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COOPERATIVA AVANCEM SANTA CLARA

Avancem Santa Clara Sccl és una cooperativa de treball associat sense ànim de
lucre. Va neixer 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 per atenció de persones dependents.
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'autoocupació des d’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.
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Transparència.
Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap
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a totes les persones interessades en la nostra tasca.

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 d’oportunitat d’autoocupació 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.

5 Sòcies.

13 Persones contractades.

8 voluntaris.
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ORGANIGRAMA

SERVEIS
FORMATIUS.

SERVEIS
ASSISTENCIALS.

SERVEIS NETEJA.
CONSELL RECTOR.
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SECRETÀRIA.
TRESORERA.
PRESIDENTA.

ADMINISTRACIÓ I
COMPTABILITAT.

XARXES SOCIALS.

INNOVACIÓ
RECERCA
PROJECTES.

VOLUNTARIS.
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2019
Xerrades informatives sobre el sector d’empleades de la llar.
La sensibilització del treball de la llar i les cures s’està convertint cada vegada més en una
part fonamental de la nostra cooperativa. El col·lectiu empleades de llar i les cures, continua
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sent un col·lectiu molt vulnerable i oblidat. La variació significativa del salari mínim
interprofessional, ha provocat que les famílies redueixin hores, i que no facin altes noves,
de les poques altes que tenim durant l’any, aquest any hi hem tingut menys que l’any 2018.
hi ha hagut un descens molt significatiu.
L’objectiu de les xerrades informatives, és donar el nostre suport a les treballadores i
famílies. Hem aconseguit crear més sinergies amb diferents entitats que també treballen
per a generar més consciència, i així crear més suport a totes les persones que ho
necessiten. És important continuar treballant en aquesta línia, amb les diferents entitats
públiques i privades, equips de serveis socials, centres cívics, centres cristians, diversos
col·lectius

i

famílies,

de

la

important

que

és

oferir

un

contracte

digne.

Les nostres accions van encaminads a fer més visible els seus drets.

5 Xerrades informatives.

Informar i acompanyar per gestions d’alta a famílies ocupadores.
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.

30 Contractes gestionats d’empleades de la llar.
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Formació.
Continuem apostant per la formació. Considerem que és una part fonamental de cada
individu, sobretot en una societat que constantment esta generant canvis. La formació ens
ajuda a crear llaços i genera ambients de seguretat, creativitat, responsabilitat i innovació.
realment és molt interessant veure com els estudiants responen de forma molt positiva als
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nous coneixements. Les formacions estan dissenyades perquè qualsevol persona, sigui
quin sigui el nivell d'estudis pugui adquirir les habilitat i coneixements per la vida laboral
activa. les nostres formacions són molt dinàmiques i pràctiques, perquè els nostres
alumnes entenguin els conceptes, estiguin motivats, l'aprenentatge sigui eficaç i captem
l'atenció dels nostres alumnes. les formacions que hem impartit aquest any 2019 ens ham
aportat molta gratificació i innovació.



Tècniques de neteja industrial.



Cambrera de pisos.



Operari de bugaderia.



Auxiliar de menjadors.



Auxiliar de sala.



Atenció al client.



Auxiliar de cuina.



Cambrers.



Atenció socisanitària a persones dependents.



Emprenedoria.
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180 Persones formades.
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PROJECTES COMUNITARIS
Rasmia.
És un projecte comunitari que neix a mitja del mes d'octubre del 2019 per a identificar,
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acompanyar i promoure el desenvolupament de grups d'empleades de la llar i les cures en
el territori per a la promoció del empoderament i l'autonomia.

Promovent i desenvolupant estratègies per a la restitució i reparació de drets, focalitzant
ho tan en els col·lectiu empleades de llar i les cures com en aquelles dones que es troben en
situació de vulnerabilitat i que viuen les diferents formes de discriminacions múltiples i
agreujades. Amb aquest projecte es promou l’accés d’aquest col·lectiu, majoritàriament
femení, a diferents recursos, brindant-los les oportunitats i els serveis necessaris per a una
vida digna. Es treballa en xarxa per a incorporar polítiques de protecció social a les
treballadores la llar i les cures, i d’aquesta manera donar reconeixement al que es una
activitat necessària i vital proveïdora de benestar social per a les persones, establint
mecanismes que redistribueixin la càrrega del treball en les empleades de la llar i les cures.
Impulsant mesures que enforteixin el lideratge i incrementin la participació de les dones en
els espais de decisió.

Promovent el dret a l'accés al treball remunerat i treball decent, a través de mecanismes
que afavoreixin la igualtat i el reconeixement del treball de les empleades de la llar i les
cures.

Contribuint a la inclusió de la perspectiva de gènere planificació i gestió territorial.
Secundant i promovent protocols, guies, manuals que constitueixin la base de la norma
jurídica en matèria d'igualtat d'oportunitats i drets entre homes, dones en el servei de les
cures i treballs de la llar.
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15 Participants.
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30 Informats.
Girona – Salt – Celrà – Olot.
Continuem treballant amb les diferents poblacions. Sumant per a poder crear noves
oportunitats, amb l'objectiu principal d'afavorir l'ocupabilitat, és a dir millorar les possibilitats
d'inserció en el mercat laboral de les dones participants. Tot això s'aconsegueix mitjançant
l'acompanyament personalitzat en el procés de definició de l'objectiu professional i
l'aprenentatge d'estratègies útils per a la recerca de treball.

Treballem les competències transversals, competències bàsiques, competències laborals i
competències tècnic professional. Realitzem tallers de discussions per a afavorir
l'aprenentatge per a millorar la seva participació social, enfortiment comunitari, autonomia
i treball en equip.

15 dones participants.

Revista.
L'any 2019 hem apostat per crear més sinergies en la nostra població de Salt, fent possible
i formant part de la comissió de redacció de la nova revista de Salt, anomenada Dones de
Salt, el nostre objectiu sempre és donar visibilitat a les dones mes vulnerables.
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Xarxes Socials.
Les xarxes socials ja formen part de l’estratègia digital de qualsevol Cooperativa.
S’han convertit en una aposta que ningú discuteix i han entrat a formar part de la normalitat
per a les totes les entitats, si hi ha un sector en el qual l’auge i el paper de les XXSS ha
estat crucial és el de l’economia social i solidària. La comunicació mitjançant aquests canals
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ha estat molt important per a conscienciar i donar a conèixer què fan les empreses que
practiquen l’economia social i solidària, també les xarxes socials generen espais virtuals
de treball col·laboratiu, d’intercanvi d’idees i d’aprenentatge entre iguals.

avancemsantaclara.

@netejaserveis.
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Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.
Volem donar a conèixer l’economia social perquè estem convençuts que és una molt bona
fórmula per generar empreses, transformadores, compromeses amb el territori i amb les
persones.
L’ateneu

és una iniciativa promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies i sorgida a partir de l’aliança de diversos actors públics i privats de l’economia
social del territori, amb l’objectiu de donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer
sector i les cooperatives, un model d’economia transformadora que dóna resposta a la
necessitat del territori, genera riquesa i ocupació estable i de qualitat.
L’Ateneu Cooperatiu forma part d’un projecte més global: la xarxa d’ateneus cooperatius.
Aquesta xarxa està formada per 14 ateneus i més de 130 entitats públiques i privades amb
gran experiència que, de manera coordinada, actuen per fomentar i enfortir l’economia
social i cooperativa arreu del territori.
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Aquesta xarxa són les antenes i els altaveus de l’economia social al territori. Identifiquen
necessitats i oportunitats del sector i ofereixen una àmplia cartera de serveis integrals per
a l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació i la transformació social.

Las accions que oferim dins de la nostra Cooperativa son tallers i formacions per tal de
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treballar junts pel foment, la promoció i l’enfortiment de l’economia social al Gironès.
durant l’any 2019 hem tingut l’oportunitat d’arribar a més persones de diferents col·lectius
mitjançant formacions que tenen per objectiu donar suport a la creació d’empreses de
l’economia social i cooperativisme, promoure insercions en empreses de l’economia social
i atendre a les persones. Creiem que és necessari crear sinergies per poder créixer i donar
respostes a les necessitats de la nostra població.

155 Participants.
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LÍNIES D’ACTIVITAT DE LA COOPERATIVA
Assistencial.
Ens dediquem als serveis d'atenció integral a persones que tinguin algun tipus de
dependència, sigui per l'edat, accident o discapacitat, i que necessitin ajuda per a afrontar
el dia a dia, tant a casa seva com en els centres hospitalaris, o en les tasques quotidianes
com, fer la compra, anar al metge, fer un passeig. També prestem serveis de cures a nens.

3 Persones treballadores.
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Neteja.
Servei de neteges puntuals i/o neteja manteniment tant per a empreses públiques o
privades, famílies, comunitats de veïns i centres educatius.
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10 Persones treballadores.
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MEMÒRIES ECONÒMIQUES 2019
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MEMÒRIES ECONÒMIQUES 2019
11%

2%

13

87%

SUBVENCIONS

10.000,00 €

FORMACIONS

2.229,98 €

PRESTACIÓ DE SERVEIS

83.277,02 €
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CONTACTE
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avancemsantaclara

@netejaserveis

http://avancemsantaclara.cat/

avancemsantaclara@gmail.com
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972 204 980.

630 146 985.

Pujada de la Mercè, 8 (17004 Girona).
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