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El benestar de les persones,
per una gent feliç 



> El benestar de les persones, per una gent feliç

REPTES 2020

> Consolidar la metodologia 
de l’Atenció centrada amb la 
persona (ACP) i la família.
Definir els Plans de Suport, 
especialment del grup de 
Joves i Envelliment. 
Implantació de l’ACP al Centre 
Especial de Treball. 



> El benestar de les persones, per una gent feliç

REPTES 2020

> Repensar i impuls del model 
d’habitatge d’ALBA, com una 
oportunitat de vida inclusiva i 
comunitària de les persones. 

> Adquisició de nous 
habitatges per poder donar 
resposta a la llista d’espera 
actual.

 



> El benestar de les persones, per una gent feliç
REPTES 2020

> Projecte Pilot  de la 
figura de l'Assistent 
personal i impuls de 
nous serveis per noves 
necessitats al territori. 



> El benestar de les persones, per una gent feliç
REPTES 2020

> 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



> El benestar de les persones, per una gent feliç
REPTES 2020

> VIVÈNCIES EN 
PRIMERA PERSONA, 
parlen els protagonistes

 



> Protegim les llars en època de pandèmia, però no deixem de viure. 
    Carme Sanchis  i Pepe Romeu, llar Aleix; i Maite Iglesias, Llar Alba

 



> Les famílies el nostre puntal
    Núria Aldomà, mare del Xavier



> Som serveis essencials
Eli Visa, responsable del Servei d’Atenció Domiciliària



> I malgrat tot, els projectes per les persones continuen
Maria Helena Vicente, responsable Alba Jussà

VÍDEO



Territori compromès,
fem xarxa



REPTES 2020

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

. Espígol - Cervera
· Cal Carreter – Agramunt
· Cal Santacreu – Guissona
. Centre de Recursos a Verdú

> Territori compromès, fem xarxa



REPTES 2020

> 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.

> Territori compromès, fem xarxa



 > Territori compromès, fem xarxa
REPTES 2020

> VIVÈNCIES EN 
PRIMERA PERSONA, 
parlen els protagonistes

 



La crisi de la COVID19 ens ofereix l’oportunitat d’accelerar els canvis cap a 
una transformació real dels serveis per donar una millor resposta a les 
necessitats de les persones i famílies. 

A més, la covid19 ens obliga a fer les 
coses de manera diferent per garantir 

la seguretat de persones i 
professionals.

> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Susanna Samper, responsable àrea educativa terapèutica



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Susanna Samper, responsable àrea educativa terapèutica

 DESINSTITUCIONALITZACIÓ
VIDA I SUPORTS A LA COMUNITAT

SORTIR DE LES CAIXES 
(Serveis tancats)

CONNECTAR LES PERSONES AMB LA 
COMUNITAT AMB L’ACOMPANYAMENT 

QUE NECESSITIN



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Susanna Samper, responsable àrea educativa terapèutica

FACILITADOR
Professional que 
acompanya a la 
persona i li facilita els 
suports i recursos 
necessaries pel seu 
projecte de vida.

RECURSOS DE 
LA 
COMUNITAT 
+ SERVEIS 

D’ALBA
FAMÍLIA

PERSONA
Què vol la persona?



MAPA DE NOUS ESPAIS I CENTRES DE RECURSOS 
AL TERRITORI

Espais a la comunitat:
- Biblioteca
- Centre Cívic
- Bars
- Piscines
- Gimnàs / Poliesportiu
- Escoles
- Plaça, parc, etc

Centres de Recursos
(núm persones d’Alba residents a la població)

- Projectes propis
- Activitats pròpies
- Serveis transversals:

Club Esportiu Alba
Formació i inserció Enfoc
Lleure Quàlia
Serveis habitatge
Escola / CEPSIR



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Susanna Samper, responsable àrea educativa terapèutica

URGELL - TÀRREGA



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Susanna Samper, responsable àrea educativa terapèutica

SEGARRA - CERVERA - L’ESPÍGOL



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Carla Patsi i Helena Rodríguez, Centre de Recursos Cal Santacreu

SEGARRA - GUISSONA - CAL SANTACREU 



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Carla Patsi i Helena Rodríguez, Centre de Recursos Cal Santacreu

SEGARRA - GUISSONA - CAL SANTACREU



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Oriol Andreu i Albert Ros , Centre de Recursos Cal Carreter

URGELL - AGRAMUNT - CAL CARRETER



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Oriol Andreu i Albert Ros , Centre de Recursos Cal Carreter

URGELL - AGRAMUNT - CAL CARRETER



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 
Núria Marsiñach i Carmen Corredera , Centre de Recursos de Verdú

URGELL - VERDÚ



> Nou rumb dels serveis diürns apropant-los al territori 

Núria Marsiñach i Carmen Corredera , Centre de Recursos de Verdú

URGELL - VERDÚ



Innovació i millora contínua,
per una organització 
eficient



> Innovació i millora contínua, per una organització eficient

REPTES 2020

 
> Fomentar la Innovació i 
Emprenedoria dels equips, per superar 
la situació de la crisis Post-covid a partir 
d’una diagnosis feta per Acció GC, 
impulsant un equip transversal 
d’Innovació.



> Innovació i millora contínua, per una organització eficient

REPTES 2020

> 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.



> Innovació i millora contínua, per una organització eficient

REPTES 2020

 > 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.



 > Innovació i millora contínua, per una organització eficient

REPTES 2020

> VIVÈNCIES EN 
PRIMERA PERSONA, 
parlen els protagonistes

 



> Europa ens espera...

Joan Roca, responsable de projectes europeus



Economia social, un altre 
model de fer empresa



> Economia social, un altre model de fer empresa

REPTES 2020

> Complir amb els objectius 
econòmics del pressupost 2020, 
aconseguint consolidar 
l’augment del  5% del Salari 
Mínim Interprofessional amb un 
impacte important pel CET.
  



> Economia social, un altre model de fer empresa

REPTES 2020

> 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.



> Economia social, un altre model de fer empresa

REPTES 2020

> 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 .



 > Territori compromès, fem xarxa
REPTES 2020

> VIVÈNCIES EN 
PRIMERA PERSONA, 
parlen els protagonistes

 



> La bugaderia al peu del canó!

Fatima Benyoncef, monitora del servei de Bugaderia.



> El servei de neteja s’especialitza i s’adapta al nou moment. 

Gemma Priego, gestora del servei de neteja.



> 10 mesos d’Empresa d’Inserció amb 15 noves insercions.

Sarai Josa, responsable de l’Empresa Inserció Alba.



> Generem feina a dins l’entitat, “Súper brigada de manteniment”.

Joan Mata i David Escribà , responsables de manteniment.



> El futur de la formació semipresencial i online

Mar Escoté, gestora de l’àrea de Formació i Inserció Enfoc

Carme Morales i Olga Rodriguez, Prelaboral.



> Dret al lleure, també en època de COVID19

Toni Domingo, Coopertiva Lleure Quàlia



Ètica d’Alba, impulsem la 
responsabilitat social organitzativa



> Ètica Alba, impulsem la responsabilitat social organitzativa

REPTES 2020

> Treballar en la línia dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles (ODS ) que ens marca 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
i buscar la implicació d’empreses del 
territori per impulsar projectes en 
comú.



> Ètica Alba, impulsem la responsabilitat social organitzativa

REPTES 2020

> 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.



> Ètica Alba, impulsem la responsabilitat social organitzativa

REPTES 2020

> 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.


