
“He pujat a dalt de
l’escenari i he actuat
per a molta gent.
M’he sentit una
autèntica actriu.”
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#desitjosfetsrealitat

Descobreix la història de la Carmen a aalba.cat/desitjosfetsrealitat
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Associació
Alba

Entitat sense afany 
de lucre creada 
l’any 1975 a Tàrre-
ga amb l’objectiu 
de millorar la quali-
tat de vida de les 
persones amb 
discapacitat i de 
les seves famílies a 
través de serveis 
inclusius.

Club Esportiu
Alba

Cooperativa
Lleure Quàlia

Associació Alba
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Club Alba

Tots som motor de canvi

Si alguna cosa cal destacar d'aquest 2019, és la capacitat de 
resiliència, de superació,  de ganes de ser més petits, més 
propers, més autòctons i anar cercant les respostes a cada repte i 
oportunitat de forma més col·laborativa amb l’entorn, administra-
cions, socis, famílies, voluntaris i amb un equip professional 
implicat, responsable, entusiasta i amb ganes de canviar el 
món.

Aquest any 2019 teníem un dels anys més difícils econòmica-
ment dels darrers 10-15 anys, on l'augment del 22% del 
Salari Mínim Interprofessional posava en risc molts llocs de 
treball. Gràcies al pla de xoc i a l’esforç de tots els gestors i 
professionals dels serveis s’ha pogut tancar l’exercici en positiu, 
mantenint els llocs de treball i garantint l’equilibri pressupostari del 
que estem acostumats. 

Quan diem que volem ser petits és que encara que busquem 
fórmules d'optimitzar els recursos de què disposem amb la marca 
de Grup Alba, guanyem amb l'autogestió, apoderament dels 
equips i arrenca un model flexible d'organització que es va 
adaptant a nous reptes i necessitats amb la constitució aquest any 
de la Cooperativa Lleure Quàlia, un pas important cap a l' espe-
cialització i arribar a ser un referent en el lleure inclusiu i de qualitat 
als infants i joves.  La creació de l'Empresa Inserció Alba, ens ha 
de permetre donar una millor resposta a la inserció laboral de 
col·lectius amb risc d'exclusió i destaquem la consolidació de la 
Cooperativa Alba Jussà al Pallars.  El Club Alba, aquest 2019 
destaca amb un parell de projectes europeus molt interessants i 
sense oblidar com la Fundació Alba Futur que pren força amb la 
implicació màxima de les famílies amb aportacions a projectes tan 
importants com el Pla d'Habitatge i d’accions de crowdfunding 
on hi ha la implicació de molta gent. Se'ns dubte TOTS SOM 
MOTOR DE CANVI.

Patronat Fundació Alba Futur: 9 membres de la Junta de 
l’Associació Alba (   ), Jordi Solé i Maite Trepat. 
Consell Rector Alba Jussà: Ma. Helena Vicente, David 
Marchal i Associació Alba.
Consell Rector Lleure Quàlia: Lluís Nadal, Esther Pujol i 
Associació Alba.

Fund.
Alba Futur

Empresa
d’ Inserció Alba

Cooperativa
Alba Jussà

Club creat l’any 
1994 amb l’objec-
tiu de millorar a 
través de l’esport 
l’estat físic, la salut 
i l’autonomia de les 
persones amb 
discapacitat.   Rea-
litza competicions 
a nivell territorial i 
internacional.

Creada el 2014, és 
l’eina jurídica amb 
la qual l’Associació 
Alba impulsa els 
projectes de futur 
per les persones a 
través de la capta-
ció de fons. També 
ofereix assessora-
ment   legal a les 
famílies.

El 2014 firmem un 
conveni amb el CC 
del Pallars Jussà 
amb l’objectiu 
d’ajudar a millorar 
la qualitat de vida 
de les persones 
del Pallars. Alba 
Jussà es consti-
tueix com a coope-
rativa l’any  2019.

Inicia la seva 
activitat gestionant 
l’ àrea de lleure 
d’Alba i oferint 
servei de menja-
dors escolars. Per 
la seva especialit-
zació en el lleure, 
es transforma en 
coop. d’iniciativa 
social el 2019.

Neix amb la volun-
tat de promoure 
l’inserció sociola-
boral de persones 
amb situació de 
vulnerabilitat i risc 
d’exclusió. Ofereix 
acompanyament, 
formació i segui-
ment en el lloc de 
treball. 



Fem realitat desitjos i il·lusions

Què ens caracteritza al Grup Alba?Valors

Compromís social amb les per-
sones i el territori 

Som una entitat que s’estima la seva gent i 
el seu territori. Per això, treballem les 
actituds que promouen la igualtat d’opor-
tunitats, l’autonomia de les persones i el 
respecte per la seva intimitat. 

Emprenedoria i innovació

Som una entitat emprenedora i ens 
plantegem els reptes com a oportunitats per 
créixer i per impulsar nous projectes en 
benefici de les persones.

Responsabilitat

Exercim la nostra tasca amb el màxim rigor i 
competència vers les persones i l’entitat. 
Oferim uns serveis professionals i de quali-
tat, garantint la seva sostenibilitat.

Apostem per uns serveis oberts a la comunitat que 
fomentin la inclusió i amb la voluntat d’apropar-los al 
territori. 

Tenim un visió oberta pel que fa als col·lectius 
d’atenció prioritzant les necessitats de les persones per 
davant de tot (discapacitat intel·lectual, salut mental, risc 
d’exclusió i persones nouvingudes). 

Hem implantat un model de governança horitzontal 
basat en l’autogestió dels equips on es fomenta l’auto-
nomia, la participació i la presa de decisions entre els 
equips.

La nostra mentalitat emprenedora ens ha portat a la 
diversificació dels serveis i impulsar projectes soste-
nibles que ens aportin oportunitats per l’entitat i per les 
persones: laborals, habitatge, lleure i benestar.

Creiem en el treball en xarxa i en establir sinergies 
entre els agents del territori. Junts sumem i tots som 
motor de canvi!

Missió

La raó de ser del Grup 
Alba és acompanyar les 
persones en la realitza-
ció dels seus desitjos i 
il·lusions oferint recursos 
i serveis de qualitat i 
promovent un territori 
inclusiu i
compromès.

#desitjosfetsrealitat
 
Perquè la nostra missió no són només parau-
les boniques, sinó fets reals, iniciem una 
campanya que durarà durarà tot l’any 2020 
per donar a conèixer els petits i grans desitjos 
que les persones d’Alba van fent realitat. 
Perquè cadascún d’ells és un èxit personal i 
col·lectiu!

Podreu seguir la campanya a:
www.aalba.cat/desitjosfetsrealitat

“L’originalitat la porto 
a dins. El meu gravat 
va ser seleccionat per 
l’exposició d’ Art 
Singular i n’estic molt 
orgullós.”

Ramon
Projecte d’art

#desitjosfetsrealitat



4% 5% 14% 4% 2% 2% 5% 13%

Podeu veure les accions detallades al web www.aalba.cat/ods

Vinculació de les accions d’Alba amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aliniem el nostre Marc Estratègic i la Responsabilitat Social 
Organitzativa amb els 17 objectius de Desenvolupament 
Sostenibles aprovats el 2015 per  l’Assemblea General de 
Nacions Unides. Ens comprometem a treballar en la línia de la 
implementació de l’Agenda 2030 referida a les tres dimen-
sions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i 
ambiental). 

Iniciem el 2020, l’últim any per assolir els reptes proposats en 
el nostre Marc Estratègic Alba 2020, integrant els ODS en la 
nostra visió estratègica. 

Dels 17 ODS n’hi ha 5 que ens els sentim molt propers i que 
tenen una relació directa amb la nostra missió i amb els eixos 
del nostre Marc Estratègic. 

Al juliol del 2019 vam dur a terme una reflexió entre els 
gestors de les àrees i serveis per identificar les accions que 
s’estaven portant a terme i la seva vinculació amb els ODS. El 
resultat d’aquesta reflexió és el següent gràfic. 

La nostra Responsabilitat
Social Organitzativa

Iniciar l’activitat als nous espais d’Agramunt, Guissona i Verdú 
obrint-los a la comunitat. 

Territori compromès. Fem xarxa.

Accions 2019 del Marc Estratègic d’Alba

Impulsar noves eines de gestió informàtiques que millorin els 
processos, tant en els serveis d’atenció a les persones com 
en l’àrea empresarial.

Donar noves oportunitats laborals amb la creació de 2 nous 
Centres Especials de Treball vinculats a les entitats d’Alba 
Jussà i Lleure Qualia del Grup Alba.

Consolidar el Pla de Responsabilitat Social del Grup Alba i 
vincular-lo al repte de l’Agenda 2030 i els ODS.

Innovació i millora cotínua. Per una organització eficient.

Economia social. Un altre model de fer empresa.

L’ètica d’Alba. Impulsem la RSO.

Cada àrea i servei prioritza uns objectius i accions anuals a 
realitzar a partir del Marc Estratègic d’Alba. Aquesta és la 
distribució de totes les accions 2019 per eixos:

15%38%

23%

16%

8%

Continuar  implantant l’Atenció Centrada en la Persona a 
l’entitat posant l’accent en donar resposta a l’envelliment i a 
les necessitats d’habitatge. 

Benestar de les persones. Per una gent feliç.

Reptes 2020



Fites 2019

 2% 11% 6% 14% 5% 6% 7%

Celebrem els 20 anys de voluntariat 
Europeu.

Durant aquests 20 anys hem acollit a 154 
voluntaris europeus de més de 30 països 
diferents i hem fet possible 1800 mobili-
tats de professionals i persones amb 
discapacitat.

Ampliem espais i apropem el servei 
a les persones.

Realització de 3 convenis de col·labora-
ció per gestionar 3 espais a Agramunt, 
Guissona i Verdú que ens permetran 
apropar el servei al territori. Iniciem 
l’activitat amb una visió inclusiva.

Nous pisos per a lloguer social.

Adquirim 6 nous pisos, dos dels quals 
s’adapten com a nova llar residència i 4 
pisos en lloguer social. En total comptem 
amb 21 pisos, tots ells inscrits a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió Social.

10 3 10

Art Singular, una oportunitat per 
potenciar el talent artístic de les 
persones.

S’inaugura la 2a exposició col·lectiva Art 
Singular impulsada per Fundació Josep 
Santacreu i Fundació Casa Dalmases. 
Des d’Alba promovem les arts entre les 
persones amb discapacitat i tallers 
oberts a les escoles. 

Any de mobilitzacions per l’impacte 
de l’augment del Salari Mínim. 

L’augment del 22% del SMI suposa una 
millora per a moltes persones, però 
complica la viabilitat del CET. Gràcies a 
un pla de xoc i a l’esforç de tots els 
serveis tanquem l’any amb resultats 
positius i sense perdre llocs de treball.

Creació de la Cooperativa Lleure 
Quàlia

Inaugurem nou local i nova forma jurídica 
per donar resposta especialitzada als 
serveis de lleure i gestió de menjadors: 
832 menús diaris, casals i colònies, 
activitats extraescolars, camps de treball 
i activitats de lleure inclusiu.   

3 4 8 8 10 108

Primer any de la Xarxa d’Empreses 
Sòcies.

Aconseguim 10 empreses sòcies que 
estableixen un compromís social amb els 
projectes d’Alba amb una aportació 
anual que ens permet millorar els recur-
sos i serveis que oferim a les persones.

Promovem l’economia social entre 
els joves.

400 alumnes de Tàrrega van assistir a la 
3a edició de la jornada Llavors de Futur 
on hi va participar Felix Finkbeiner funda-
dor de Plant for the planet.

Iniciem un pla de transició
energètica.

Som una de les 8 empreses selecciona-
des per rebre un assessorament per 
impulsar el Pla de transició energètica a 
l’entitat gràcies a un pla pilot de Som 
Energia i Som mobilitat.

3 17 4 12 7 12 13

I la seva vinculació amb el Marc Estratègic i els ODS



Impacte del Grup Alba en les persones del territori
Oferim serveis i projectes oberts a la ciutadania, donant suport i oportunitats a les persones de les comarques de l’Urgell, la Segarra 
i el Pallars Jussà. Atenem a infants, joves, adults i gent gran en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, salut mental i risc 
d’exclusió.  

Professionals

Professionals amb contracte al Grup Alba

461

Hores de formació3.927Formacions realitzades194

Satisfacció global segons Balanç Social8,26

Índex Banda Salarial 20192,53

Famílies d’Alba

Formacions i xerrades centrades en temàtiques de 
protecció legal, atenció centrada en la família, sexoa-
fectivitat, drets i privacitat i el dol.  

8

Grups de suport a famílies (Grup joves, Grup adults i 
Grup Pallars)3

Grup Ajuda Mútua Salut Mental (GAM): Tàrrega i Pallars 
Jussà2

Voluntaris

Persones que han realitzat un voluntariat el 2019

256

Accions de voluntariat a Alba i a altres entitats21Socis 543

91 Voluntaris amb discapacitat165

Persones amb
discapacitat ateses  346 
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19 Persones tutelades per Fundació Tutelar Terres de Lleida

Associació Alba
Lleure Quàlia 
Alba Jussà
Empresa Inserció

313
129

11
7

1Fundació Alba Futur

Professionals amb discapacitat64

Entitats resgistrades a l’aplicació VoluntariApp20

3.891
persones

beneficiàries
dels nostres

serveis

Equivalent a 299 jornades completes

Poblacions de procedència de les persones ateses 
dels següents serveis del Grup Alba: Escola, Centres 
Ocupacionals, Clubs Socials i Prelaboral.

Associació Alba (Seu central)
Centre Ocupacional Alba
Club Social Airecel i Prelaboral (Salut mental)
Centre Especial de Treball
Escola Alba
Llar Alba i Llar Aleix
Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Lleure Quàlia
19 pisos d’habitatge social

Tàrrega

Centre Ocupacional Espígol
2 pisos

Cervera

1

Cal Santacreu - Centre de Creació Artística 
Guissona

Cal Carreter - fusteria i llar 
Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Agramunt

Espai d’activitats creatives
Verdú

Alba Jussà (Seu Central) - Tremp
Centre Ocupacional - Tremp
3 pisos socials - Tremp
Club Social - Vilamitjana

Pallars Jussà

2

3

4

5

6

Serveis i centres del Grup Alba



Sostenibilitat econòmica Grup Alba
Ingressos 

 342.849,68€

 12.593,08€

 7,1%

Total Fons Social

Aportació del Fons Social al Pla Habitatge

Aportació de 39 famílies

Aportació de l’1-3% professionals i 5€/mes famílies

Rati endeutament bancari

Rati 2018 : 4,8%

Entitats
Donants i/o Socis

Total recaptat

Ajuntaments Urgell, Segarra i Pallars

12.315€

63.062€
19.628€

 130.491 €

35.489€

Empreses (10 de la Xarxa Empreses Sòcies)

Fons recaptats per la Fundació Alba Futur

Impacte de les accions de captació de fons

Espais

S’ha contribuït a finançar :

Cal Carreter, Cal Santacreu, llar residència Mestre Martí i 
espais Alba Jussà. 

Projectes
Fusteria, Llavors d’Oportunitats Alba Jussà, transport, pati 
de l’Espígol i lleure de l’Escola Alba. 

Esport
Ruta ciclista llarga distància Club Alba i participació 
Special Olympics d’Abu Dhabi.

Recursos i altres
2 grues per a persones amb movilitat reduïda, 1 pissarra 
digital interactiva, material sala multisensorial, material 
Escola Alba i Festival Sardines & Marinada

Volum ingressos entitats Grup Alba

3%

24%

26%

Donacions i
altres ingressos

Subvencions
i convenis

Concertació
de serveis

Venda de
productes
i serveis

47%

Depeses  

4% 11%

Amortitzacions
i altres despeses Compres

Personal
69%

11
%

16%
Funcionament

 8,49 M€Total ingressos 2019  8,41 M€Total despeses 2019

122.000€

33.000€

 305.400€

56.000€

Catalitzadors de calderes

Pisos Mestre Martí

Inversions 2019

Equipaments i mobiliari

23% subvencionat

10.000€

41.000€

Neulera El Rosal

Nova Seu Quàlia

Vehicle cuina i millores àrea alimentària

24.000€
19.400€Aire condicionat bugaderia

Associació Alba

Lleure Quàlia Cooperativa

Alba Jussà

Club Alba

Fundació Alba Futur

Empresa Inserció

7.663.655€
563.872€

179.113€
37.325€
31.172€

17.168€

Total Grup Alba  8.492.305€

Descobreix tots els projectes
en els que pots col·laborar a:

www.aalba.cat/projectes

Creixement 10% respecte 2018

Són les pròpies àrees i serveis les que fan una proposta 
d’inversions a realitzar i s’acaba de confeccionar el pla en 
funció dels següents criteris: normatives, retorn econòmic, 
millora de qualitat de vida de les persones i subvenció pel 
projecte. Aquests criteris ens ajuden a marcar les prioritats 
d’inversió i les propostes es presenten i s’aproven a la comis-
sió de seguiment econòmic del Grup Alba.



Suport Social

Persones ens han visitat per conèixer la nostra 
metodologia i organització.

+538

Socis europeus amb qui realitzem projectes, 
intercanvis i formacions.62

Empreses ens han facilitat pràctiques formatives.27

Convenis (universitats, centres, Ajuntaments, etc).59

Tots els Ajuntaments de l’Urgell, la Segarra i el 
Pallars Jussà. 

Laumont, Ondara Logística, Borges, Empresa d'Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, Plusfresc, Ros Roca, 
Leds-C4, Vis Luminis, Ofi-Escolar Estel, 9MAG, Comer-
cial Sans, Vilardosa, Asbert, Centre Mèdic Dental Entu, 
Foment Tàrrega, Fruites Bernaus, StaffArt, Torrons 
Vicens, Gimnàs Sant Jordi, Stela Yordanova Tsaneva, 
Marxa dels Castells, Estació Biològica del Pallars Jussà, 
Verema Solidària, Fecoll, Fundación Setba, Diana Pet 
Food, Decathlon Lleida, Fundación Migranodearena, 
Marxa dels Castells, La Segarrenca, l’Associació Llum 
and Roll, 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.

Agraïments

Donem les gràcies pel seu suport a:

Formem part i col·laborem

Federació ALLEM
Federació DINCAT
Federació Salut Mental Catalunya
Fundació Tutelar Terres de Lleida
Fundació Casa Dalmases
Fundació Josep Santacreu
Integra Pirineus
Taula de Salut Mental de l’Urgell i la Segarra
Taula de Salut Mental Pallars Jussà
Ateneu cooperatiu Ponent Coopera
Xarxa d’Economia Social
Coop 57
Respon.cat
Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”
Agència d’Habitatge de Catalunya
Xarxa per l’Ocupació de Tàrrega
Xarxa d’Inserció de la Segarra
Olivera Cooperativa
AGENTA, Associació d’Entitats de Tàrrega
Clúster Créixer

Comunicació

Seguidors a facebook.4.305

Seguidors a twitter.3.473

Seguidors a instagram.2.232

Aparicions a mitjans de comunicació.535

Col·laboradors principals

Acreditacions de qualitat:

Reconeixements

Premi Candi Vilafañé concedit per la Paeria de Lleida

Premi Verema Solidària per Alba Jussà

Premi Balcó de les Arts 2019 i disseny Bardinet de la
Fundació SETBA per dos alumnes de l’Escola Alba



Educació i atenció diürna

CDIAP

Atenció d’infants de 0 a 6 
anys que presenten algun 
tipus de trastorn en el 
desenvolupament motriu, 
sensorial i/o mental.

Centre Desenvolupament
Infantil i d’Atenció Precoç 

Orientació

Entre els 4 Punts Incorpora: 
Cervera, Bellpuig, 
Agramunt i Tàrrega.

Formació Insercions 2019

Des de l’Àrea i servei d’Enfoc oferim serveis de 
formació, inserció i intermediació laboral 
dirigits a persones a l’atur i també a empreses 
en l’àmbit català i europeu.

Formació i inserció
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Benvinguda,
com et podem 
acompanyar?
Què necessites?

Acollida i seguiment

Atenció Centrada en la 
Persona (ACP) i en la seva 
família

Seguiment de la salut

Escola Alba

Atenció d’alumnes amb 
necessitats especials de 
3 a 21 anys.

Escola d’Educació Especial
Santa Maria de l’Alba 

alumnes51

alumnes en escola compartida4
alumnes cursant PFI d’ Hosteleria8

Projectes inclusius a la comunitat4

Tones de taps recollits al Projecte Tapeja5

Intel·lectual 

Alumnes segons
tipus discapacitat:

11%

40%

29%

20%

orientacions368

Seguiments561

13
persones 

al Servei de
Prelaboral

Salut Mental

Hores de formació en
cursos i programes3.747

Hores de pràctiques15.080
Persones acollides en 
pràctiques al Grup Alba31

Inscripcions en formacions 
orientades a la inserció 138

Joves al Programa Noves 
Oportunitats Lleida77Recursos

Europeus

mobilitats
internacionals247

enviaments persones 
amb discapacitat27

TLN, Voluntariat Europeu, 
Intercanvis juvenils, visites i 
formacions

TLN, Intercanvis juvenils, 
Cos Europeu de Solidaritat

persones acollides
amb discapacitat45

Intercanvis juvenils, 
Campionat de Bocce i 
Voluntariat Europeu

Insercions
empresa ordinària:

7 33

Persones amb discapacitat

Insercions Centre
Especial de Treball:

42

Persones amb discapacitat

19

infants atesos278

Centres2

CDIAP a Tàrrega
CDIAP Agramunt amb 20 
infants mensuals atesos

101
insercions

Inici serveis 
complementaris 
a demanda de les 
famílies amb 9 
infants atesos.

Trastorn Aspecte Autista

Pluridiscapacitat
Alteració conducta

40

61

Àrea des d’on gestionem 
serveis d’habitatge per perso-
nes amb discapacitat, pisos 
amb suport, lloguer social i 
serveis oberts a la ciutadania.

Llar Alba
Llar residència de planta 
baixa adaptada a persones 
amb discapacitat intel·lec-
tual amb més necessitats 
de suport.

persones
ateses

13

Llar Aleix
Llar residència destinada a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual més autònomes 
on es fomenta la participació 
comunitària.

persones ateses40

Pisos socials
Pisos Xarxa d’Habitatges 
d’inclusió Social (XHIS) 
gestionats amb un lloguer 
social ocupat per a persones 
amb discapacitat i/o risc 
d’exclusió social. 

pisos xarxa habitatges 
d’inclusió social

21

Pisos acollida
Pisos reservats per a l’acollida 
de participants de programes 
europeus i mobilitat.

pisos (30 places total)2

Àrea de serveis i activitats empresarials 
dirigides a empreses i particulars. Donem 
ocupació a persones amb discapacitat a 
través del Centre Especial de Treball Alba.

Neteja

Clients115

Botigues Alba

Botigues físiques2
Restaurant El Gat

Menús diaris54
Roba mensual rentada
24.355 kg

Lloguers espai i 
events

71

El servei de lleure l’ofereix la Cooperativa 
Lleure Quàlia, així com la gestió d’activi-
tats extraescolars, menjadors escolars, 
dues cases de colònies i activitats de 
lleure inclusiu.

64 participants
camps de treball
4

832 menús diaris
a escoles

menjadors
escolars

13

806 inscripcions a
activitats de lleure i 
esportives

activitats de
lleure inclusiu
decidides en assemblea 
per les persones de 
l’entitat

58

3 torns de vacances

sortides Club 
Social Airecel
Persones vinculades 

a la xarxa de salut 

mental

26

Competicions en 
natació, bàsquet, 
futbol i ping-pong

competicions
Club alba

31

48 estades a la
casa de colònies
Vall de Boí

infants inscrits 
colònies d’estiu

92

on participen
1.100 infants

activitats
extraescolars

92

joves al Projecte 
keep calm 
dinamització d’activitats 
de lleure al territori de la 
Segarra

21

Treball Lleure

Habitatges Alba Jussà

Persones al Centre Ocupacional14

Persones al Club Social (Salut mental)17

Pisos Servei Acompanyament a la vida 
independent

11

Pisos Suport a la Llar en família3

Pisos a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
Social

3

Habitatges

Persones contractades al Centre Especial
de treball3

Treball

Voluntaris Europeus3

Formació

Voluntaris setmanals del territori10

Creació de 1 Grup d’ajuda Mútua (GAM)
i 1 grup de suport amb famílies. 

Acollida i acompanyament

Espígol,
Serveis a la Segarra

20
persones

ateses
centre

ocupacional

Pisos d’habitatge social on hem iniciat
el servei de Servei d’Acompanyament a la 
Vida Independent

2

Habitatges

41
persones

ateses

Inici de l’activitat de neteja de gots reutilitza-
bles per Ajuntaments i entitats.

Treball

Marxa dels Castells, Residència de gent gran, 
Obrador de xocolata de Casa Dalmases i 
Suport a la Paeria de Cervera en actes de la 
ciutat. 

Accions de voluntariat

4
persones amb

discapacitat s’han
independitzat

al 2019

2018

2019

Persones en llista d’espera:

24
31

2018

2019

Persones ateses:

162
155

2017

2018

Evolució facturació:

2.363.647 €

2.689.588 €

2019

2.741.916 €

 Persones fan equinoteràpia18

Persones fan caninoteràpia        16

Atenció diürna destinada a 
persones majors d’edat 
que tenen discapacitat 
intel·lectual.

CO Alba
Centre Ocupacional
Alba

5 projectes i accions inclusives destacades 

persones ateses81 34 tenen més de 50 anys

SAVI

Servei per millorar l’autono-
mia a la pròpia llar de les 
persones amb discapacitat.

26

Servei d’Acompanyament a la
Vida Independent 

persones ateses

SAVI en família 
Acompanyament a  
persones que viuen amb 
la seva família.

2

SAD

Servei del Consell Comarcal de 
l’Urgell d’atenció al seu propi 
domicili a gent gran, infants 
amb risc i altres serveis comple-
mentaris (menjar, neteja, etc).

66

Servei d’Atenció Domiciliària

persones ateses

Respirs
Servei de suport a les famílies 
per atendre a les persones 
amb discapacitat al seu 
domicili o acollint-les als 
habitatges d’Alba.

15 persones ateses

Neteja

Professionals
per serveis:

Botiga online1

Manipulats

Clients3

Bugaderia Lots gastronòmics

6.000 lots

Producte social70%

Convenis Ajuntaments
per manteniment espais
urbans

7

Jardineria

Galetes anuals
16.000 kg

Galetes El Rosal

Menús diaris445

Cuina col·lectivitats

63
Jardineria

11
El Rosal

Cuina col·lectivitats
13

18

Restaurant El Gat

Bugaderia
35

9

1.954
infants i joves
beneficiaris

Nova llar 
Mestre Martí

8 PLACES
Inauguració 

primavera
2020

Nous espais al territori oberts a la comunitat:

Cal Carreter - Projecte Fusteria
Agramunt

Cal Santacreu Centre de Creació Artística
Guissona

Espai creatiu - Activitats artístiques i 
inclusives

Verdú

Tallers de teatre amb la companyia CRUMA
Projecte Intergeneracional amb escoles
d’Agramunt. 
Activitat de música conjunta al Casal d’Avis
Dansa inclusiva amb l’Escola Vedruna.
Projecte de teatre Juneda Incursió.
Accions conjuntes amb l’Escola Ondara. 
 

100% 
ocupació

100% 
ocupació

Biblioteca, tallers al Casal Cívic, participació a 
la Cavalcada de reis, parada de productes als 
mercats i participació a l’escola de Dansa 
Montse Esteve.

Activitats i accions a la comunitat

- Teatre
- 19 persones a caninoteràpia 

Activitats lúdiques i terapèutiques

Font: “Icones per la diversitat” Waitala 



Avd. Onze de setembre
s/n 25300 Tàrrega, Lleida

973 312 221
info@aalba.cat

www.aalba.cat

DL-LL-212-2013

“Vaig convidar tots
els meus amics a
la festa d’inauguració
del meu pis per
celebrar que anava
a viure sol.”

Gerard
Projecte Vida Independent

#desitjosfetsrealitat


