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Cooperativa Avancem Santa Clara 
 
 

 

 

Avancem Santa Clara Sccl és una cooperativa de treball associat sense ànim 
de lucre. Va nàixer l’any 2009 a partir d’un programa d’emprenedoria social de 
Càritas Diocesana de Girona.  

Dona resposta des d’una doble vessant: 
1) A les persones que han realitzat itineraris positius en l’àmbit de la 

formació i inserció laboral a Càritas Diocesana de Girona. 
2) A les famílies, institucions o empreses que necessiten contractar un 

servei. 
 

La Missió d’ Avancem Santa Clara SCCL és facilitar la inserció laboral de 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral a partir de la 
formació i l'auto ocupació des de una empresa econòmicament rendible, en la 
qual es mantenen criteris de qualitat en la prestació de serveis i la gestió, 
contribuint a la integració cultural i al desenvolupament sostenible a nivell 
mediambientals, econòmic i social. 
 

Els Valors 

La innovació i qualitat 

Desenvolupem la nostra activitat buscant la millora contínua, vetllant pel benestar 
dels treballadors, els clients i la societat. 

Transparència 

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació 
cap a totes les persones interessades en la nostra tasca. 
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Participació 

Estem oberts a totes les persones que comparteixen els nostres ideals i promovem la 
participació a tots nivells, afavorint la implicació de totes les persones que formen 
part de l’entitat, generant complicitats i sinèrgies a nivell extern i promovent un treball 
social comunitari. 

Visió  

Ser un REFERENT de oportunitat de auto ocupació per les persones en risc 
d'exclusió social,  enfortint l'educació i formació cooperativa, que serveixin per  
garantir el desenvolupament integral i la promoció de la persona,  millorant la seva 
qualitat de vida,  busquem un cooperativisme que sigui útil per generar una societat 
més democràtica i solidària. 
 

   3 Sòcies 

  15 Persones contractades 

   2 voluntaris 
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL ANY 2016 
 

Difusió 
 
Xerrades informatives sobre el sector d’empleades de la llar 

 

El 2016 és contínua amb la sensibilització del Treball de la llar, ja que continua 
sent un dels col·lectius més submergits, fet més sessions per informar les 
famílies, de la importància que te oferir un contracte als treballadors de la llar, 
també estem treballant en una nova eina para facilitar l' Assessorament i 
Acompanyament a les famílies durant el Procés de Contractació i alta a la 
seguretat social, perquè sigui molt més ràpida i efectiva al moment de tenir 
qualsevol dubta. Es continua fent xerrades informatives als Ajuntaments, 
Equips de serveis socials, centre cívics, centres cristians, diverses entitats i 
famílies. 

 

 

Formació 
 

Com cada any la formació que s'ofereix és; atenció sociosanitària a persones 
dependents, tècniques de neteja, auxiliar de menjadors, auxiliar de sala, 
atenció al client i auxiliar de cuina i cambrers.  La formació ens obliga a 
mantenir actualitzats en les diferents línies de activitat que desenvolupem dins 
de la nostra cooperativa, també ens dona la oportunitat de crear xarxa i 
sinergies per professionalitzar el sector. 

 

30 Persones formades de diferents nacionalitats. 

 
PROJECTES COMUNITARIS 

 

Sarrià de Ter 
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Continuem sumant als nostres projectes socials comunitaris, aquest cop amb la 
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, la Universitat de Girona (Grup de 
Recerca Salut i Atenció Sanitària) i Jubilus, la finalitat d’aquest projecte “Veïns 
amb veu”, consisteix en construir una eina per detectar possibles situacions de 
risc de veïns i veïnes fora del circuit de serveis socials, amb indicis susceptibles 
a patir exclusió i aïllament. Així, intervenir per la millora de la convivència, 
Aquest projecte, té el suport de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 

 
Girona – Salt 

 

 

Continuem treballant en l'empoderament de les dones, fent tallers per millorar 
la seva participació social i enfortiment comunitari. És treballa principalment a 
través de materials audiovisuals, dinàmiques a través de fotografies i 
discussions en grup afavorint el coaprenenatge. 

 
 

ALIANÇA ESTRATÈGICA 
 

Ateneu Cooperatiu Terres Gironines 
 

 

Creiem que és necessari crear sinergies per poder créixer, donant qualitat i  
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una ràpida resposta a les necessitats de la nostra població. En octubre va 
començar a formar part del grup d’entitat agrupada en el Ateneu Cooperatiu. 
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COMUNICACIÓ 
 

Web - Xarxes Socials 
 

Continuem amb la formació de les nostres sòcies en noves tecnologies i 
xarxes socials, creiem que ara mateix és indispensable la bona utilització 
d'aquests mitjans de comunicació, dins de la nostra pàgina web s'ha establert 
un segon idioma (el Castellà). 

 

 
LÍNEAS D’ ACTIVITAT DE LA COOPERATIVA 

 

Ens dediquem als serveis integrals de neteges puntuals i/o manteniment tant  
per a empreses, famílies o comunitats de veïns; també hi ha altres línies de 
prestacions de serveis: atenció al client a botiges, decoració i animació de 
aniversaris. 

 

 12 Persones treballadores 

 

Assistencial 
Ofereix suport personalitzat i solucions a les famílies que necessitin el servei de 
cangur per la cures d'infants i persones que tinguin algun tipus de dependència, 
ja sigui per l'edat, accident o discapacitat, i que, necessitin recolzament per 
afrontar el dia a dia, passegem i cuidem les teves mascotes gossos, gats. 

 

 2 Persones treballadores 

Formació 
Durant el 2016, els grans blocs impartits són; Atenció sociosanitària a persones 
dependents, Tècniques de neteja, Auxiliar de menjadors, Auxiliar de sala, 
Atenció al client, Auxiliar de cuina i Cambreres de pisos. 
 

   5 Persones treballadores 

Informar i acompanyar per gestions 
Alta a la Seguretat Social als ocupadors i alta a les empleades de la llar, 
contracte i gestió de nomines del servei empleades de la llar. 

 

  1 Persona treballadora 

 
TOT AIXÒ PER MILLORAR LA SEVA QUALITAT DE VIDA 
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INGRESSOS 2016 
 
 
SERVEIS DE NETEJA           66,164.48€    
     
SERVEIS DE FORMACIÓ         20,750€ 
 
SERVEIS GESTIÓ EMPLEDAS DE LA LLAR       409.11€ 


