
Fem Responsabilitat
Social Empresarial

Ajuda’ns a atendre les necessitats de 
les persones per garantir-ne un futur
millor.

www.aalba.cat

Projectes que
milloren la vida
de les persones



El Grup Alba
i les empreses

El Grup Alba és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió 
acompanyar les persones en la realització dels seus desitjos i il·lusions, 
oferint una atenció integral a través de recursos i serveis de qualitat per 
tal de millorar la seva qualitat de vida.

El treball conjunt amb les empreses ens permet multiplicar les oportuni-
tats per a les persones i construir un territori més inclusiu i compromès.

“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

“He pujat a dalt de l’escenari 
i he actuat per a molta gent.
M’he sentit com si fos
una autèntica actriu.”
Carmen
Projecte Incursió Social



Impacte comunicatiu

Seguidors a Facebook*4.807

Seguidors a Twitter*3.668

Seguidors a Instagram*3.065

Aparicions en mitjans al 2019535

*Dades de gener 2021.

ODS

Dels 17 ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, 
n’hi ha 5 que ens els sentim molt propers i que tenen una 
vinculació directa amb la nostra missió i la raó de ser del 
Grup Alba. 

Col·laborant amb el Grup Alba contribueixes a 
complir els següents ODS:

Des del Grup Alba oferim diferents tipus de col·laboracions perquè les empreses puguin exercir la seva responsabilitat en 
l’àmbit social i s’involucrin en els nostres projectes:

Es poden patrocinar esdeveniments que l'entitat organit-
zar per a la promoció d'un territori més inclusiu i la sensi-
bilització de la ciutadania. Actualment es pot patrocinar:

Patrocinis

Festival Sardines & Marinada: esdeveniment 
gastromusical que es celebra al juliol amb una 
afluència de 1.000 persones.

Jornada Empresarial de Ponent: es celebra 
anualment per promocionar la RSE entre les empre-
ses del territori.

Llavors de futur:  jornada educativa per promocio-
nar l'emprenedoria social entre els i les joves.

El suport continuat de les empreses ens permet respon-
dre a  les necessitats i les demandes de les persones, 
contribuir a la sostenibilitat o a la millora dels nostres 
projectes i impulsar-ne de nous.

L'empresa rep un segell que acredita el seu com-
promís social envers l'entitat i rep una memòria on 
s'informa de l'impacte generat gràcies a totes les aporta-
cions fetes a la xarxa, és a dir, en quins projectes o recur-
sos s'han invertit els diners, quantes persones se n'han 
beneficiat  i quin ressò mediàtic ha tingut la seva col·labo-
ració.

Xarxa d’Empreses Sòcies

Aquestes col·laboracions poden anar acompanyades de visites a l'entitat o de la participació en jornades de voluntariat, 
i es poden comunicar a nivell extern per difondre el compromís adquirit per l'empresa.

Formes de col·laboració

Impacte social

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o
amb trastorn mental ateses346

Persones amb discapacitat que viuen als
nostres habitatges162

Persones amb discapacitat contractades69

Persones en risc d’exclusió social contractades80

Es poden fer donatius a projectes concrets de manera 
puntual per fer possible l'adquisició de nous recursos que 
ens permetin millorar l'atenció a les persones.      

Donacions econòmiques  

Es poden donar o cedir productes i serveis que les perso-
nes necessiten per al seu dia a dia de manera que es 
genera un estalvi que ens permet invertir en altres recur-
sos per al seu benestar.

Donacions en espècie

Compra de productes fets per les persones del centre 
ocupacional o a partir dels seus dibuixos, ingressos del 
quals es destinen a fer realitat diferents projectes o a 
adquirir nous recursos.

Compra de productes solidaris

Serveis amb valor social que generen ocupació per a 
persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social. 
Més informació al Catàleg de serveis per a empreses.

Contractació de serveis del CET



PROJECTES

430
persones
beneficiàries

Connectats
amb el món

L’ús de les noves tecnologies s’ha convertit en un recurs 
imprescindible per a les persones amb discapacitat i per 
als nostres professionals perquè són una eina eficaç i 
atractiva per estimular els seus sentits, capacitats i 
habilitats, faciliten la seva comunicació i inclusió social, i 
els ajuden a vèncer les dificultats que suposa, en alguns 
casos, la mobilitat reduïda.

Volem garantir l'accés a les eines i recursos tecnològics 
als diferents centres on duem a terme activitats terapèu-
tiques (Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç, 
l'Escola Alba i els centres ocupacionals de Tàrrega i 
Cervera).

El projecte permetrà finançar el manteniment, la renova-
ció i l'adquisició de nous recursos. 

La imatge de gran dimensió, el teclat en pantalla i la 
interacció tàctil permeten millorar l'atenció, el reconeixe-
ment d'estímuls, la seva accessibilitat i manipulació 
autònoma, l'aprenentatge de forma col·lectiva, etc.

Col·labora per millorar la qualitat de vida de les 
persones capacitats diverses i contribueix a 
donar-los una nova oportunitat per estar connec-
tats al món!

2.000€ per
una Pissarra Digital
Interactiva (PDI)

54
persones
beneficiàries

Teràpies
amb el cor

La teràpia amb animals és un mètode terapèutic en el 
qual l'animal i la persona interactuen entre sí amb la 
finalitat de millorar física i psicològicament la salut del 
pacient i obtenir el màxim grau d’autonomia possible.

Es tracta d'un tractament molt efectiu perquè la presèn-
cia de l'animal promou la relaxació i redueix la resistèn-
cia, conscient o no, que algunes persones amb dificul-
tats especials tenen a les teràpies.

Les sessions de caninoteràpia (amb el gos) es realitzen 
dos cops a la setmana al Taller Alba i un cop a la setma-
na a l'Espígol (Cervera) i a l'Escola Santa Maria de 
l'Alba, i les sessions d'equinoteràpia (amb el cavall) es 
realitzen un cop al mes al Taller Alba.

Necessitem la teva col·laboració perquè les 
persones d’Alba puguin gaudir d’una activitat 
terapèutica que els encanta! Deixa la teva petja-
da!

1.050€ per
a 30 sessions de
caninoteràpia



PROJECTES

37
persones
beneficiàries

Esport
inclusiu

El Club Esportiu Alba està format per persones amb 
discapacitat de les comarques de l’Urgell i la Segarra 
amb l’objectiu principal de millorar l’estat físic, la salut, 
l’autonomia i l’autoestima.

Els nostres esportistes porten a terme entrenaments 
setmanals, sortides pel territori i fins i tot per l'estranger, 
competicions regulars de la Federació Catalana ACELL 
i del moviment internacional Special Olympics.

Participar en aquestes activitats esportives els permet 
adquirir l'hàbit de fer una activitat física, millorar la seva 
inclusió social a través de l'esport, fomentar la seva 
autonomia i autoestima, i gaudir dels beneficis físics, 
psicomotors i psicològics de l'esport.

Volem adaptar l'esport a les necessitats i dificul-
tats de cada persona perquè cap persona que 
vulgui participar quedi exclosa. Ens ajudes?

1.000€
per una bicicleta
elèctrica

42
persones
beneficiàries

Per una bona
(b)ellesa

Moltes persones amb discapacitat envelleixen prematu-
rament, fet que suposa la pèrdua de les seves capaci-
tats físiques i cognitives i el requeriment d’alts nivells de 
suport.

Davant d'aquesta situació, és necessari adaptar els 
espais residencials i comptar amb el material adaptat 
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 en l’atenció que reben les persones envellides, 
que potenciï el seu benestar físic, social i emocional, així 
com la seva autonomia, alhora que respecti la seva 
dignitat.

Necessitem el teu suport per acompanyar les 
persones en el seu últim tram de vida i fer-ho en 
un entorn adaptat i el més acollidor possible 
perquè se sentin com a casa.  

1.148€ per
un llit articulat



PROJECTES

165 persones
beneficiàries

Despertant
els sentits

Tant a l'Escola Alba com als Centres Ocupacionals 
atenem a persones amb pluridiscapacitat i amb trastor-
ns de conducta aguts, el que requereix l'adaptació de 
d'espais i recursos que ens permetin treballar sobretot 
l'estimulació sensorial. 

Es tracta de dur a terme activitats que suposin una 
descoberta del món que els envolta a partir dels sentits i 
els ajudin a comunicar-se millor amb els altres, tenint en 
compte el seu benestar físic, psíquic i sensorial. 

Ajuda'ns a experimentar diferents sensacions i 
estímuls en un ambient relaxat i agradable per tal 
de millorar la interacció amb l'entorn, l'expressió 
d' emocions o la relaxació. 

1.305€ per
a una tarima
vibroactústica

32
persones
beneficiàries

Projecte
Fusteria

La fusteria és una de les activitats artístiques i terapèuti-
ques que oferim a Cal Carreter, Agramunt. De fet, el 
projecte va néixer a petició de les persones que atenem.

Actualment hi participen unes 25 persones amb capaci-
tats diverses i 7 persones amb problemes de salut 
mental. La fusteria ha de permetre'ls desenvolupar les 
seves aptituds i habilitats físiques i socials, ser una via 
d'expressió del seu potencial creatiu, reforçar la seva 
autoestima i generar-los-hi satisfacció personal.

Al taller hi produïm mobles o productes de fusta amb 
valor social i reinvertim els ingressos obtinguts en el 
projecte amb l’objectiu que pugui generar llocs de 
treball en el futur o en activitats d'oci del centre ocupa-
cional.

La teva col·laboració ens permet adquirir nous 
recursos (màquines, eines i material), mantenir el 
local on treballem i formar les persones en les 
tècniques principals de fusteria i reciclatge de 
mobles.

1.097€ per
una màquina
regruixadora



Beneficis de la col·laboració
empresarial

La teva col·laboració és un exercici de responsa-
bilitat social de l’empresa.

Deducció del donatiu: les empreses poden 
deduir-se fins al 35% o 40% del donatiu en la quota 
íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 
10% de la base imposable.

Mesura alternativa al compliment de la LISMI: 
es pot compensar amb una donació en cas que 
l'empresa no pugui contractar persones amb disca-
pacitat o no es compleixi la quota de reserva.

Difusió de la col·laboració a través dels canals 
interns i externs del Grup Alba.

Presència del logotip de l’empresa col·labora-
dora al web del Grup Alba o al material del projecte 
finançat.

Visita guiada de les instal·lacions del Grup Alba o 
del projecte finançat per conèixer de primera mà en 
què està col·laborant l’empresa.

Xarxa Empreses Sòcies
Per un compromís social amb les persones perquè puguin disposar dels 
suports necessaris per tenir una vida digna, inclusiva i el més autònoma 
possible. Una col·laboració que també té impacte en l'empresa i el territori. 

Suma’t-hi.

Eva Fabregat Fontcuberta
Fundació Alba Futur
efabregat@aalba.cat
973 312 221

www.aalba.cat  

Contacte

Millora de la imatge: 8 de cada 10 consumidors 
prefereixen marques i productes sostenibles*.

Retenció i atracció de talent:  9 de cada 10 
treballadors prefereixen treballar per a empreses 
sostenibles i responsables*.

*Font: Ingenieria Social, 2021


