedès // Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) 
// El Vendrell // Cappont (Lleida) // Vila-seca // 

Santa Margarida i Els Monjos // Sant Joan (Lleida) 

 
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 refe-
rents 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: 

16 
(inclou persones substitutes i 

estudiants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 39

Equips, projectes i programes 2021
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PROJECTES CENTRE RESIDENCIAL ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE) 

Toni Inglés (Vilafranca) // Collbató // Vilobí // Llar Francolí (Vila-seca) // 
Llars Torre Vicens (Lleida) // Raiers (Tremp)

 

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 situacions i necessitats educatives i assistencials que reque-
reixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la 

seva família d’origen. 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

140 
(inclou persones substitutes i 

estudiants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 131

Equips, projectes i programes 2021
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PROJECTES SERVEI PRIMERA ACOLLIDA ATENCIÓ INTEGRAL 

Projecte Actua en Xarxa 
Avinyonet // Josep Raventós (Ordal) 

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 norma-
litzar les situacions d’aquests joves, intentant recrear en les Llars un espai 

càlid i familiar. 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

33 
(inclou persones substitutes i estu-

diants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 49

Equips, projectes i programes 2021
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Equips, projectes i programes 2021
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INTERVENCIÓ COMUNITARIA



Xarxa de Centres Oberts Vilanova i la Geltrú // SIS Sitges //XAM Garraf // 
CO Vilafranca del Penedès // ESE Sant Quintí de Mediona // ESE Torrelavit // 

ESE Castellví de la Marca // ESE Olesa de Bonesvalls // ESE Gelida // ESE Sant Martí Sarroca // ESE 
Torrelles de Foix // ESE Masquefa // Espai Jove Olivella // CO Collbató // 

ESE Sant Joan de Mediona // Espai Santa Margarida i els Monjos // 
ESE Sant Pere de Riudebitlles 

 
Aquests serveis tenen com a objectiu enfortir la xarxa d’atenció i els recursos cap als infants i adoles-
cents dels pobles i ciutats, especialment aquells que viuen en situacions de vulnerabilitat. Són pro-
jectes 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. Es fonamenten 
en l’acció educativa a través de la detecció i prevenció per la reducció dels riscos socials i educatius a 

partir de la proposta d’activitats educatives i formatives dintre d’un espai integrador 
a on l’infant i adolescent són protagonistes del seu procés d’aprenentatge i so-

cialització. Els agents educatius i socials posen a l’abast els seus recursos de 

CENTRES OBERTS  /  ESPAIS SOCIOEDUCATIUS  /  
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

69 
(inclou persones substitutes i 

estudiants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 
709

Equips, projectes i programes 2021
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AGENTS DE CONVIVÈNCIA   /  INTERVENCIÓ AMB JOVES AL CARRER  

Vilanova I La Geltrú // Sitges // Cubelles 

Aquests projectes estan orientats a promoure el civisme i la convivència. Els serveis apor-
ten 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 
possibles  conflictes, promovem la utilització dels espais públics respectant la convivència 

en els diferents usos. 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

7

Equips, projectes i programes 2021
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Granollers // Gelida/Masquefa // Granollers // 
Sant Cugat Del Vallès 

Són projectes que busquen acompanyar i donar suport a diferents col·lectius i necessitats 
detectades pels ajuntaments. 

Cadascun està dissenyat posant la persona al centre i facilitant processos d'apoderament 
personal, així com itineraris que donin solucions concretes a les seves necessitats. 

CASAL LINGUISTIC  /   ACOMPANYAMENT DIGITAL  /  ACTUA JOVE  /  TEA 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

7

Equips, projectes i programes 2021
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PROGRAMA INSERCIÓ LABORAL 

Nawal // Labora’t // Trfo Joves // Acol // Incorpora // Mais // Atrezzo // 
Alt Penedès // Garraf // Lleida // Baix Penedès // Tarragonès 

Són 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 pro-
cés ens vinculem de forma eficient amb els recursos del territori 

tant per l’entitat com de la resta d’actors per dur a terme un 
pla de treball que apropi els interessos i motivacions dels 

i les usuàries a la realitat del mercat de treball i formatiu 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

16
 (inclou persones substitutes i 

estudiants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 
268

Equips, projectes i programes 2021
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ACOMPANYAMENT PSICOEDUCATIU 

Musa // Espai Familiar // La Casa Petita // Santa Margarida I Els Monjos 

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. 

PERSONES 
TREBALLADORES: 

2 
(inclou persones substitutes i 

estudiants en pràctiques) 

PERSONES USUARIES: 
15

Equips, projectes i programes 2021
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INTERVENCIONS EN ESCOLES 

A ACTUA ens han arribat demandes específiques per 
tal de cobrir alguns aspectes o elements de la inter-
venció educativa a les escoles. D’aquesta manera, du-
rant l’any 2021 s’ha comptat amb professionals nos-
tres a l’Escola Baltà i Elias de Vilafranca del Penedès 
per la gestió de programes d’increment de l’oralitat 

en català per alumnat de 5è de primària. 

L’Escola Jacint Verdaguer de Canovelles, ha disposat 
d’una professional nostra per la realització de tallers 

de lectoescriptura.

ACTUA assessora a la Diputació de Barcelona en 
matèria de Serveis Socioeducatius Centres oberts. 
Aquests assessoraments es realitzen a les depen-
dències municipals a tècnics relacionats amb infància 
i adolescència en risc d’exclusió.  

POAP 

El Projecte d’Orientació Acadèmica i Professional és 
un projecte que s’adreça a estudiants d’ESO, batxi-
llerat, PTT, etc., per afavorir els itineraris acadèmics 
relacionats amb els Cicles Formatius tant de grau mi-
tjà com superior. Aquest projecte contempla accions 
formatives a l’alumnat a través de diferents tallers, 

tutories individualitzades i a través d’Internet. 

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ 

PERSONES TREBALLADORES: 2

PERSONES 
TREBALLADORES: 2

PERSONES 
TREBALLADORES: 2

Equips, projectes i programes 2021
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coop_era // L’Escorxador // Rob@d9 

Dins dels projectes d’inserció, la cooperativa ha optat per iniciar activitats econòmiques productives pròpies per 
generar una activitat econòmica vinculada als processos d’inserció i a l’economia social i solidària de forma activa. 
A tota aquesta línia de projectes la denominem Anem per Feina. I durant l’any 2021.

PROGRAMA PROMOCIÓ DE PROJECTES 

coop-era

És un projecte d’emprenedoria rural i 
social. Cuidant la terra garantim el re-
lleu agrari, combatent l’envelliment 
de la pagesia i assegurant la conti-
nuïtat dels nostres cultius. Generem 
oportunitats laborals per a persones 
que viuen en situació de vulnerabi-
litat. Trobareu més informació del 
projecte en l’apartat específic.

Rob@d9

La botiga del Vendrell s’emmarca 
dins del Projecte Singular Botigues 
Responsables per a la Recuperació 
– Roba@d9, en el qual participen 
Roba Amiga, Avancem Santa Clara 
i Actua, que obriran establiments 
amb la mateixa visió i filosofia a 
Girona i Santa Coloma, respectiva-
ment.

La Taverna de l'escorxador 

Un projecte orientat a un model de 
gestió d’equipaments públics vincu-
lat a l’economia social i solidària; a 
la vegada que un projecte d’inserció 
laboral orientat a diferents col·lec-
tius com joves extutelats i dones en 
situació d’especial vulnerabilitat. 

PERSONES TREBALLADORES: 5

INSERCIONS: 3
PERSONES TREBALLADORES: 5

INSERCIONS: 5

PERSONES TREBALLADORES: 4

INSERCIONS: 2

Equips, projectes i programes 2021
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EL GÍNJOL  
El Gínjol és un servei d’acció socioeducativa al barri de Balàfia 
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 és el d’UTE amb ASPID.
És un servei que ofereix suport, estimula i potencia l'estructura i 
el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adqui-
sició d'aprenentatges, potenciant els interessos de les persones 
mitjançant el Treball individualitzat, en grup així com promovent 
la xarxa comunitària de barri. 

ARQUEOVITIS  
ArqueoVitis SCCL neix com a primera cooperativa amb la con-
dició d’iniciativa social i sense ànim de lucre, destinada a do-
nar serveis de caràcter científic i divulgatiu sobre el patrimoni 
arqueològic. La reinserció i formació de joves no formats; la 
conscienciació i educació social en la revalorització del llegat 
històric; la conservació dels béns històric-artístics; la recerca 
científica i l’assessorament històric; així com l’aproximació el 
patrimoni a tota la comunitat, ha estat el que ha ocupat pro-
fessionalment als socis fundadors d’aquest nou projecte coo-
perativista. ACTUA és sòcia col·laboradora d’ARQUEOVITIS. 

ATENEU COOPERATIU
COOPSETÀNIA 

Coopsetània és l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès i Garraf. 
Forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. L’Ateneu té per 
objectiu donar a conèixer i impulsar l’economia social, el ter-
cer sector i les cooperatives, un model d’economia transfor-
madora que dona resposta a la necessitat del territori, genera 
riquesa i ocupació estable i de qualitat. Les entitats promoto-
res de Coopsetània són: Entrem-hi, Actua, Facto, La Fura.

ATENEU COOPERATIU
COOPCAMP 

Actua participa dins de l’equip de gestió de l’ateneu CoopCamp 
com entitat agrupada i membre de l’equip d’actuacions per 
millorar la situació dels col·lectius vulnerables.

PROJECTES INTERCOOPERACIÓ
Equips, projectes i programes 2021
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 El projecte coop-era, per una banda, ofereix ser-
veis agraris als pagesos del territori (poda, esporga, 
verema, serveis forestals i de biomassa, etc.), de la mà 
de persones amb risc d’exclusió social. Per altra banda, 
s’encarrega, en règim de parceria, de la gestió direc-
ta de finques que corren el risc de quedar abandona-
des i que poden continuar essent productives. La idea, 
a mitjà termini, és poder generar producte propi, amb 
l’atenció d’elaborar-lo i comercialitzar-los dins la xarxa 
de comerç just i dins l’economia social i solidària. I, en 
tercer lloc, ofereix contractes a joves pagesos que po-
den exercir a temps parcial com a formadors d’aques-
tes persones que volen entrar en el món de la pagesia, 
de manera que puguin complementar el seu sou.

 Volem dinamitzar el sector primari a escala local 
i comarcal amb visió de país, protegint l’arrelament te-
rritorial a través de la viabilitat econòmica. L’oferta de 
serveis implica un programa de relleu agrari dissenyat 
aplicant criteris d’economia social i solidària, cohesió 
territorial, així com inserció de col·lectius altament vul-
nerables.   

PROJECTE DESTACAT

Persones, Terra i Sostenibilitat. 

coop-era és un projecte de facilitació del relleu agrari i 
d’inserció de col·lectius altament vulnerables mitjançant 
la gestió integral de terres de cultiu i aplicant criteris 
d’economia social i solidària. 

Es tracta d’una iniciativa pionera a tot Catalunya que té 
com a objectiu aportar una solució a la manca de relleu 
generacional a partir de la formació i capacitació de per-
sones amb risc d’exclusió social. Es tracta d’un projecte 
que neix al Penedès, però que té una vocació de ser una 
eina de país.

Equips, projectes i programes 2021
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6. IMPACTE DE L’ACTIVITAT 2021 
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a. Persones Usuàries

FRANJA EDAT DONA HOME

0-3
4-8

9-12
13-15
16-17
18-21
22-25
26-30
31-35
36-40

96
128
157
115
26
33
16
6
4

15

94
130
180
138
87

207
33
10
6

12

1493 596 897

Intervenció 
comunitària

Inserció 
Laboral CRAE SPAAI Pisos Acomp. 

Terapèutic

366DONES 72 045 1 112

392HOMES 196 4986 38 136

Persones usuàries per programes

DONA 40%

HOME 60%

Persones
Usuàries

Impacte de l’activitat 2021
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b. Persones Equips
Durant l’any 2021 han aportat en els nostres projectes unes 303 persones diferents.

Persones treballadores ACTUA x GÈNERE 

DONA 67,6%

HOME 28,7%

NO BINARI 3,7%

8,8

2,2
1,5

12,5

18,4

4,4

22,8

13,2

3,7

16,9

9,6

7,4

1,5

18,5

7,4
8,1

15,5

5,9

0,7

6,6

2,9

1,5
0,7

5,1

1,5
0,7

2,2

18/25 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50 51/55 56/60

DONA 67,6%

HOME 28,7%

NO BINARI 3,7%

% DEL TOTAL

Persones treballadores ACTUA x ESTUDIS ACABATS 

ESO GRAU
MIG

GRAU
SUPERIOR

DIPLOM. POST-
GRAU

MASTER DOCT.

A on aportem treball?

ATENCIÓ DIRECTA: 87%

DIRECCIONS I COORDINACIONS: 11%

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 3%

Impacte de l’activitat 2021
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Hores 
treballades 

431580 

Bretxa
salarial 

2.2 



PERSONES
TREBALLADORES

LLOCS DE DIRECCIÓ, 
SOTS DIRECCIÓ I 
COORDINACIONS

CONSELL
RECTOR

PERSONES
SÒCIES

DONES SÒCIES 
RESPECTE EL TOTAL 

DE DONES 
TREBALLADORES DE 

LA COOPERATIVA

HORES TREBALLADES 
A LA COOPERATIVA 

Perspectiva de gènere
Impacte de l’activitat 2021
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Impacte de l’activitat 2021
c. Xarxes
Actua com a cooperativa de treball i de iniciativa social participa d’espais on es promou el cooperativisme mitjançant accions d’incidència política i sensibi-
lització 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 transformació econòmica 
que lluita amb un repartiment més just de la riquesa basada en organitzacions que treballen sota valors no especulatius i sota criteris de gestió democràtica 
i participativa.

És per aquest motiu que formem part: 

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 
finalitat de donar suport i promocionar el cooperativisme. 

SECTORIAL D’INICIATIVA SOCIAL Com a cooperativa d’iniciativa so-
cial estem a la Sectorial. L'atenció a les persones és un dels reptes 
més actuals de la nostra societat. Les empreses cooperatives hi do-
nen resposta des d'una cultura empresarial basada en principis, té 
vocació de servei públic i fomenta una ocupació de qualitat i gestió 
eficaç. La participació a la sectorial ens visualitza i representa a di-
ferents 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 visible la realitat de 
la infància al nostre país.

FEPA- Federació de Pisos Assistits. Com a gestors de pisos d’auto-
nomia estem a FEPA que té com a missió afavorir l’autonomia i la 
igualtat d’oportunitats dels joves tutelats i extutelats, sense recol-
zament familiar en procés d’emancipació.  

FEDAIA- estem a FEDAIA perquè és la plataforma que agrupa a Ca-
talunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famí-
lies 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 
mateixos i és per aquest motiu que s’agrupa a La plataforma PEI’Jo-
ve –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 so-
lidària, 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 Coop-
Camp (Alt Camp, Tarragona) i Coopsetània (Alt Penedès - Garraf). 
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Impacte de l’activitat 2021
d. Social Comunitat

En la nostra estratègia hem aprovat el desenvolupament de la pers-
pectiva 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: 

Entre 0 i 10km

Entre 11 i 20km

Mès de 21km

34% 39%

27%

 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, Fundació Família Torres, 
Pont Solidari, Fundació Futbol Club Barcelona, Veïnes d'Ordal, El Po-
blet Edicions, Pont Solidari , SMP, Art Cava, Aquells Nois tan simpàtics, 
Pintures Janer, ... 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. 

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 al-
menys un dels següents criteris: Proximitat , Cooperatives , Economia 
Social, Sostenibilitat. 

GRAU SUPERIOR

PROVEÏDORS PROXIMITAT

COOPERATIVES

ECONOMIA SOCIAL

CATALUNYA
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Pallars Jussà

CRAE Raiers

Segrià
CRAE Llars Torre Vicens

Pis de Joves Cappont
Pis de Joves Sant Joan

SIS Gínjol

Alt Camp
Ateneu Cooperatiu CoopCamp

CRAE Llar Francolí
Pis de Joves Tarragona

Pis d’Autonomia Vila-seca
Projecte Inserció Laboral

Tarragonès

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

Alt Penedès

Anoia
ESE Masquefa
TEA Masquefa
Coopsetània

Bages
Assessorament

Vallés Oriental
TEA Granollers
Casal Nouvinguts

Vallés Occidental
Actua Jove Sant Cugat

Baix Llobregat
CRAE Collbató
ESE Collbató
Projecte Inserció Laboral

Garraf
SPAAI Vilanova
CO Vilanova
CO Vilanova
SIS Sitges
XAM Garraf
Agents Civisme Vilanova
Projecte Inserció Laboral
Coopsetània

Baix Penedès
Pis de Joves La Muntanyeta
Projecte Inserció Laboral
Botiga rob@ d9
Coopsetània
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e. Social Cooperatiu

Durant l’any 2021 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 treballadores.  
 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. 

Evoluciò Persones Sòcies

DONA 66%

HOME 34%

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

76

67

63

63

58

49

35

30

50

40

35

34

32

26

17

14

26

27

28

29

26

23

18

16

TOTAL DONES HOMES

Impacte de l’activitat 2021
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Tòner 
unitats consumides 

45

Consum d’aigua
(en m3)
2.953 

Quantitat fulls
(paq. 500 dina4)

357

Consum de gas oil 
per calefacció litres

3.448 

Consum de gas
(en kg)

7.951 

Quilòmetres recorreguts
 en vehicles d’empresa o
 particulars per raons de 

treball
217.549 

Consum d’electricitat
(en kw/h) 

179.243 

Consum de gas oil
 per vehicles litres 

44.287 

Emissions globals 
de co2 

70t 

f. Impacte Ambiental 
Impacte de l’activitat 2021
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g. Impacte Econòmic 

Import de la xifra de negocis 
Ingressos provinents de subvencions sobre el total    8.7% 
Total ingressos

Sous i salaris 
Aprovisionaments 
Altres despeses

Resultat cooperatiu 
Impostos, taxes, tributs i carregues socials 
Estalvi directe generat a l’administració per l’exempció del IVA 

Capital cooperatiu  
Patrimoni net 
Reserves 
Fons propis

7.476.220,28 
713.981,81 

8.190.202,28 

-6.625.102,50 
862.776,95 

-696.556,50

-30.199,24 
1.624.772,21 
1527535,254

309.054,31 
1501522.01 

1.034.745,14 
1.313.600,21 

ACTIU PASSIU
Actiu no corrent                     627894,69 
Actiu corrent                        2424854,56 

Patrimoni net                       1501522,01 
Passiu no corrent                  409501,71 
Passiu corrent                     1141725,53 

Impacte de l’activitat 2021
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CREUS QUE ES RESPECTEN ELS TEUS DRETS COM A 
INFANT, ADOLESCENT O JOVE?

SI        83,1%

NO      16,9%

CRAE/SPAAI

SI        94,6%

NO        5,4%

SIS

SI         100%

NO            0%

PISOS

MOLT BONA BONA DOLENTA MOLT DOLENTA

PIL PISOS CRAE/SPAAI SIS/ESE

COM ÉS LA RELACIÓ AMB ELS I LES PROFESIONALS?

CREUS QUE LA TEVA OPINIÒ IMPORTA AL PROJECTE?

PIL PISOS CRAE/SPAAI SIS/ESE

SI            99%

NO            1%

SI            75%

NO         25%

SI         100%

NO            0%

SI            86%

NO         14%

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 ....  

7. COM ENS AVALUEN LES PERSONES USUÀRIES  
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8. COM ENS AVALUEN INTERNAMENT   
RESPOSTES DE LES PERSONES TREBALLADORES:

Clima general de treball  

Satisfacció i identificació amb la tasca que realitzem com a projecte 

Satisfacció amb l’equip en el qual treballo  

Participació de l’equip en les definicions bàsiques del projecte 

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

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

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

Impuls de l’autoconfiança i autogestió de l’equip 

S’ofereixen accions formatives de qualitat 

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

Em sento satisfet amb la gestió general de l’entitat 

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

Satisfacció amb la teva situació laboral 

0,7 

0 

0.7 

2.2 

2.9 

1,5 

2,9 

1.5 

1.5 

0 

0,6 

0.7 

0.7 

2,2 

2.2 

2.9 

5.1 

12.5 

2.9 

6.6 

2.2 

0.7 

3,7 

5,6 

4,4 

5.1 

19.1 

17.6 

11 

19.1 

18.4 

15.4 

29.4 

15.4 

27.9 

16.2 

21,6 

27.9 

31.6 

53.7 

58.8 

54.4 

52,9 

36.8 

55.1 

42.6 

52.9 

54.4 

49.3 

55,6 

52.9 

47.8 

24,3 

21,3 

30.9 

20,6 

29.4 

25 

18,4 

27.9 

15.4 

30.9 

16,7 

14 

14.7 

MOLT BAIX BAIX MIG ALT MOLT ALT

Classificació
 mitjana  

3.80 sobre 5

Defineix 
quin creus el teu 
estat emocional 

general, en relació a 
la teva feina 39
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