
Memòria 2020
Aquest 2020 hem hagut de transformar els serveis ocupacionals per fer front a la Covid-19 i respectar les noves normatives (treballar 
amb grups bombolla més reduïts i en espais més propers a les persones), però també per donar resposta a un model pel que apostem 
des de fa anys. Es tracta d’un model més descentralitzat que ens permet  avançar en una atenció més personalitzada i centrada en 
les persones.

Per això, s'han començat a adaptar nous espais a Agramunt, Guissona i Verdú, que s’afegeixen als de Tàrrega i Cervera, per desen-
volupar diferents activitats terapèutiques i impulsar una major inclusió en la comunitat.

168
persones

beneficiàries
directes

Centre Ocupacional
Alba, Tàrrega

Centre Ocupacional 
Espígol, Cervera

Centre de Creació
d’Art Singular,

Guissona 

Cal Carreter,
Agramunt

Espai Verdú,
Verdú

Urgell

Segarra

Material de protecció

persones
beneficiàries
directes*

32

Impacte socialRecursos adquirits

Gràcies pel vostre compromís, especialment en aquest any tan complicat, 
un any que ens ha obligat a adaptar-nos i reinventar-nos.

Gràcies al vostre suport hem pogut adquirir recursos i adequar nous 
espais on treballar amb grups més reduïts i a l'entorn social proper de les 
persones, assegurant així l'atenció i l'acompanyament de les persones 
amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables. 

Xarxa d’Empreses Sòcies

Reforç de l’aliança amb el Grup Alba, reconeguda 
amb el Premi Respon.cat 2020 a la trajectòria del 
compromís en RSE per a empresa petita i mitjana.

Presència i agraïment a les empreses membre 
de la Xarxa d'Empreses Sòcies a la Campanya 
Fons Emergència AntiCovid.

38.432 audiència mitjans de comunicació. 
Càlcul acumulat de l'audiència de Ràdio Tàrrega, Comarques de 
Ponent i Tàrrega TV arran de la campanya Fons Emergència 
AntiCovid.

11.704 audiència xarxes Grup Alba. 
Càlcul acumulat dels seguidors d’Instagram, Facebook, Twitter i 
Youtube.

Impacte al territori

Impacte mediàtic

Cal Carreter
Agramunt

Projecte Fusteria

10 cascos
10 ulleres
10 màscares i filtres

Petits i grans electrodomèstics

persones
beneficiàries
directes*

18
Cal Carreter
Agramunt

Habitatge i Tallers per a l’Autonomia Personal

Planxa, assecador, 
cafetera, liquadora, 
forn, nevera i rentaplats

Eines tecnològiques per a l’estimulació cognitiva

persones
beneficiàries
directes*

30
Espai Verdú
Verdú

Projecte Connectats amb el món

6 tauletes digitals

Material i eines de dibuix i pintura

persones
beneficiàries
directes*

8
Centre d’Art
Singular
Guissona

Projecte Art Singular

Material de dibuix,
eines, suports, esprais 
i pintura per a mig any

Escola Alba,
Tàrrega

56
persones

beneficiàries
directes

Persones del Centre Ocupacional que 
acudeixen diàriament als nous centres. 

672
persones

beneficiàries
indirectes

Persones del Centre Ocupacional i de l'Escola 
Alba que acudeixen als nous centres per 
desenvolupar alguna activitat.

Persones i familiars que poden fer ús dels 
centres de manera ocasional o resulten benefi-
ciàries de manera indirecta. 

Activitat terapèutica que neix a petició de les persones del centre ocupacional i que 
té com a objectiu el foment de les habilitats manipulatives, creatives i socials, la 
millora de l'autoestima i que, a més, pretén generar ocupació a mig termini. 

Tallers que pretenen reforçar l'autonomia de les persones amb discapacitat posant 
en pràctica les tasques que diàriament es desenvolupen a la llar. 
Pernoctacions o estades comunitàries durant el cap de setmana per oferir un respir a 
les famílies en moments puntuals, potenciant activitats d'oci.

Aprenentatge, estimulació cognitiva, entreteniment i interacció social a través de les 
noves tecnologies.

Activitats terapèutiques relacionades amb l'art com a vehicle d'expressió i d'autoco-
neixement, així com per desenvolupar la motricitat fina, la concentració, l'autorregula-
ció i la creativitat.

*Persones beneficiàries directes que assisteixen diàriament al centre o que participen en el 
projecte de fusteria de manera habitual.

Gràcies


