
PLA DE TREBALL 2021
ASSOCIACIÓ ALBA

Es proposa donar continuïtat al Marc Estratègic Alba 2020, per 2 anys més Alba 2022, donada la situació
de pandèmia 2020 i per posar el focus ens els principals reptes no assolits del Marc Estratègic actual.

El benestar de les persones, per una gent feliç

● Implantar el programa +INTEGRA al Grup Alba per millorar el
seguiment de les persones dins del mètode de treball d'atenció
centrada en les persones.

● Millora dels espais i inici de tallers inclusius en els centres de
recursos ( fusteria a Cal Carreter Agramunt, espai multisensorial a
Verdú, Espai de creació artística a Cal Santacreu de Guissona)

● Implantació i consolidació de l'espai de salut d'Alba, amb l'adaptació d'un
espai de gimnàs, activitats obertes a totes les persones d’Alba  i espai web amb
propostes que fomentin hàbits saludables.

● Facilitar l'accés a pisos de lloguer social per a les persones demandants
d'habitatge i donant resposta en casos d'urgència, amb la participació i
coordinació amb els agents del territori amb la taula habitatge social.

● Sortir d'un model residencial institucionalitzat per treballar la implantació de
petites llars i més presència al territori i inclusió a la comunitat a Tàrrega, Pobla,
Cervera.



Territori compromès, fem xarxa

● Consolidar els nous centres de Recursos (Agramunt, Verdú i Guissona) i el
repte de la inclusió comunitària amb plans de voluntariat propis
per fomentar la implicació de la ciutadania. Comunicar les
diferents accions realitzades en els mitjans locals.

● Ampliació de les aliances amb empreses , entitats i
administracions públiques del territori, amb la fidelització amb els
projectes més propers al seu entorn.

Innovació i millora contínua, per una organització
eficient

● Treballar per un model innovador que garanteixi el dret a l’habitatge per a
totes les persones oferint suports a la pròpia llar i impulsant nous serveis atenció
domiciliaria per l’envelliment en l’entorns rurals.

● Noves línies de projectes europeus i impuls de nous projectes a
través dels fons Next generation i consolidació projectes actuals.

● Signatura i implantació de l'Acord Marc de Grup Alba, definint
criteris d'actuació coherents i eficients per a cadascun dels
processos de presa de decisions entre les entitats del Grup Alba.

● Nou repte social de Lleure Qualia amb l'inici de projectes de
joves a diferents punts de territori.

Economia social,  un altre model de fer empresa

● Enfortir l'àrea laboral a partir del creixement de l'activitat de
bugaderia i l'obrador El Rosal i treballar per compensar l’impacte de la
Covid del restaurant El Gat i menjadors escolars.

● Crear nous projectes d'inserció per a col·lectius vulnerables.
● Consolidació del projecte de Llavors d'Oportunitats amb la venda

de les primeres llavors i valoració de nous productes.

Ètica Alba, impulsem la responsabilitat social organitzativa

● Impulsar les accions establertes al Pla d'Igualtat per assolir els objectius
definits per aquest 2021. Presentar el registre salarial.

● Implementar el pla d'acció per la gestió ètica establint dinàmiques de reflexió
en tots els equips, i actualitzar Codi ètic i de bon govern.
Dinamitzar l’ERESS d’Alba amb l’acompanyament per la
deliberació de casos, potenciar la formació dels referents d'ètica.

● Seguir treballant per obtenir l'acreditació de transparència amb
Fundación Lealtad i avançar en la responsabilitat social
organitzativa i la gestió democràtica de les entitats del Grup Alba.


