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Us agraïm a Ondara Logística, Laumont, Borges, Plusfresc, Rotecna, VisLuminis, Comercial Sans, Ofi-Escolar Estel, Foment Tàrrega, 
Vilardosa, Asbert, Servinet i Coesma Expenedores la vostra col·laboració a la Xarxa d’Empreses Sòcies. Juntes podem multiplicar les 
oportunitats per a les persones i fomentar un territori més inclusiu i compromès.

En aquests anys fortament marcats per la Covid-19, les vostres aportacions han contribuït que puguem adaptar-nos a la nova situació i 
seguir acompanyant les persones apropant els nostres serveis a diferents municipis i millorant els recursos que oferim.

Moltes gràcies empreses sòcies per compartir amb Alba el vostre propòsit social!
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Destí de les aportacions 

Xarxa d’Empreses Sòcies

Espai Verdú
Verdú

Projecte “Despertant els sentits ”

1 projector solar led
1 feix de fibres òptiques
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Llar Alba
Tàrrega

Projecte “Per una bona (b)ellesa”

2 llits articulats
2 matalassos
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Pista Esportiva
Tàrrega
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Centre Ocupacional
Tàrrega

Projecte “Esport inclusiu”

2 porteries de futbol

“Despertant els sentits” és el nom que rep el projecte que es desenvolupa a la sala multisensorial de Verdú on hi acudeixen infants i adults amb pluridisca-
pacitat i/o amb trastorns de conducta aguts.
L’estimulació sensorial consisteix en treballar els sentits a partir de diferents objectes que desprenen llum, color, que tenen moviment o textures diverses, 
i a través dels quals les persones experimenten diferents sensacions i estímuls.
En aquest ambient relaxat i agradable les persones aconsegueixen interactuar, comunicar-se amb l’entorn, expressar les seves emocions o relaxar-se 
d’una manera difícil d’assolir fora d’aquest espai.

Moltes persones amb discapacitat envelleixen prematurament, fet que suposa la pèrdua de les seves capacitats físiques i cognitives, i el requeriment 
d’alts nivells de suport.
Per això, és necessari adaptar els espais residencials i comptar amb material adaptat, com són els llits articulats, per facilitar tant la qualitat de vida de les 
persones ateses com el benestar laboral dels professionals.
Aquestes actuacions han de permetre oferir un servei de qualitat, que potenciï el benestar físic, social i emocional de les persones, així com la seva 
autonomia, alhora que respecti la seva dignitat.

El Club Esportiu Alba està format per persones amb discapacitat de les comarques de l’Urgell i la Segarra que realitzen activitats esportives, la qual cosa 
els permet adquirir un hàbit saludable, millorar la seva inclusió social, fomentar la seva autonomia i autoestima, i gaudir dels beneficis físics, psicomotors 
i psicològics de l’esport.
Els nostres esportistes porten a terme entrenaments setmanals, sortides pel territori, competicions regulars de la Federació Catalana ACELL i del 
moviment internacional Special Olympics, entre d’altres. 
En relació al futbol, s’han renovat les porteries perquè estaven en una situació precària. A la pista es realitzen entrenaments setmanals i partits de l’equip 
de futbol del Club Esportiu Alba, es practica futbol com a activitat esportiva del Centre Ocupacional i de l’Escola Alba, s’utilitza a l’hora de l’esbarjo, i està 
a disposició de diferents entitats del territori.

Projecte “Hort ocupacional”

4 taules de cultiu
eines d’horticultura

Aquest projecte ens permet treballar de manera global diverses habilitats lligades a l’estimulació emocional a través del contacte directe amb la natura, 
l’estimulació física vinculada al treball i el cultiu de la terra i l’estimulació sensorial a través de copsar les propietats de les plantes, els fruits i la
terra.
Per altra banda, ens facilita abordar temes importants com és l’alimentació saludable, clau per fer front a la major freqüència de casos d’obesitat en perso-
nes amb discapacitat, l’educació mediambiental, i el treball cooperatiu i intergeneracional.
A Tàrrega treballa l’hort un grup de joves, que cada dilluns realitzen tota una varietat de tasques. A més dels participants del centre ocupacional, l’hort 
pretén ser un lloc de trobada amb altres persones que comparteixen amb nosaltres els seus coneixements, i un lloc d’esbarjo on poder passar estones
agradables a l’ombra d’algun arbre.
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Gràcies:
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Projecte “Cal Carreter”

Participació en activitats

Ús d’espais

Visites guiades

1 taula de fusta abatible
2 bancs de fusta abatibles 

Cal Carreter d’Agramunt engloba tres projectes diferents. Per una banda, és un centre ocupacional en el que es desenvolupen activitats i tallers 
terapèutics i de foment de l’autonomia, com la fusteria.
Per altra, és un habitatge que oferim com a recurs per a programes de conciliació familiar que promouen el lleure de les persones amb discapacitat 
alhora que permeten que els seus familiars puguin disposar de temps per a gestions, urgències o descans.
Cal Carreter ens ha permès seguir acompanyant les persones en temps de pandèmia treballant amb grups més reduïts i a prop on viuen les persones. 
El fet de disposar d’una taula i uns banc al pati ens permet dur a terme activitats, xerrades i fer àpats a l’aire lliure.

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 i el Premi Piñol a 
la Millor Trajectòria 2021 atorgat per Acció Solidària 
contra l’Atur

Les persones treballadores de les empreses sòcies poden realit-
zar sortides amb el Club Ciclista Alba i dur a terme activitats de 
voluntariat corporatiu que fomentin el sentiment de grup alhora 
que posin en valor l’acció social de l’empresa.

Posem a la vostra disposició el Centre de Recursos de Verdú, un 
espai únic on poder realitzar reunions d’equip fora de l’entorn 
habitual de treball.

Podeu visitar les instal·lacions del Grup Alba o dels projectes 
finançats per conèixer de primera mà en què esteu col·laborant.

+500 aparicions a mitjans de comunicació 2021 
Aparicions de notícies vinculades a les entitats del Grup Alba.

13.277 audiència acumulada a les xarxes del Grup 
Alba. 
Càlcul acumulat dels seguidors d’Instagram, Facebook, Twitter, Youtube 
i Linkedin.

Impacte mediàtic Beneficis de la col·laboració

944

Centre Ocupacional
Alba, Tàrrega

Centre Ocupacional 
Espígol, Cervera

Centre de Creació
d’Art Singular,

Guissona 

Cal Carreter,
Agramunt

Espai Verdú,
Verdú

Urgell

Segarra

Impacte socialImpacte al territori

Escola Alba,
Tàrrega

236
persones

beneficiàries
directes

Alumnat de l’Escola Alba, persones dels centres 
ocupacionals, residents a Llar Alba i esportistes del 
Club Esportiu Alba
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indirectes

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

Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible que tenen 
una relació directa amb la nostra missió i amb els eixos del nostre Marc 
Estratègic.
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Agramunt

Cal Carreter
Agramunt

Projecte “Fusteria”

Treballs de condicionament 
del local

El projecte de fusteria va néixer a partir de la demanda d’algunes persones usuàries i és una activitat artística i terapèutica que els permet desenvolupar 
les seves aptituds i habilitats físiques i socials, expressar el seu potencial creatiu, reforçar la seva autoestima i generar-los satisfacció personal.
Per altra banda, des de la fusteria es produeix una nova línia de productes de fusta amb valor social, com ara objectes de decoració nadalenca o 
joguines, i es realitzen treballs personalitzats, com les caixetes niu que es van fer pel Canal Segarra Garrigues. Els ingressos d’aquests treballs es
reinverteixen en el projecte amb l’objectiu que pugui generar oportunitats laborals a mig termini.
Després d’un temps aturat, el projecte es torna a engegar als baixos de Cal Carreter d’Agramunt on s’ha hagut d’adaptar l’espai i habilitar-lo amb les 
eines i la maquinària necessària per poder treballar-hi.


