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Iniciem el 2018 després del primer any de treball del Marc Estratègic de 
l’entitat: Alba 2020, “Tots som Motor de canvi”. Seguim treballant en un model 
d’organització pensant en el compliment dels principals objectius estratègics 
del nou Marc.  

Seguidament us presentem els objectius i accions prioritàries per l’entitat per 
dur a terme durant l’any 2018: 

BENESTAR DE LES PERSONES, per una gent feliç 

 

PLA DE TREBALL 2018 

> Capacitar a les persones i a les seves famílies per la planificació del
seu Futur, en col·laboració amb la Fundació Tutelar Terres de Lleida.

> Apropar els serveis a les persones ateses:
o Obertura d’una antena del servei de CDIAP a Agramunt.
o Activitats dels Centre Ocupacionals propers als nuclis de

pertinença (Urgell – Segarra - Pallars).

> Consolidació dels programes de salut.

> Nous programes i espais per donar resposta als alumnes amb
necessitats educatives especials.

> Oferir serveis per la gent gran dels municipis de l’Urgell.

> Impulsar noves accions de benestar laboral dels professionals.
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TERRITORI COMPROMÈS, fem xarxa 

INNOVACIÓ I MILLORA CONTINUA, per una organització eficient 

ECONOMIA SOCIAL, un altre model de fer empresa 

> Realitzar una jornada de Responsabilitat Social, amb la implicació de
tots els agents, creant un territori socialment responsable.

> Desenvolupar una APP de crides de voluntariat de les diferents entitats
del territori.

> Potenciar les visites i les accions de voluntariat per a joves.

> Consolidació de la jornada de Llavors de Futur per impulsar
l’emprenedoria social jove amb els instituts de Tàrrega i de la comarca.

> Certificació de Qualitat ISO 9001: 2015 de l’àrea de Serveis Comuns i
l’Àrea Alimentària.

> Seguir avançant en el model organitzatiu d’Alba amb l’acompanyament
estratègic per l’impuls de noves formes jurídiques i la coordinació amb
les entitats del territori.

> Implantació de millora d’eines i processos, tant pels serveis, com pels
professionals de l’entitat.

> Impulsar la creació d’una empresa d’inserció.

> Millora de la rendibilitat de les activitats empresarials per poder assumir
els augments salarials previstos en les persones del Centre Especial de
Treball.

> Fidelització dels diferents grups d’interès de l’entitat (persones,
professionals, famílies, socis, amics, clients, proveïdors, etc.) i
consolidar l’estratègia de captació de fons.

> Participació en el projecte d’Ateneus Cooperatius per la dinamització
de l’economia social i el cooperativisme del territori de Lleida.
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L’ÈTICA D’ALBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Creació d’un grup d’ajuda mútua per la capacitació de les persones 
amb problemes de salut mental i formació en drets. 

> Implantació del pla de participació dins de la Guia de Gestió 
democràtica de les entitats del Tercer Sector. 

> Assolir el cinquè esglaó del portal TransparEnt, pel compliment de la 
Llei de la Transparència. 

> Sostenibilitat ambiental: realització de taller per treballar i reduir el 
malbaratament alimentari i reducció de costos en la gestió de residus. 




