
Dossier “Ens mengem el món” 

Calendari Escola Alba 

Tàrrega, febrer 2018 

Culinarium i Associació Alba 



Edició i impressió del calendari solidari de l’Escola Alba  

en col·laboració amb Culinarium 

01 
La campanya 



Ens mengem el món! 

L’AMPA de l’Escola Alba, amb el suport de Quàlia, edita cada any un calendari solidari que compta 
amb la participació de l’alumnat del centre d’educació especial.  
 
L’objectiu del calendari és doble: 
 

 Captar fons per als projectes de lleure educatiu i per a millores de la pròpia escola perquè  el 
lleure dels infants amb discapacitat comporta un sobre cost elevat per a les famílies. 

 

 Fer visibles les persones a través d’una iniciativa positiva que difongui i sensibilitzi la ciutadania 
sobre la diversitat.  

500  
exemplars 

Per això,  

cerquem empreses que 

comparteixin els nostres valors 
 

• Compromís amb les 
persones i el territori 

 

• Emprenedoria i innovació 
 

• Responsabilitat 

La campanya 



La col·laboració de Culinarium 

Des de Culinarium ens heu ofert suport en: 

 
1. Cessió de material per a les sessions fotogràfiques  
 

 oportunitat per a Culinarium de promocionar els vostres 

productes i la vostra marca a través del calendari. 

 
2. Distribució dels calendaris a la botiga de Culinarium 
a Tàrrega  
 

 

 oportunitat per a Culinarium de vincular la vostra marca a 

una entitat social del territori que comparteix valors. 

 
3. Finançament de la impressió del calendari  
 

 oportunitat per a Culinarium de vincular-vos a una causa 

social i solidària que millora la imatge de l’empresa, enforteix la 

vostra marca i que és una bona eina de màrqueting social. 
 

1.120 € + IVA = impressió calendaris 
 

101,64 = projecció making off al cinema Majestic 
 

TOTAL 1.221,64 € + IVA 
 

 
 

 

 

 

La campanya 



02 
Accions i impacte 

Accions impulsades des de l’àrea de comunicació de l’Associació Alba  

per a fer visible i difondre la col·laboració i la marca de Culinarium 



Difusió de la campanya a través dels butlletins d’Alba 

Enviament de butlletins 

Butlletins 

interns 

4 
Butlletins 

externs 

2 
Enviament per 

llista de difusió 

Whatsapp 

1 

Accions i impacte 



1.526 subscriptors externs 

246 professionals 

200 persones i famílies 

Accions i impacte 

Impacte butlletins Associació Alba 



Accions de comunicació externa per difondre la campanya 

Convocatòria de 

premsa  

1 
Nota de premsa 

1 

Mitjans de comunicació 

Accions i impacte 

Roda de premsa 

a la botiga 

Culinarium 

1 



Convocatòria i nota de premsa 



8 imputs a mitjans 

de comunicació 

Accions i impacte 



El Segre 06/12/2017 

Calendari solidari de l‟AMPA de l‟Escola Alba de Tàrrega 



Tàrrega TV 07/12/2017 

“Ens mengem el món”, el nou calendari de l„Associació Alba  

protagonitzat per 40 joves de l‟Escola Santa Maria de l‟Alba de Tàrrega 



Ràdio Tàrrega 05/12/2017 

Culinarium i l‟Associació Alba - Fundació Alba Futur presenten el calendari solidari 

“Ens mengem el món” 



Nova Tàrrega 11/12/2017 

Calendari solidari de l‟Escola Alba 



Comarques de Ponent  05/12/2017 

Calendari solidari de l‟AMPA de l‟escola Alba de Tàrrega amb el patrocini de 

Culinarium 



Urgell TV 05/12/2017 

“Ens mengem el món”, el nou calendari solidari de l‟Associació Alba i Culinarium 



Diari de la Discapacitat  05/12/2017 

Culinarium i l’Associació Alba presenten el calendari solidari “Ens mengem el món” 



L‘impacte del making of projectat als cinemes Majestic de Tàrrega 
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Making Of Calendari 
prem aquí i mira com Alba i Culinarium ens mengem el món! 

Accions i impacte 

https://youtu.be/CMy-1uamhfs


Accions i impacte 

5.667 espectadors  
en 4 setmanes 

1.526 subscriptors externs 131 projeccions 

Impacte projecció making of al Majestic 



Difusió i impacte de la campanya a les xarxes socials 

*Anàlisi feta a partir de la suma de totes les publicacions i mencions a la campanya 

Posts 

Twitter 

5 
Vídeo 

Youtube 

1 
Posts 

Facebook 

8 
Posts 

Instagram 

7 

Social Media 

Accions i impacte 



585 likes 

77 comparticions 

1.225 reproduccions  

Accions i impacte 

Impacte a les xarxes socials 



 Persones i projectes beneficiaris gràcies a les donacions 

aconseguides a través del calendari 
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Fons recaptats i  

a què es destinen 



4.275 € 

Fons recaptats amb el calendari 

6 punts de distribució – 10 € donació per a cada calendari 
  

 Seu de l’Associació Alba 

 La Fira d’Artistes de Tàrrega 

 La botiga Culinarium de Tàrrega  

 La botiga del Restaurant El Gat  

 La botiga de Nadal al Palau dels Marquesos  

 La botiga online d’Alba www.aalba.cat 

 

Retorn de l’impacte 

http://www.aalba.cat/


Projectes de lleure i l’Escola Alba: beneficiàries del calendari solidari 
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Retorn i transparència:  
a què es destinen els fons recaptats 

 A projectes de lleure de l’AMPA de l’Escola Alba 

(colònies, casalets, dies puntuals, etcètera) que 

organitza la nostra àrea de lleure i oci inclusiu, 

Quàlia. Els projectes de lleure són deficitaris perquè 

les persones de suport que es necessiten per 

desenvolupar les activitats (ràtios) encareixen el cost 

del servei. Per això, 2/3 dels diners recaptats seran 

per eixugar aquest dèficit. 

 
 Compra de 3 taules adaptables a l’alumnat amb 

pluridiscapacitat de l’Escola Alba. En necessitem 

6 per situar-les al menjador – sala polivalent del 

centre i serviran tant per als àpats com per a les 

activitats que es desenvolupen a l’escola. 

Retorn de l’impacte 



 
Montse Robinat 
Directora de Culinarium 



 

Gràcies per ajudar a menjar-nos el món! 

 

 
 

Laura Castro 
 

Captació de fons i fidelització 
 

 

 

 


