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BENESTAR DE LES PERSONES 

● Consolidar la metodologia de l’Atenció centrada amb la persona (ACP) i la família, amb el 

reforç de l’Assessorament extern de la Susanna Vert per aconseguir impulsar una 

transformació de l’organització ampliant els suports a les persones. 

● Definir els PLANS DE SUPORT de les persones amb especial atenció:    

○ Suport als  JOVES de transició a la vida adulta 

○ Suports a les persones que estan envellint 

● Acompanyar al Centre Especial de treball amb l’ implantació de la ACP a l'àrea de treball  

● Repensar i impuls del model d’habitatge d’ALBA, després de la situació Covid i com una 

oportunitat de vida inclusiva i comunitària de les persones (Adhesió al Manifest de LLars x 

viure), Projecte Pilot  de la figura de l'Assistent personal (AlbaJussà) i l’adquisició de nous 

habitatges per poder donar resposta a la llista d’espera actual. 

● Impuls de Nous serveis per noves necessitats: projecte Pisos Assistits amb joves migrants 

sols (AlbaJussà) 

● Adaptació dels serveis i atenció a les persones als protocols i mesures de seguretat que ens 

marca el Govern i el Departament de Salut per fer front a la COVID19 

  

TERRITORI COMPROMÉS 

● Apropar els serveis a les persones amb la  consolidació de projectes al territori: 

·    Espígol - Cervera 

·      Cal Carreter – Agramunt 

·    Cal Santacreu – Guissona 

·    Cal Mayoral- Verdú 

● Inici d'un projecte inclusiu a Guissona per fomentar l'art i la cultura al territori amb 

col·laboració amb la Fundació Josep Santacreu i altres entitats del territori. 

● Fomentar el Voluntariat amb la fidelització dels AMICS a través de  Voluntariapp 

 



 

INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA 

● Fomentar la Innovació i Emprenedoria dels equips, per superar la situació de la crisis Post-

covid a partir d’un anàlisi i acompanyament que ens ofereix Acció de la Generalitat. 

● Recerca de noves vies de finançament Europeu, consolidant les mobilitats europees de 

joves. 

● Implantació d’eines de gestió interna que millorin l’eficiència dels equips de treball, 

especialment un programa de gestió d’atenció a les persones seguint la metodologia Acp. 

● Consolidar el Model d’Organització Grup ALBA, amb la redacció d’un Acord Marc del Grup i 

convenis entre les entitats que en formen part. 

● Obtenció de la Certificació de Qualitat de l’Àrea de serveis comuns i l’Àrea alimentària  

 

ECONOMIA SOCIAL 

● Complir amb els objectius econòmics del pressupost 2020, aconseguint consolidar 

l’augment del  5% del Salari Mínim Interprofessional amb un impacte important pel CET.  

● Poder realitzar Programes d'inserció de formació ocupacional certificada amb ENFOC. 

● Impuls de l’àrea laboral d’ ALBAJUSSÀ amb el projecte de Llavors d'Oportunitats. 

● Millorar els criteris d’imputació de la despesa general a les àrees i entitats dels Grup Alba.  

● Consolidar nous projectes de QUALIA: Cuina Central Bellcaire, amb l’obtenció del registre 

de CET .  

  

ETICA D’ALBA 

● Donar continuïtat a la implantació del codi ètic a la nostra entitat. 

● Acreditació de Fundación Lealtad - entitat que certifica els criteris de transparència d’ONG a 

nivell estatal que et permet accedir a noves vies de finançament d’entitats públiques i 

privades. 

● Diagnosi i implantació del pla d’igualtat  

● Impuls de mesures mediambientals amb el pla de transició energètica amb accions 

importants per l’estalvi energètic als pisos i taller amb instal·lació plaques solars. 

● Treballar en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles que ens marca l’Agenda 

2030 de les Nacions Unides i buscar la implicació d’empreses del territori per impulsar 

projectes en comú. 

 


