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Grup Alba  a raó de ser del   rup  lba  
és acompanyar les persones 
en la realització
dels seus desitjos i il·lusions,
oferint recursos i serveis de qualitat 
i promovent un territori 
inclusiu i compromès. 



L'any 2018 es consolida amb el nom de Grup Alba un model organitzatiu 
autogestionat format per diferents entitats d'economia social creades per 
la seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar de manera 
més eficient. Totes elles comparteixen els mateixos valors i línies 
estratègiques del marc Alba 2020 “Tots som motor de canvi”.
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L'Associació Alba aglutina l'essència del grup i les àrees principals que 
ofereixen suport i acomanyament a les persones. El Club esportiu Alba 
promou la salut i la inclusió a través de l’esport. A través de la Fundació Alba 
Futur fem captació de fons per projectes de futur per les persones. La nova 
cooperativa Alba Jussà ha consolidat nous serveis a la zona del Pallars 
Jussà transformant la vida de moltes persones i famílies. L'àrea de serveis i 
projectes de lleure gestionats per Quàlia, i que ben aviat esdevindrà una 
cooperativa, s'ha convertit en pocs anys en un servei de referència al territori 
per infants i joves. I finalment, la propera creació d’una empresa d’inserció 
donarà resposta als col·lectius amb risc d’exclusió.
El Grup Alba no tindria sentit sense els suport dels agents del territori. El 
treball en xarxa ens permet multiplicar les oportunitats per les persones, com-
partir els recursos i transformar el nostre entorn en un èxit col·lectiu. 
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mbaixadors i suport social omunicació

mpacte del      

Oferim serveis i projectes 
oberts a la ciutadania, 
donant suport i oportunitats 
a les persones de les 
comarques de l’Urgell, 
Segarra i Pallars Jussà.

2.916 persones
que reben
els nostres 
serveis

PERSONES

PROFESSIONALS

FAMÍLIES

SOCIS VOLUNTARIS

345 2,55 3200
Professionals Índex banda 

salarial 2019 
Hores de formació

182 formacions realitzades72 amb certificat de discapacitat

19 18
Formacions
i xerrades

Reunions i activitats
amb les famílies

Sessions amb els
3 grups de suport

7

540
Socis 

15 Persones d’Alba tutelades
per Fundació Tutelar Terres de Lleida

105
Voluntaris 

51 persones amb discapacitat

475 Clients dels serveis laborals.
480 Persones que ens han visitat.
54 Socis europeus de programes de mobilitat.
36 Empreses que han facilitat pràctiques.
53 Convenis (universitats, Ajuntaments, etc.). 

4.071 Seguidors.

3.193 Seguidors.

1.552 Seguidors.

   510 Impactes en mitjans

     16 Xarxes socials gestionades 

326 Persones amb 
discapacitat

infants, joves, adults 
i gent gran. 

rup lba en les persones del territorimpacte del  rup  lba en les persones del territori

Ens especialitzem en l’àmbit 
de la discapacitat, salut 
mental o risc d’exclusió.

mbaixadors i suport social omunicació



ets destacats        segons el marc estratègic  lba        “ ots som motor de canvi”

Repte 2019
· Avaluació de la qualitat de vida de 
les persones dins del seu pla de treball.
· Adaptació dels serveis, seguiment i 
prevenció de la salut davant del repte 
de l’envelliment de les persones.

Ampliem la xarxa de pisos 
amb lloguer social i 

augmentem en 20 el 
nombre de persones ateses 

en recursos i serveis 
d’habitatges.

Benestar de
les persones
per una gent feliç

Territori 
compromès
fem xarxa

Creem la xarxa d’empreses 
sòcies per generar aliances i 

col·laboracions per fomentar el 
compromís social entre el teixit 

empresarial.

Nou model organitzatiu amb la 
creació de la cooperativa 
Alba Jussà i properament 

Lleure Quàlia com a noves 
entitats d’economia social sota 

el paraigües del Grup Alba.

Innovació i 
millora contínua
organització eficient

Apropem el servei del 
CDIAP a les persones 
obrint un nou centre a 
Agramunt on atenem 60 
famílies. 

Celebrem 20 anys treballant 
amb projectes europeus, 
durant els quals hem realitzat 
1800 mobilitats, 700 amb 
persones amb discapacitat. 

Presentem VoluntariaApp, 
una aplicació mòbil per posar 
en contacte entitats i persones 
que volen fer un voluntariat.

Repte 2019
· Consolidar i buscar noves vies 
d’apropar serveis al territori, 
especialment a la Segarra, i apostar 
per l’ús dels serveis comunitaris per 
fomentar la inclusió.

Repte 2019
· Finalitzar processos d’acreditació 
ISO iniciats amb serveis comuns i 
iniciar noves acreditacions de 
qualitat en relació a la millora de 
processos dels serveis de l’entitat.

ets destacats        segons el marc estratègic  lba        “ ots som motor de canvi”



ets destacats        segons el marc estratègic  lba        “ ots som motor de canvi”

Nou model organitzatiu amb la 
creació de la cooperativa 
Alba Jussà i properament 

Lleure Quàlia com a noves 
entitats d’economia social sota 

el paraigües del Grup Alba.

Innovació i 
millora contínua
organització eficient

Economia
Social
un altre model

Obertura de serveis 
complementaris d’atenció 
domiciliària i nou servei de 

menjar a domicili generant 
nous llocs de treball.

Presentem el Pla Local 
Antiestigma a l’Urgell i la 

Segarra per impulsar accions 
contra la discriminació de 

les persones amb trastorn 
mental.

L’ètica del 
Grup d’Alba
impulsem la RSC

Presentem VoluntariaApp, 
una aplicació mòbil per posar 
en contacte entitats i persones 
que volen fer un voluntariat.

Els arrugats del Rosal 
escollits producte solidari 
per formar part dels lots de 
Nadal d’Inditex i se’n fan 
50.000 unitats.

Gràcies al projecte “Connec-
tats al món” renovem dues 
aules informàtiques i introduïm 
eines digitals per les persones  
com pissarres digitals i tablets.

Repte 2019
· Garantir la sostenibilitat econòmica 
de l’entitat després de l’impacte de 
l’augment del SMI. Buscar noves 
vies i suports com la creació 
d’una empresa d’inserció. 

Repte 2019
· Finalitzar processos d’acreditació 
ISO iniciats amb serveis comuns i 
iniciar noves acreditacions de 
qualitat en relació a la millora de 
processos dels serveis de l’entitat.

Repte 2019
· Continuar desplegant accions 
de Responsabilitat Social 
Empresarial relacionades amb 
millora d’espais, benestar laboral 
i sostenibilitat ambiental.

ets destacats        segons el marc estratègic  lba        “ ots som motor de canvi”



mpacte de les accions de captació de fons

· Mobilitat i transport de les persones
· Obres d’adaptació als centres  
  d’Alba Jussà a Tremp

Projectes finançats

· Pati de les experiències Escola Alba
· Bicicletes pel Club Ciclista Alba
· Equipaments informàtics adaptats  

Projectes finançats

· Equipament pel Club Alba
· Grues i llits articulats pels centres
  Espígol i llars residències   

Projectes finançats

Inversions

Personal

  

Venda
productes
i serveis

7,68 M€

Concertació
serveis

Subvencions
i convenis

 
Donacions i altres ingressos

 Ingressos
+18,70% respecte el 2017

44%

26%

27%

3% Compres
10%

Altres despeses
4%

Funcionament
18%

68%

300.539€
30% subvencionat*

7,59 M€ Despeses
+18,41% respecte el 2017

Total al Fons Social 320.123,56€
Aportació del 0,5-3% professionals i 5€ famílies

Rati endeutament bancari 4,8%
Rati 2017: 5,3%

Salari Mínim Interprofessional +22% 2017
SMI BOE 900€ - Impacte Alba 198.797€ 

persones  41.769€
PARTICULARS

· Equipaments informàtics adaptats 
· Nou pati i lleure Escola Alba
· Caninoteràpia per l’Espígol  

Projectes finançats+1.500
col·laboren com a donants
o socis/es

ajuntaments de31.708€
AJUNTAMENTS

23
l’Urgell, Segarra i Pallars 
Jussà han col·laborat en
la campanya 1,5€/habitant

empreses han 18.500€
EMPRESES

16
realitzat una donació
econòmica o en espècies

entitats han 5.928€
ENTITATS

5
impulsat una causa
solidària 

107m€  Obres Alba Jussà - Tremp*
  54m€  Maquinària Centre Especial Treball
  30m€  Vehicles
  25m€  Projecte ampliació cuina Aleix
  23m€  Adaptació Escola Alba*
  19m€  Adaptació espais i grues*
  15m€  Millora eines informàtiques*
  13m€  Legalització i instal·lacions
    8m€  Mobiliari

ostenibilitat econòmicaostenibilitat econòmica - tancament 2018 del Grup Alba.

mpacte de les accions de captació de fons



arc estratègic

Donem les gràcies pel seu suport a:

Col·laborem i formem part de:
> Federació ALLEM
> Federació DINCAT
> Federació Salut Mental Catalunya
> Fundació Tutelar Terres de Lleida
> Fundació Casa Dalmases
> 

Clúster Créixer

> 

Respon.cat

> Taula Salut Mental de l’Urgell i la Segarra
i Pallars Jussà

> 

Coop 57
> Xarxa d’Economia Social 
> 

Ateneu cooperatiu Ponent Coopera

> 

Integra Pirineus

> Xarxa per l’Ocupació de Tàrrega
> Xarxa d’Inserció de la Segarra
> Olivera Cooperativa
> Associació d’Entitats de Tàrrega

Col·laboradors:

Acreditacions de qualitat:

-
Escaneja aquest codi QR amb el teu 
telèfon per llegir la memòria ampliada online.
Disponible també a: www.aalba.cat/memoria2018

Tots els Ajuntaments de l’Urgell, la Segarra i el Pallars Jussà, Cal Graells, Fira Tàrrega, Fundació Verge 
Blanca, Servisimó, Plusfresc, Ondara Logística, Laumont, Caixabank, Decathlon Lleida, Starting Invest-
ments, Vis Luminis, Foment Tàrrega i establiments adherits, Marxa dels Castells, la Coral Infantil Nova 
Cervera, l’Aplec del Cargol, Galàctica, Sr. Postu, La Segarrenca, l'Associació Llum and roll, Sirius Aremi 
Lleida, Malgrat de Segarra, Fusteria Pere Solà, RB Barcelona, Projecte Incursió Social, Fundació Crisàlida, 
Consell Esportiu de l'Urgell i a totes les empreses que col·laboren al projecte Tapeja i ens ofereixen 
pràctiques.    

-  esponsabilitat

-  ompromís social amb les persones i el territori
-  mprenedoria i innovació

 

DL-LL-212-2013

> 

Fundació Josep Santacreu

arc estratègic
i valorsi valors




