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LA CASA DE COLÒNIES DE LʼASSOCIACIÓ ALBA 
PRESENTA LES OBRES DE MILLORA I LA NOVA WEB

• El proper dissabte 13 de juny l’entitat celebrarà una jornada de portes 
obertes a la casa per donar a conèixer al públic, administració i veïns les 
obres de millora realitzades tant a l’interior com a l’exterior de la casa. Serà 
una oportunitat també per a donar el tret de sortida a la temporada alta 
d’estiu.

• També es presentarà la nova imatge del projecte, així com la nova web 
elaborada per l’empresa Xtrategics gràcies a la iniciativa Compromís 
Digital. Una acció de responsabilitat social corporativa on es premiava a 
una entitat social amb una web valorada en 4000 euros. 

L’any 2013 l’Associació Alba de Tàrrega a través del seu servei de projectes educatius Quàlia, va 

firmar un conveni de cessió amb la Fundació Verge Blanca per a gestionar la seva casa de colònies 

situada a la població de Llesp. Aquest any s’ha renovat el contracte per 3 anys més i Alba ha 

impulsat una sèrie de mesures per aconseguir que la casa de colònies estigui plena tot 

l’any, i aconseguir d’aquesta manera la màxima rendibilitat del projecte. 

Obres de millora de la casa i una nova imatge i web del projecte.

S’ha millorat la zona d’esports i lleure de la casa; l’entorn de la piscina; s’ha creat una gran sala 

polivalent a l’interior; millores en els banys i sobretot s’ha adaptat la casa per a poder acollir 

persones amb cadira de rodes i  mobilitat reduïda construint una rampa, adaptant un bany i 

incorporant 4 llits articulats, tot a la planta baixa. Finalment s’ha pintat la façana de la casa amb 

l’ajuda d’un grup de nois i noies d’arreu del món que han participat en un Camp de Treball 

internacional a Llesp en un programa d’ajuda a millores d’espais.

Per altra banda s’ha decidit donar una entitat pròpia al projecte de la casa amb la creació 

d’un logo i una nova web. El treball estratègic amb la web ha portat als responsables a apostar 

per un nou nom amb què donar-se a conèixer, La Casa de Colònies de la Vall  de Boí - 

Verge blanca. La nova web és accessible per a tots els dispositius, funcional i dirigida als 3 públics 

principals: escoles, famílies i entitats i grups. L’elaboració de la web s’ha portat a terme 

gratuïtament per l’empresa Xtrategics de Lleida gràcies al concurs Compromís Digital, una 

iniciativa en RSC que impulsa l’empresa on es premia a una entitat social amb una web valorada 

en 4000 euros. Alba va sortir escollida en el pocés de selecció i després a partir d’unes votacions 

populars a través de les xarxes socials. El resultat: www.casacoloniesvalldeboi.cat 
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ANTECEDENTS: UN PROJECTE SOCIAL

La casa de colònies és un projecte social que s’impulsa des de l’Associació Alba de 

Tàrrega, una entitat que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

de l’Urgell i la Segarra. Gràcies a la casa de colònies les persones de l’entitat han pogut gaudir de 

les seves vacances de lleure gairebé gratuïtament, així com altres entitats que hi han estat 

convidades. 

Els beneficis que s’obtenen de les estades a la  casa s’inverteixen en projectes socials per a les 

persones i també en donar llocs de treball per a persones amb discapacitat. 
La Casa de Colònies de la Vall de Boí - Verge Blanca vol esdevenir un referent en l’àmbit del 
lleure per a escoles, famílies i entitats socials. 
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