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SOM COOPERATIVA
Per tal de visualitzar el present i projectar el futur de la
cooperativa, és important poder realitzar una mirada al
passat per veure el camí recorregut. Amb aquesta
memòria volem fer l'exercici de mirar endarrere per veure
la trajectòria realitzada. Ens hi acompanyeu?
A juliol de 2019 es va fer realitat el procés de transformació a Cooperativa i passàvem de servei, a formar part
com a una entitat pròpia dins del Grup Alba, grup d'economia social que treballa en pro de les persones amb
diversitat funcional, salut mental i risc d'exclusió social.
Tanmateix, el projecte de Quàlia va néixer fa nou anys i el
camí recorregut ha estat un camí ple d'oportunitats,
aprenentatges, dificultats i nous reptes que a dia d'avui
ens han donat posicionament i lideratge al territori.
La nostra cooperativa es defineix entre altres coses per
estar presents al territori i el món rural, cobrint necessitats en entorns despoblats on no hi ha tantes oportunitats. Apostem per una organització cooperativista sense
ànim de lucre, d'economia i iniciativa social, com a
proposta alternativa al model de societat actual.

Treballem des d'un punt de vista integral amb la màxima
qualitat, combinant l'experiència en el sector de l'alimentació i la restauració col·lectiva amb l'educació en valors a
través del lleure. Oferim serveis a persones, famílies,
entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb els valors del nostre projecte.
Amb aquesta memòria volem tancar un any 2020 on
hem hagut de ser resilients i innovadores, on l'emprenedoria ens obriria les portes a nous projectes i ens permetria continuar amb els que ja teníem buscant altres fórmules i alternatives.
Per últim, no voldríem acabar sense agrair un cop més la
dedicació, compromís i fortalesa de totes les treballadores
de la cooperativa que han sumat al projecte. Gràcies a
totes elles, hem pogut mantenir serveis i projectes i hem
avançat per fer de la nostra missió una realitat.
"La tasca de l'educador modern no és podar les selves, sinó regar
els deserts." Clive Staples Lewis
Consell rector
Cooperativa de Lleure Quàlia
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QUÀLIA I EL GRUP ALBA
Lleure Quàlia formem part del Grup Alba, on compartim projecte, valors i línies estratègiques del marc Alba 2020
“Tots som motor de canvi". El nom de Grup Alba neix l'any 2018 fruit d'un model organitzatiu autogestionat format
per diferents entitats d'economia social creades per la seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar
de manera més eficient.

FEM MÉS QUE LLEURE

Quàlia som una cooperativa social de lleure educatiu i inclusiu arrelada al territori, una cooperativa de treball sense ànim
de lucre especialitzada en l'àmbit de lleure i l'educació. Vam néixer el 2011 de la mà del Grup Alba i es constitueix com a
cooperativa el 2019, dins del Grup Alba, grup d'entitats d'economia social.
Apostem per una organització cooperativista, d'economia i iniciativa social, com a proposta alternativa al model de
societat actual. Oferim serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb
els valors del nostre projecte.
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COM ENS ORGANITZEM?
CLUB ESPORTIU

MENJADORS

AIRECEL

EXTRAESCOLARS

ASSEMBLEA CONSELL
PERSONES I
SÒCIES
RECTOR TREBALLADORES

JOVES

CASALS

CLUB DE LLEURE

COLÒNIES

CLUB ESPORTIU ALBA
Club que promou
l'activitat física i la
socialització vetllant
pel benestar de les
persones del Grup
Alba.

CLUB SOCIAL AIRECEL
Acompanyament
de
persones vinculades a la
xarxa de salut mental a
través del lleure i el
vincle a la comunitat.

JOVES
Keep Calm, camps de
treball, espais d'aprenentatge i servei per a
joves que generen un
impacte social a la
comunitat.

CLUB DE LLEURE
Espai on gaudir i socialitzar per a persones amb
diversitat funcional que
ofereix activitat de lleure i
culturals dins de la
comunitat.

MENJADORS
Espai pedagògic i de
convivència on promovem un model alimentari saludable i de proximitat.

EXTRAESCOLARS
Espai d'aprenentatge no
formal on fomentem
habilitats educatives
des de la diversió i el
gaudi.

CASALS
Casals
inclusius
atenent a la diversitat i
arribem a tot el territori.

COLÒNIES
Apropem els infants a la
natura,
així poden
gaudir-la en primera
persona d'una manera
vivencial.

EL VALOR SOCIAL DE QUÀLIA
IGUALTAT D'OPORTUNITATS
Aportem els recursos per cobrir necessitats no ateses en el territori.
DRETS DE LES PERSONES
Acompanyem les persones, especialment als col·lectius amb més vulnerabilitat.
ACTIVACIÓ DEL TERRITORI
Som presents a zones rurals:

- Generem noves oportunitats al territori.
- Contractem personal de la zona.
- Arribem a les zones amb menys població.

GESTIÓ RESPONSABLE
Cuidem les persones de fora i de dins de la cooperativa a través d'una política de preus,
de la sostenibilitat ambiental i de les nostres proveïdores de proximitat.
MODEL QUÀLIA
Tenim un model pedagògic propi i de qualitat. Un model de governança a través de la
participació i la xarxa col·laborativa en el nostre territori.
PRINCIPIS COOPERATIUS
Treballem en base als set principis cooperatius: adhesió voluntària i oberta, control
democràtic dels seus membres, participació econòmica dels socis i sòcies, autonomia i
independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès
per la comunitat.
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QUÈ FEM AL TERRITORI?
Volem arribar a tot el territori, per això oferim els nostres serveis a 45 poblacions, 29 de les quals son de menys
de 600 habitants.
PROJECTES DE QUÀLIA L’ANY 2020:
CAMP DE
TREBALL DE LA
GENERALITAT

CAMP DE
TREBALL
LOCAL

KEEP
CALM

TALLER
ANTIESTIGMA
SALUT MENTAL

SERVEI
D’ATENCIÓ
FAMILIAR

CUINA

EXTRAESCOLAR

CASALS

COLÒNIES

CLUB SOCIAL
AIRECEL

MENJADORS
ESCOLARS

SEGARRA

1

1

1

1

10 6

1

1

1

1

1

URGELL

1

2

14 3
PLA D’URGELL

NOGUERA

1

1

2

1

1

SEGRIÀ

1

1

1

1

13 10
CONCA DE BARBERÀ

1

1

1

1

10 12

5
ANOIA

2

1

ALTA RIBAGORÇA

1

1

BAIX CAMP

1

1

ALT URGELL

1
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FITES DEL 2020
2020
2020

CAMPS DE TREBALL
Hem pogut realitzar set camps
de treball tot i les especials
dificultats que hi havia davant
la covid.

CLUB ALBA
S’ha creat un espai de salut
conjuntament amb l’Associació Alba. Una sala d'activitat física equipada per la
pràctica esportiva i de salut.

LLEURE INCLUSIU
Malgrat la pandèmia hem
pogut realitzar un total de 24
activitats organitzades i 12
activitats terapèutiques.

JOVES
Hem impulsat i creat una
nova àrea jove on agrupem tots els projectes
destinats a aquest col·lectiu.

AIRECEL
Hem seguit atenent online i
telefònicament a les persones
en els moments més durs de lla
pandèmia. Hem inaugurat un
nou local a peu de carrer.

KEEP CALM
Hem consolidat el grup de
joves en temps de pandèmia.

MENJADORS
Hem habilitat el servei de
menús per emportar pels
alumnes confinats.

EXTRAESCOLARS
Hem pogut adaptar-nos a
la situació variant, fent
activitats amb grups
bombolla, grups reduïts i
també activitats online.

2021

CASALS
Hem sabut adaptar-nos al
confinament i vam oferir un
casal de primavera completament online.
Hem sigut les primeres a provar
el sistema de mesures preventives i de sanitat a l'estiu i ho
vam superar amb gran èxit.

COLÒNIES
Hem pogut mantenir la
casa de colònies oberta
tot i la baixa ocupació.

2.179
total de persones ateses durant l’any 2020
48%
de les quals en risc d’exclusió social
50%
persones ateses amb capacitats diverses
-5-

RESPONSABILITAT SOCIAL ORGANITZATIVA
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible amb l'objectiu de crear un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú:
el desenvolupament mundial sostenible.
A Quàlia, com no podia ser d'altra manera, treballem en el nostre dia a dia per la sostenibilitat en els àmbits econòmic,
ambiental i social a través dels següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Els % s'han calculat segons la dedicació d'accions i projectes de Quàlia per a cada ODS.

8,7%
54 Infants becats.
Mesures de conciliació
econòmica.

4,3%
Accions de pensament crític per
a joves.
Creació de la comissió d'Igualtat.
Actualització del Pla d'Igualtat.

4,3%

13%

Lluitem contra el
malbaratament alimentari.
Servei de menús per emportar
en temps de pandèmia.

11,6%

Model d'alimentació
saludable.
La Covid no ens atura i
oferim lleure segur.
Oferim lleure a les persones
amb més dificultats d'accés
per motius territorials i/o
socials.

2,9%
Vehicle elèctric.
Consum 100% d'energies
renovables a totes les
instal·lacions pròpies.

Projectes educatius propis
i de qualitat:
Eduquem menjant,
Menuàlia.
Entenem l'educació com
a eina d'apoderament i
transformació.

24 vetlladors i professionals
de suport.

2,9%

1,4%

20,3%

Mesures de conciliació laboral.
Impuls CET.

Cuina de Bellcaire com a punt
d’innovació culinària.

Facilitar accés al lleure i a
l'educació atenent a la
diversitat.

1,4%
Productes ecològic i de circuit
curt (productors locals).

Oferir menús de qualitat.

10,1%
Projecte cuina climàtica.
Projectes educatius de
conscienciació ambiental.

20,3%
Intercooperació i treball en
xarxa.

COM TREBALLEM ELS ODS A QUÀLIA:
8,7%

4,3%

13%

11,6%

Oferir oportunitats laborals
locals a persones amb dificultats d'inserció.
Treballar en la defensa dels
drets de les persones.
Accions de lluita contra la
discriminació.

2,9% 1,4%
4,3%

1,4%
20,3%

2,9%

10,1%

20,3%
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INDICADORS SOCIALS
Impacte de l’activitat de la cooperativa al territori i a les persones de l’any 2020 en xifres

CLUB SOCIAL AIRECEL | ADULTS

20

47

activitats
setmanals

participants

1

11

torn de
vacances

sortides

LLEURE ESCOLA ALBA | INFANTS

12

2

acompanyaments
terapèutics durant
la covid

torns de
colònies

9

1

setmanes
de casalets
estiu i hivern

activitat
terapèutica

CLUB DE LLEURE | ADULTS

21

321

activitats

participants
durant l’any

3

1

torn
imserso

torn de
vacances

JOVES I KEEP CALM | JOVES

24

joves
ateses (kc)

38

activitats
(kc)

3

camps de
treball
locals

7

sessions
antiestigma (kc)

15

joves
vinculades
al grup (kc)

6

camps de
treball de la
generalitat

*L’ACTIVITAT DEL CLUB ALBA NO TE INDICADORS, JA QUE HA ESTAT PARALITZADA A CAUSA DE LA COVID
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INDICADORS SOCIALS
MENJADORS | INFANTS I JOVES

1500

25

mitjana de
menús diaris

menjadors
escolars

80%

45%

compra de
proximitat

compra
ecològica

CASALS | INFANTS

1340

infants
estiu i hivern

45

casals
estiu i hivern

7

comarques

COLÒNIES | INFANTS I JOVES

173

participants

2

torns
propis

8

estades
externes

EXTRAESCOLARS | INFANTS

800

participants

90

activitats

5

comarques

PERSONES TREBALLADORES

152

mitjana de
treballadores
durant l’any 2020

84%

21
131

jornades
completes
jornades
parcials

de la plantilla
som dones
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Treballem per aconseguir una economia social, sostenible i transformadora del territori, apostant pel consum de
proximitat i de productes de qualitat donant ocupació a les persones.
Aquest any 2020 el resultat de l’activitat ha estat negatiu en -39.658,08€, a causa de l’aturada parcial de l’activitat
de la cooperativa a causa de la COVID 19. L’Associació Alba com a sòcia col·laboradora ha fet una aportació voluntària
d’aquest mateix import per a compensar el balanç.
RESULTAT DE L’ACTIVITAT

INGRESSOS: 1.382.771,10 €
DESPESES: 1.422.429,18 €
RESULTAT: -39.658,08 €
0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

TOTAL D’INGRESSOS I DE DESPESES

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES DE
PERSONAL

COLÒNIES

S
AR
SC
OL

CASALS I
CAMPS DE
TREBALL

AE

CASALS I CAMPS DE TREBALL
COLÒNIES
LLEURE
EXTRAESCOLARS
MENJADORS
AIRECEL

COMPRES

LLEURE

VOLUM ACTIVITAT SEGONS SERVEIS
Els diferents serveis que realitzem des de
Quàlia generen diferents volums econòmics.

ALTRES
DESPESES

TR

INGRESSOS
PER ACTIVITATS

EX

INGRESSOS PER
SUBVENCIONS I ALTRES

AIRECEL

MENJADORS
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IMPACTE COVID
Aquest any ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19 i això ha tingut uns efectes importants en l’activitat de
la nostra cooperativa.
89 persones ERTO pel tancament de
menjadors i extraescolars

Inici nou curs escolar, contracte de 13
monitoratges extres per les mesures
COVID-19

5.800€ en mascaretes i productes
desinfectants superfícies extres per covid

20.984,46€ en substitucions per
cobrir personal de baixes i contractes

Tancament de casa colònies Mas Baget
per acumulació de pèrdues de 20.621,50€

Ajudes d’un total de 23.350€ per
activitats, colònies i extraescolars

QUÀLIA COMUNICA
Ens encanta comunicar i explicar tot el que fem, per això som
presents en diferents xarxes
socials i generem continguts per
compartir-los.

AT

EN
ESTR !
HEMWITTER
S
N
E
AT

71

SEGUIDORES

1.743

A més hem creat un aplicatiu
per tal de comunicar-nos amb
les famílies de forma directa i
ràpida.

SEGUIDORES

29

SUBSCRIPTORES

2.410

SEGUIDORES

FEM XARXA
El camí no el fem soles, la nostra forma de treballar és col·laborativa i cooperativa, per això ens agrada envoltar-nos i fer
xarxa amb entitats i cooperatives afins a Quàlia.
D’aquesta manera podem fer créixer el nostre projecte i
arribar més lluny, sumant, d’una forma socialment responsable i cooperativa.
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GRÀCIES PER FORMAR PART
D’AQUEST ANY PLE DE REPTES.
COOPERANT, TRANSFORMEM!

www.lleurequalia.cat
973 78 83 09
c/urgell 27, Tàrrega

