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Club Alba

Gràcies, un any que no oblidarem
Tenim ben present aquest any llarg i costerut en el nostre cor, les 
nostres famílies i les nostres relacions: el neguit i la incredulitat dels 
primers mesos,  la por, l’aïllament,  la solitud llarga, el dolor que ens ha 
passat més o menys a prop, que ens ha esquitxat, el canvi de rutines de 
les nostres vides i la incertesa constant de no saber com fer ni què 
farem.
I aquestes situacions han afectat també la feina, l’escola, les nostres 
relacions, les nostres activitats i les nostres organitzacions  i hem hagut 
de prendre mesures per a tenir cura de tots nosaltres de manera 
primordial, perquè les persones sempre són el més important. 
També per a poder mantenir les nostres activitats per a que  es veiessin 
el menys afectades possible i poder seguir endavant en una situació de 
forta tensió emocional i també de més despeses i de canvis.
Tota aquesta gran tempesta ens ha agafat com a organització en un 
procés de grans canvis: de creació del Grup Alba, que no és sinó la 
voluntat d’adaptar la nostra organització a un criteri simple però impor-
tant: la vinculació i l’arrelament de les persones al territori i a la comuni-
tat (Alba Jussà, Quàlia i també Guissona, Agramunt, Verdú, Sant Martí i 
Tàrrega).
La pandèmia també ens ha ensenyat la importància de la vida al territori 
i de la necessitat de la comunitat per a viure i per afrontar els 
canvis. 
A través de la portada d’aquesta memòria us volem fer arribar un 
missatge clar i sincer: GRÀCIES. Gràcies als professionals que heu estat 
al peu del canó; a les persones i la seva capacitat de resiliència; a les 
famílies que heu patit molt, però mai havíem estat tan a prop, i a tota la 
ciutadania que ens heu donat suport en moments difícils, cadascú a la 
seva manera, de manera generosa i sense esperar res a canvi. 
Dir-vos que tot el que hem fet i expliquem en aquestes pàgines ho hem 
construït junts i que no ens fa por res si podem seguir caminant plegats.

Patronat Fundació Alba Futur: 9 membres de la Junta de 
l’Associació Alba (marcats en verd   ), Jordi Solé, Victor Bayarri i 
Núria Aldomà.
Consell Rector Alba Jussà: Ma. Helena Vicente, David Marchal 
i Associació Alba.
Consell Rector Lleure Quàlia: Lluís Nadal, Esther Pujol i 
Associació Alba.

Associació Alba
Entitat sense afany de lucre creada l’any 
1975 a Tàrrega amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones   amb 
discapacitat i de les seves famílies a través 
de serveis inclusius.

Club Alba
Club esportiu creat l’any 1999 amb l’objec-
tiu de millorar l’estat físic, la salut, l’autono-
mia i l’ autoestima de les persones amb 
discapacitat. Realitza competicions a 
nivell territorial i de tota Catalunya.

Fundació Alba Futur
Creada al març de 2014, és l’eina jurídica 
de la qual disposa l’Associació Alba per 
impulsar projectes de futur per les perso-
nes a través de la captació de fons. 
Ofereix assessorament a les famílies.

Cooperativa Alba Jussà
L’Associació Alba firma un conveni l’any 
2014 amb el CC del Pallars Jussà amb 
l’objectiu d’iniciar serveis dirigits a perso-
nes amb discapacitat del Pallars. Alba 
Jussà es constitueix com a cooperativa 
l’any  2018 i és l’entitat prestadora de tots 
els serveis al Pallars Jussà.

Cooperativa Lleure Quàlia
Neix al 2019 amb la voluntat de liderar         
l’ àrea de lleure del Grup Alba i oferint 
servei de menjadors escolars. 
Per la seva especialització en el lleure, es 
transforma en cooperativa d’iniciativa 
social l’any 2019.

Alba Inserció
Neix al 2019 amb la voluntat de promoure 
l’inserció sociolaboral de persones amb 
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió. 
Ofereix acompanyament, formació i 
seguiment en el lloc de treball. 

Sots-PresidènciaJoan Amèzaga



L’ ADN d’ Alba
Què ens caracteritza?

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

Treballem amb la metodologia centrada en la persona, 
oferint els suports necessaris perquè cada persona pugui 
escollir i prendre les seves pròpies decisions en la seva vida. 

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

La nostra mentalitat emprenedora ens ha portat a la diversifi-
cació dels serveis i impulsar projectes sostenibles que gene-
rin oportunitats.

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

#desitjosfetsrealitat

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

ADN ALBA

Tots som motor 
de canvi !

VALORS

Compromís social amb 
les persones i el territori.

Emprenedoria social.

Responsabilitat.

La nostra manera de fer i actuar també ens ve marcada pel 
Marc Estratègic d’Alba, el full de ruta que volem seguir fins al 
2022 i que ens ve marcat pels 5 eixos i 20 objectius estratè-
gics. En el marc estratègic hi són representats alguns dels 
ODS, com també els principals vectors que defineixen la nostra 
RSO.

Vetllem per incloure una visió ètica en els 
àmbits en què la nostra acció té més 
impacte. Cal que siguem un exemple i 
impulsem la responsabilitat social del 
Grup Alba en els següents àmbits:
 

És important que totes les entitats del Grup Alba siguin coneixe-
dores i posin en pràctica els principis i valors ètics. Per això 
estem en procés d’ actualitzar el nostre codi ètic per tenir una 
visió d’actuació més àmplia. Però sobretot estem treballant per 
implantar un mètode per la gestió ètica del dia a dia dels serveis 
i de les entitats del Grup Alba.

ODS
Objectius de

desenvolupament
sostenible

Ens comprometem a treballar pel 
compliment dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenibles 
que ens marca l’Agenda Europea 
2030.

De tots ells n’hi ha 5 que prioritzem 
perquè tenen una relació directa 
amb la nostra missió i amb els eixos 
del nostre Marc Estratègic.

Entra a l’apartat de RSO del web per saber-ne més 
www.aalba.cat/rso

MISSIÓ

RSO
Responsabilitat

Social
Organitzativa

CODI ÈTIC
de conducta
i bon govern

Transparència i bon govern.

Sostenibilitat econòmica.

Sostenibilitat ambiental.

Relacions personals i laborals.

Territori socialment responsable.

MARC
ESTRATÈGIC

Benestar de les persones.

Territori compromès.

Innovació i millora contínua.

Economia social.

L’ ètica d’alba.



13.700 mascaretes comprades. 
Donació de cooperatives agràries i 
Xarxa de Voluntariat de Tàrrega.

188.960€ despeses Covid

- 97.398 €
EPI’S, reforç de personal a llars, 
neteja i desinfecció, gestió Covid, 
proves d’antígens i PCR’s.
                   
- 91.562€
Impacte per baixes per positius, 
contactes, aïllaments i persones 
de risc. 

30.600€ en reforç de perso-
nal a les llars i 43 hores de més 
als centres ocupacionals.

128 professionals en ERTO 
vinculats majoritàriament als 
menjadors i extraescolars de 
Quàlia (3 mesos) i restaurant El 
Gat.

38 contagis
30 de professionas i 8 de perso-
nes ateses (1 de llars). Representa 
el 5% del total de persones i 
treballadors del Grup Alba.

El cursos de formació d’Enfoc i les 
activitats de prelaboral passen a ser 
totalment virtuals.

Es realitzen activitats i seguiments 
virtuals i telefònics de persones i 
famílies dels centres ocupacionals i de 
tots els serveis d’atenció a les persones.

Els grups de famílies passen a fer les 
trobades virtuals i es un moment per 
compartir els neguits de la pandèmia.

El servei del Servei Atenció Domici-
liària dona resposta a la necessitat 
urgent de famílies i augmenta de 66 a 
90 persones.

Un 95% de les famílies del CDIAP 
valoren molt positivament les pautes 
telemàtiques rebudes per part del servei 
i un 92% consideren haver rebut una 
bona o molt bona atenció durant la 
pandèmia.

Com ens hem adaptat? 

MAIG
M’algrat l’esforç per seguir 
connectats, les famílies i 
les persones que estan a 
casa necessiten un respir i 
un contacte visual. 
Iniciem les visites a les 
poblacions. 

Les persones de les llars 
que porten 65 dies 
tancats comencen a fer 
sortides individuals.
Alguns veuen a la família o 
als amics pel carrer 
després de dos mesos.

El restaurant El Gat amb 
treballadors en ERTO 
inicia l’activitat reiventant 
un nou concepte de 
menjar: els pokebowls i el 
servei de take away.

MARÇ
Comença la pandèmia 
amb un confinament llarg 
de les llars que es blinden 
per evitar l’entrada de la 
Covid. Oferim serveis 
essencials 24 hores.

Els centres ocupacionals 
tanquen i els educadors 
passen a donar suport a 
les llars. Comença la 
“lluita” per aconseguir 
EPIS per a tothom.

Mentre a la bugaderia 
amplien els torns per 
donar resposta als centres 
sanitaris, l’activitat als 
menjadors escolars de 
Quàlia i el restaurant El 
Gat tanquen per força 
major.

AGOST
I malgrat tot, aconseguim 
oferir lleure i colònies als 
infants, persones i famílies 
de l’entitat. 
Aquest any és més neces-
sari que mai.

SETEMBRE
Comencem l’escola amb 
totes les mesures de segu-
retat i grups bombolla. 
Nous equips, nous espais i 
molts dubtes... Però amb 
ganes de tornar a veure’ns 
les cares.

OCTUBRE I NOVEMBRE
Gaudim de l’aire lliure, de 
la natura i de la sensació 
de llibertat.
Cal aprofitar quan no 
tenim cap grup confinat!

L’ any Covid : a primera línia    #alseucostat

Si alguna cosa ens ha marcat aquest any 
ha estat la pandèmia, i molt! Per això hem 
volgut destacar en xifres i fotografies 
l’impacte que ha suposat per les perso-
nes, els professionals, les famílies i en 
conjunt per tota l’entitat i l’esforç que hem 
fet per seguir #alseucostat.

Fons d’Emergència

ABRIL
Les videoconferències 
passen a formar part del 
nostre dia a dia.
Dinamitzem els serveis 
amb recursos online que 
ens fan sentir més a prop i 
a les llars ens comuni-
quem amb les famílies.

Reivindiquem les passeja-
des terapèutiques i 
comencem a fer-ne de 
manera individual a perso-
nes de les llars i alumnes 
d’escola.

El Rosal reiventa la 
campanya de Sant Jordi i 
impulsa la campanya 
#rosesxabraçades per 
regalar moments dolços a 
malalts de Covid i perso-
nal sanitari.

JUNY
Ens preparem per la 
reobertura dels serveis 
ocupacionals en nous 
espais i equips per 
complir els protocols: 
neixen els centres de 
recursos i han vingut per 
quedar-se! 

El servei de neteja es 
forma per fer desinfec-
cions a empreses i vetlla 
perquè els nostres espais i 
les llars estiguin nets.
No han parat de treballar 
en tota la pandèmia.

JULIOL
Celebrem reunions amb 
les famílies del centre 
ocupacional per explicar 
el nou canvi de rumb del 
servei: adaptarem nous 
espais a Agramunt, 
Guissona i Verdú en temps 
rècord!

DESEMBRE
Vivim el primer cas de 
Covid-19 a la Llar Aleix, 
però, per sort, acaba sent 
un cas aïllat i la persona es 
recupera favorablement.

Per segona vegada els 
residents de les llars s’han 
de confinar a les habita-
cions tal i com marca el 
protocol i passen el Nadal i 
Reis confinats.

GENER
I després del confinament, 
per fi arriba la vacuna i 
l’esperança que tot vagi 
tornant a la normalitat.

El mes de juny del 2020 engeguem una 
campanya de captació de fons per 
recollir diners per invertir en EPIS, en 
l’adaptació dels serveis i espais, ten 
temes de desinfecció i material i tot el 
que tingui a veure amb les despeses 
afegides per la pandèmia. A través de 
vídeos testimonials expliquem la nostra 
lluita contra la Covid-19.

“Des de fa 7 mesos visc totalment sol 
després de la mort de la meva mare 
per Covid-19. He tingut la immensa 
sort de tenir l’ajuda de l’Associació 
Alba”.

“Vaig tenir més baixos que alts. Era 
com si estiguessim empresonats. Els 
monitors s’han portat fantàstica-
ment. Ells també ho han passat mala-
ment”. Elisabet Ferreras

Resident Llar Aleix

Xavi Maneja
Usuari Servei Suport a la Llar

Descobreix els vídeos 
testimonials en primera 
persona.

Un reportatge dels 
moments claus de la 
pandèmia en primera 
persona.

Aplaudiments, con�nament, la primera 
sortida... Com han viscut les persones, els 
professionals i les famílies l’any covid? No 
et perdis el reportatge.

“A primera línia”

“Encara crec que hem sortit reforçats 
tot i haver passat dificultats. Ara quan 
en parlem ens emocionem”.

Laia Gasó
Educadora Centre Ocuapcional

7.596€ en donacions.
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I  malgrat tot hem pogut fer grans coses...

Principals reptes 2021-2022  - Marc Estratègic Alba 2022
Implantar el programa +INTEGRA a tot el Grup Alba per millorar el seguiment i l’Atenció Centrada en la Persona.

Treballar per un model innovador que garanteixi el dret a l’habitatge oferint suports a la pròpia llar i impulsant serveis per l’envelli-
ment al territori. 

Enfortir l'àrea laboral a partir del creixement de l'activitat de bugaderia i El Rosal. Compensar l’impacte de la Covid del restaurant El 
Gat i menjadors escolars.

Consolidar els nous centres de Recursos (Agramunt, Verdú i Guissona) i el repte de la inclusió comunitària.

Implementar el pla d’acció per la gestió ètica del Grup Alba a partir de l’actualització del codi i la formació de 28 referents d’ètica.

1 3 6

1. Projecte canvi de rumb dels serveis 
ocupacionals.
Obertura de centres de recursos a Verdú, 
Agramunt i Guissona des d’on es dinamit-
zen activitats per les persones amb una 
mirada inclusiva, flexible i més a prop de 
casa seva.

2. Instal·lació de plaques solars a la seu 
central.
Fem efectiu una de les primeres accions 
del Pla de Transició Energètica instal·lant 
226 panells que suposa un estalvi del 20%. 
A nivell mediambiental suposa una reduc-
ció de 34,7 tonelades de CO2. 

3. Primer any de l’empresa d’inserció.
S’han fet 26 contractacions de persones 
del col·lectiu en risc d’exclusió al llarg del 
primer any de l’empresa d’inserció fent 
tasques en diferents activitats laborals.

4. Campanya solidària conjunta amb 
l’esportista Jaume Rovira a favor de 
l’esport inclusiu.
Durant el 2020 va impulsar accions per 
aconseguir beneficis pel Club Alba. Es van 
recollir un total de 2.340€ i la donació 
d’una bici elèctrica pel club. Gracies!

5. Exposició i centenari d’El Rosal.
Celebrem els 100 anys del nostre obrador 
de galetes amb una exposició que recull la 
seva història amb objectes i fotografies 
antigues cedides per la família Serra.

6. Nous programes per l'ocupació de 
persones amb discapacitat.
Enfoc ha format i preparat per la inserció 
laboral a 17 participants. De moment hi ha 
hagut 1 inserció i 3 persones estan 
pendents d’un possible contracte amb els 
programes SIOAS i POEJ.

7. Llum verda al projecte de la nova Llar 
de Sant Martí.
Després de 4 anys buscant finançament 
rebem una subvenció de l’IRPF que ens 
permet iniciar el projecte. El futur equipa-
ment donarà suport i oferirà serveis a la 
gent gran de la Vall del Corb.

8. Èxit del calendari solidari.
Innovem amb un nou producte solidari per 
Nadal, un calendari d’advent que conté 
arrugats a dins. En pocs dies es venen tots 
els 1.300 calendaris.

9. Augment d’habitatges d’Alba i serveis 
d’atenció a domicili.
L’accés a l’habitatge continua sent una 
aposta forta per l’entitat i s’aconsegueix 
augmentar en un 50% el nombre de pisos 
socials. També el servei del SAD augmenta 
el nombre de persones ateses a casa seva.

Més reptes a www.aalba.cat/rso



Sostenibilitat econòmica
Ingressos 

 337.790€

 12.593€

36.655€

Total Fons Social

Aportació del Fons Social al Pla Habitatge

Aportació de 39 famílies

Aportació del 2% professionals i 5€/mes famílies

Retorn Fons Social 2020

Total Grup Alba           8.621.504€

Entitats

Persones donants i sòcies

Total recaptat

Ajuntaments Urgell, Segarra i Pallars

11.468€

40.169€

17.520€

 117.286 €

48.102€

Empreses (inclou Xarxa Empreses Sòcies)

Fons recaptats per la Fundació Alba Futur

Impacte de les accions de captació de fons

Espais

S’ha contribuït a finançar :

Equipament d’espais als centres de recursos de Verdú, 
Guissona i Agramunt.

Projectes
Caninoteràpia de l’Espígol, projecte fusteria, pati i 
mural de l’Escola Alba, pati de l’Espígol, àrea habitatge 
(equipaments i respirs), transport i lleure i esport 
inclusiu.

Venda de
productes

i serveis

47%

Despeses  
 8,61 M€Total ingressos 2020  8,55 M€Total despeses 2020

267.930€

27.002€

 499.168€

67.050€

Obres pisos Llar Mestre Martí

Compra de pisos Bellpuig

Inversions 2020

Plaques solars Taller Alba

11.454€

42.183€

Equipament Llar Mestre Martí

Adequació Cal Carreter

Dos vehicles transport

19.493€

15.585€Maquinària Àrea de treball

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

www.aalba.cat/projectes

Fons d’Emergència AntiCovid
Equips de protecció individual, productes d’higiene, 
recursos tecnològics i serveis d’atenció personalitzada.

Associació Alba

Lleure Quàlia

Alba Jussà

Alba Inserció

Fundació Alba Futur

Club Alba

74,74 %

15,94 %

6,76 %

2,39 %

0,14 %

0,04%

Donacions i
altres ingressos

2%

Subvencions
i convenis

20%

Concertació
de serveis

27%

Personal
68%

Funcionament
14%

Amortitzacions
i altres despeses

4%

Compres
14%

29.902€Altres accions

Manteniment llars 10.658€
7.911€Mateniment magatzem seu central

Volum ingressos entitats Grup Alba

100% professionals ERTO

Rati endeutament bancari

Total deutes curt termini + deutes llarg termini / total passiu

 2019: 0,40 - 2020: 0,42



Tàrrega Cervera

Guissona
Agramunt

Verdú

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.  

Alba en xifres

Serveis i centres de recursos al territori

Professionals
amb
discapacitat

461
PROFESSIONALS

69
Formacions
realitzades

481

Hores de
formació

3.416

Índex de
Banda Salarial
Al 2019 = 2,53

2,39
amb 299 jornades
completes

Satisfacció
global Balanç
Social

8,23

PERSONES
SÒCIES

538
voluntaris
europeus
acollits

8

Professionals

Socis

303
BORSA VOLUNTARIS Accions de

voluntariat amb
70 AMICS/GUES

12
joves al programa
voluntariat d’estiu
“Changemakers”

19
15% dels quals
amb discapacitat

Voluntaris

4
REUNIONS DE
FAMÍLIES
per presentar el 
canvi de rumb dels 
serveis.

Famílies

3
GRUPS AJUDA
MÚTUA
7 sessions grups 
joves 
9 sessions grup 
adults 
2  sessions grup Alba 
Jussà245

HORES

PERSONES
ATESES AMB
DISCAPACITAT

Bellpuig

Tàrrega
CDIAP
Escola Alba
Centre ocupacional Alba 
(centre de recursos)
Enfoc: serveis de formació
i inserció
Servei Prelaboral
Activitats centre Especial 
Treball: bugaderia, neteja, 
jardineria, cuina central, 
obrador El Rosal, restaurant
El Gat. 
Llar residència Alba
Llar residència Aleix
Llar residència Mestre Martí
Oficines centrals
Oficines Lleure Quàlia
Club Social Airecel

Cervera
Centre Ocupacional Espígol
(centre de recursos)
Joves Keep Calm
Club Social Airecel

Guissona
Cal Santacreu 
(centre de recursos)

Tremp

Pobla de Segur

Pallars Jussà

Segarra

Urgell

Segons tipus discapacitat:

Intel·lectual

Alteració conducta

Salut mental

Pluridiscapacitat

Bellcaire

Pisos socials
Tàrrega (23), Cervera (3), 
Bellpuig (19), Tremp (4)
i Pobla de Segur (2)

Tremp
Serveis Alba Jussà
Centre Ocupacional
Bar Casal Cívic
Hort, projecte Llavors d’Oportunitats
Projecte PILS
Llar Residència Pobla

Verdú
Espai Verdú
(centre de recursos)

Agramunt
Cal Carreter
(centre de recursos)
CDIAP
Hort
Fusteria

Bellcaire
Cuina central 
de Lleure Qualià

5% 2%

36%

36%

8%13%Altres

Física

joves catalans
enviats a
l’estranger

7

349

16 persones tutelades 
per Fund. Tutelar Terres 
de Lleida

266  Associació Alba
152  Lleure Quàlia
25    Alba Jussà
17    Empresa Inserció
1       Fund. Alba Futur

conciliació familiar
(setembre - desembre)





Suport Social

Empreses i clients han confiant amb algun dels 
nostres serveis durant el 2020723
Socis europeus amb qui realitzem projectes, 
intercanvis i formacions67
Empreses formen part de la Xarxa Empreses Sòcies11
Convenis (universitats, centres, Ajuntaments, etc)59

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

A les empreses Ondara Logística, Laumont, Plusfresc, 
Comercial Sans, Borges, VisLuminis, Asbert, Ofi-Escolar 
Estel, Forn de pa Vilardosa, Foment Tàrrega, Diana Pet 
Food, Leds-C4, Ros Roca, Beltrán Hermanos, El Pastoret 
de la Segarra, Torrons Vicens, 9MAG, Cal Tonet, Comer-
cial Torres, Rotecna, Cimelsa, Altinco, Mago Urban, Casa 
Les Germanes, Dental Clínic, Nervisplast, Reckitt Bencki-
ser, MartiDerm, Marxa dels Castells, Estació Biològica del 
Pallars Jussà, Verema Solidària, Fecoll, Fundación Setba, 
Diana Pet Food, Decathlon Lleida, Fundación Migrano-
dearena, Marxa dels Castells, La Segarrenca, l’Associació 
Llum and Roll, Projecte Incursió Social, Fundació Crisàli-
da, Consell Esportiu de l’Urgell i a totes les empreses que 
ens ofereixen pràctiques i a les que col·laboren al projec-
te Tapeja.

Agraïments

Donem les gràcies pel seu suport a:

Formem part i col·laborem

Federació ALLEM, Federació DINCAT, Federació Salut Mental 
Catalunya, Amfeina, Fundació Tutelar Terres de Lleida, Funda-
ció 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 Coope-
ra, Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i l’Aran, Xarxa d’Economia 
Social, Coop 57, Respon.cat, Incorpora de “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, Xarxa europea EASPD. 

Comunicació

Seguidors a facebook4.884
Seguidors a twitter3.732

Seguidors a instagram3.338
Aparicions a mitjans de comunicació564

Col·laboradors principals

Acreditacions de qualitat:

Reconeixements

Premi Respon.cat al Grup Alba per la seva trajectòria en 
Responsabilitat Social Empresarial.

Premis La Confederació 2020 a Alba Jussà, en la categoria 
de transformacio Social pel seu projecte Llavors d’Oportuni-
tats.

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

973 312 221
info@aalba.cat

www.aalba.cat

DL-LL-212-2013
Aquesta memòria ha estat impresa gràcies a la col·laboració de la Diputacio de lleida.


