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PROJECTES 2019 

 

Els principals projectes impulsats per la Fundació al 2019 o als quals ha 

donat suport, independentment que la col·laboració s'hagi fet efectiva en 

alguna altra entitat del Grup Alba, han estat:  

Territori Socialment Responsable: 

Campanya 1 € per habitant: adreçada a Ajuntaments de l'Urgell i la 

Segarra per contribuir al finançament de les despeses de transport de 

l'Associació Alba. El transport garanteix l'accés a serveis i suports 

bàsics per al dia a dia de les persones d'Alba i que els permeten 

gaudir dels mateixos drets i oportunitats que qualsevol altre ciutadà. 

Xarxa Empreses Sòcies: les empreses col·laboren en els nostres 

projectes amb una aportació anual per garantir la seva sostenibilitat, 

millorar els recursos que oferim i, en definitiva, per multiplicar les 

oportunitats per a les persones i fomentar un territori més inclusiu i 

compromès. Més informació a http://www.aalba.cat/xarxaempreses 

3a Jornada Empresarial de Ponent: per difondre la importància de la 

RSC entre les empreses del territori i compartir experiències. 

Iniciatives solidàries: promoció perque persones, entitats o empreses 

vinculin els seus esdeveniments a una causa solidària amb Alba. Per 

exemple, la Marxa dels Castells o la caragolada de la Fecoll a 

Agramunt. 

Jornades de voluntariat empresarial: voluntariat corporatiu a les 

instal·lacions d'Alba, com és el cas de Leds-C4 o Seat, o a les 

instal·lacions de l'empresa (Decathlon Lleida) per conèixer la realitat 

que viuen les persones amb discapacitat i compartir experiències 

(sensibilitzar). 

Campanyes de Captació de Fons i Fidelització: 

Apadrina Km per finançar la Ruta de Llarga Distància del Club Ciclista 

Alba. Més informació a www.aalba.cat/apadrinakm 

Pla d'Habitatge per impulsar els projectes del Grup en matèria 

d'habitatge. 

Special Olympics per contribuir a l'assistència d'una esportista d'Alba 

a aquest certamen. 

http://www.aalba.cat/xarxaempreses
www.aalba.cat/apadrinakm
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Sardines i Marinada per contribuir a finançar aquest esdeveniment 

gastromusical organitzat pels Amics d'Alba. 

Taller de fusteria creativa per a persones molt capaces!, campanya 

seleccionada per Migranodearena.org per participar en el 

Matchfunding #T2M 2019 per aconseguir fons per garantir la viabilitat 

del projecte de fusteria. Més informació a 

https://www.migranodearena.org/ca/repte/20190/taller-de-fusteria-

creativa-per-a-persones-molt-capaces 

Bombolles per despertar els sentits coincidint amb el Giving Tuesday 

per aconseguir una columna de bombolles interactiva per a la sala 

multisensorial. Més informació a www.aalba.cat/bombolles 

Teràpies amb el cor, activitat terapèutica amb el gos. Més informació 

a www.aalba.cat/terapies 

Per una bona (B)ellesa, recursos adaptats a les persones envellides. 

Més informació a www.aalba.cat/vellesa 

Connectats al món per aconseguir una nova pissarra digital 

interactiva per a l'Escola Santa Maria de l'Alba. Més informació a 

www.aalba.cat/connectats 

Pati de les experiències per transformar el pati de l'Escola Santa 

Maria de l'Alba en una aula més d'aprenentatge. Més informació a 

www.aalba.cat/pati 

Calendari solidari amb l'AMPA de l'Escola Santa Maria de l'Alba i 

Laumont, l'empresa que li ha donat suport. 

https://www.migranodearena.org/ca/repte/20190/taller-de-fusteria-creativa-per-a-persones-molt-capaces
https://www.migranodearena.org/ca/repte/20190/taller-de-fusteria-creativa-per-a-persones-molt-capaces
www.aalba.cat/bombolles
www.aalba.cat/terapies
www.aalba.cat/vellesa
www.aalba.cat/connectats
www.aalba.cat/connectats

