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Resumir l’activitat d’Alba del 2016 en algunes paraules no és tasca fàcil... Em ve el record del comiat de Mn. Josep 
Garriga després de més de 40 anys al peu del canó, fent confiança i repensant l’associació: els nostres valors, missió 
a assolir i els grans reptes pels propers 4 anys. Ha estat un any marcat també pel procés d’elaboració del nou Marc 
Estratègic on hem posat les bases d’una entitat que vol i ha de ser motor de canvi amb un objectiu molt clar: millorar 
el benestar de les persones i potenciar un territori compromès i implicat.

I pel nou any 2017 serà clau capacitar les persones i les seves famílies, ens cal donar la màxima veu a tots i a totes 
elles, en defensa dels drets i anar avançant per la transformació de serveis i estructures cap a una plena inclusió. 
Ens caldrà tenir una mirada oberta i innovadora cap a noves necessitats, serveis oberts a la ciutadania i que al final 
puguem dir que al nostre territori les persones són el més important.

La Junta està formada per socis de l'entitat amb una representació de les 
persones i famílies d'Alba, els professionals, la ciutadania, així com els 
representants de l’Ajuntament de Tàrrega i de la Paeria de Cervera

La raó de ser de l’Associació Alba és acompanyar les persones en la realitza-
ció dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i 
promovent un territori inclusiu i compromès.

 

Compromís social amb les persones i el territori.
Emprenedoria i innovació.
Responsabilitat.

President: Carles de Ahumada
Sots-president: Jordi Solé
Tresorer: Joan Puiggener
Secretària: Belén Jurschik
Vocal: Joaquim Capdevila
Vocal: Víctor Bayarri
Vocal: Núria Aldomà
Vocal: Toni Santaulària
Vocal: Albert Esteban
Vocal: Sònia Olivares
Vocal: Pilar Sala
Vocal Ajuntament 
Tàrrega:  Noèlia Soto
Vocal Paeria 
Cervera:  Joan Prat

JUNTA DIRECTIVA

ELS NOSTRES VALORS

LA NOSTRA MISSIÓ

Som una entitat que vol i ha de ser motor de canvi

Maite Trepat, directora
de l'Associació Alba.

DL -LL-212 - 2013

Gràcies al suport de tots els Ajuntaments de l'Urgell i la Segarra i a totes les entitats i empreses que ens ajuden a seguir endavant: Pàdel Box, Gimnàs Tàrrega, Servei Pont 
Solidari i Banc de Recursos, Cal Graells, EDM Talladell, Fira Tàrrega, Associació d’Entitats de Tàrrega, Fundació Verge Blanca, Bisbat de Solsona, La Solana, Residència 
Mar Güell de Cervera, Centre Municipal de Cultura de Cervera, Conservatori de música de Cervera, Casal de Gent Gran de Tàrrega, Incursió Social, Universitat de Lleida, 
Universitat Oberta de Catalunya, UNED, Universitat de Barcelona, l’Olivera Cooperativa, Torrons Vicens, Gris estudi de disseny, Fundació Josep Anton Cerqueda. 



(Algunes persones participen en més d’un servei)

Índex de satisfacció dels professionals de pertànyer a Alba: 8,23 (Segons el Balanç Social - Xarxa Economia Solidària)

Empreses que ens ofereixen llocs de pràctiques: 26 empreses
      

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
Casals, extraescolars i colònies de Quàlia 

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Associació Alba: 77 contractacions 

 (en diferents tipus de jornades i alguns subvencionats)

A empreses a través del servei 
 d’inserció Enfoc:
 53 (13 amb discapacitat)

Orientacions laborals: 256 

215 PROVEÏDORS

547 - SOCIS 143 - VOLUNTARIS

ATENCIÓ A PERSONES

EQUIP PROFESSIONAL

TERRITORI COMPROMÈS I SUPORT SOCIAL

IMPACTE SOCIAL

L'IMPACTE D'ALBA

56% - Contracte indefinit
17% - Més de 20h 
27% - Menys o igual 20h297 74 Treballadors amb

certificat de discapacitat

3.438 seguidors 2.468 seguidors Impactes en mitjans 327

COL·LECTIUS ATESOS AMB SERVEIS I
PROJECTES OBERTS A LA CIUTADANIA

INFÀNCIA: 2088 INFANTS 

Noves Oportunitats 
Estiu jove 
Camps de treball 

JOVES I ADULTS: 345 persones 
Cursos Punt formador Incorpora
Projectes europeus

Servei d’atenció domiciliària
GENT GRAN: 16 persones 

Escola Alba - 54

Centre Ocupacional Alba - 83

Espígol, serveis a la Segarra - 14

Prelaboral - 13

Club Social Airecel - 47

Llar Alba - 13

Llar Aleix - 37

Suport a la llar - 23

Centre Especial de Treball - 74

Persones en programes de respir - 8 

INCREMENT DE
PERSONES ATESES
2016        271
2015        261

Hores de formació: 3781h



AREES DE TREBALL'

Funcionem amb equips autogestionats on es fomenta el repartiment de responsabilitats i la presa de decisions 
afavorint el creixement del professional dins l’entitat. 

L’objectiu d’aquesta nova metodologia (OCP - organització centrada en la persona) i el model d’organització d’Alba és 
poder oferir a les persones un pla d’atenció individualitzat on s’acompanyi a la persona i se li ofereixi els suports 
necessaris per tal d’aconseguir els seus desitjos i il·lusions.

ÀREA EDUCATIVA TERAPÈUTICA
Estrenem una nova organització com a àrea que millora la coordinació entre  

 serveis i seguiment de persones.  
Ens formem a través de “Plena Inclusión” sobre la transformació i flexibilitat  

 dels serveis.
Hem inclòs nous perfils professionals polivalents com una auxiliar 

 d’infermeria i un fisioterapeuta.
En la nova organització Espígol es visualitza i es vol consolidar com un centre  

 de recursos a la Segarra. 

Centre de desenvolupament
infantil i atenció precoç

Escola Alba
Centre Ocupacional Alba

Centre Ocupacional Espígol

ÀREA DE SALUT
Hem prioritzat la creació d’una nova àrea que coordini totes aquelles accions que ja   

 s’estaven realitzant a l’entitat referent a la salut de les persones. 
Hem realitzat formacions amb l’ajuda de professionals externs per dibuixar les bases   

 d’aquesta nova àrea. 
El 2017 incorporarem una persona amb perfil mèdic per gestionar i consolidar l’àrea. 

Programes de salut
Seguiment de la salut

ÀREA ALIMENTÀRIA
Treballem amb una cuina central que prepara menjar dels menjadores escolars,  

 càterings, restaurant El Gat i llars d’Alba.     
TOTAL MENÚS DIARIS: 525

Comptem amb l’assessoria d’una empresa experta que ens ajuda a estandaritzar  
 processos, nous menús i minimitzar incidències. 

Reduïm horaris del restaurant El Gat per potenciar el lloguer de l’espai per   
 càterings i celebracions. 

Cuina de col·lectivitats
Restaurant el Gat

Càterings

Potenciem l’estimulació
multisensorial a l’Escola Alba

Celebrem els 10 anys
de l’Espígol

Organitzem el Festival Sardines & Marinada 
per 6è any gràcies als voluntaris d'Alba

Iniciem les formacions per valors i 
psicologia positiva a l’equip 

professional d’Alba.



ÀREA D’HABITATGES
Nova llar-residència a Sant Martí. S’ha treballat el projecte arquitectònic i la  

 legalització dels terrenys. S’han continuat fent vàries reunions informatives i actes  
 participatius amb la població i entitats locals com el Festallat.

Neix el Servei d’Atenció Domiciliària, per donar resposta a les necessitats   
 bàsiques de les persones a la seva llar. 

S’ha ampliat el nombre de places del servei de Suport a l’autonomia a la pròpia  
 llar de 17 a 23.

S’ha arribat a una ocupació del 80% dels pisos i s’ha iniciat un procés 
 d’ampliació del parc d’habitatges, en funció de les demandes sol·licitades.

Llar Alba
Llar Aleix

Programes Suport a la Llar
Nova Llar St.Martí

Servei d’Atenció Domiciliària

Obrador El Rosal
Neteja - Bugaderia

Jardineria - Manipulats

ÀREA PERSONES I FAMÍLIES
Capacitem les persones per la defensa dels seus drets i la participació en els  

 òrgans de l’entitat: 
 

Organitzem activitats de lleure obertes a les famílies, formacions conjuntes
 amb professionals (Curs primers auxilis) i trobades per tenir un retorn.

Millorem els canals de  comunicació amb les famílies amb grups whatsapp.
Apostem per la consolidació de l’Organització Centrada en la Persona amb el  

 100% dels professionals formats i 31 facilitadors comencen Plans Individuals  
 amb les persones.

ÀREA DE TREBALL
Increment del 12% de la facturació del Centre Especial de Treball respecte l’any  

 anterior. 1.300.000€ anuals. Tendència creixent dels serveis.
Millores salarials d’entre un 2% i un 6,5% passant d’un SMI de 655,20€ a 700€  

 mensual i vam igualar les hores de treball de 1597h a 1704h. 
Hem ampliat horaris en els nostres serveis per donar millor resposta als clients  

FAMÍLIES

ÈTICA I DRETS DE LES PERSONES 

Seguiment de facilitadors
i coordinació àrees

Metodologia, eines i protocols  

Persones - Famílies
Participació, formació

i inclusió

PROJECTES

ORGANITZACIÓ CENTRADA
EN LA PERSONA

Iniciem les formacions per valors i 
psicologia positiva a l’equip 

Sortida de lleure oberta
a tothom a la Fageda

Acollida d’intercanvi juvenil “We can’t 
speak but we can comunicate”

Eleccions al Consell de Participació
del Centre Ocupacional

2a Festallat a l’edifici de la
futura llar de Sant Martí

4 nous consells
de participació

amb 16 persones 
participants

Creació de l’assem-
blea de lleure amb 
representants de 
tots els serveis de 

l’entitat

Una persona del 
Centre Especial de 

Treball entra a 
formar part de la 
Junta Directiva 



Extraescolars i tallers
Casalets

Lleure inclusiu
Casa Colònies Vall de Boí

Club Alba
Club Social Airecel

ENFOC, ÀREA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Programa Noves oportunitats per a joves que han

 abandonat els estudis i no tenen cap certificat acadèmic.

PUNT FORMADOR INCORPORA:

  

CENTRE DE RECURSOS EUROPEUS
79 Enviaments de Joves (SVE) i programa TLN Mobility
29 Acollides de voluntaris europeus i projecte Hallo
12 Professionals formats a Europa
14 Participants d’intercanvis europeus

3 CURSOS 52 PERSONES

153 JOVES

52% D’INSERCIONS LABORALS 
Prelaboral

Programa Incorpora
Punt Formador Incorpora

Formació interna
Centre de recursos Europeus

Voluntariat

Impulsem el projecte el setembre del 2016 firmant un conveni amb el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a impulsar la creació d’una entitat que ofereixi 
servei a persones amb discapacitat del territori amb una visió de plena inclusió.

QUÀLIA, ÀREA DE LLEURE INCLUSIU
Creix el número d’activitats de lleure i participants:  

Nova web i app de Quàlia per millorar la comunicació entre famílies.
El Club Social Airecel impulsa els tallers inclusius de Contacte Social.

albaJussà

Presentem el programa per a joves 
Noves Oportunitats Lleida

Estrenem l’obra Welcome
to paradise?

Participem als Special Olympics Guarnim Tàrrega de ganxet al 10è 
aniversari dels serveis de  Salut Mental

Joves fan pràctiques laborals a Europa 
a través del programa TLN Mobility

  6 iniciatives ciutadanes - 7.055€ recollits   
  15.000€ donacions anònimes de particulars.
  Subvenció 36.000€ de “la Caixa” pel projecte dels Jardins inclusius de la Vall del Corb

- 28 CASALETS        1000 infants
- 80 activitats EXTRAESCOLARS        778 infants
- COLÒNIES D'ESTIU         65 infants 
- CASA COLÒNIES         665 estadants
- 3 CAMPS DE TREBALL          64 joves

134 Persones han participat en diferents projectes 

2015 - 15 activitats
2016 - 41 activitats

459 
participants

aquest
any.



Durant el 2016 hem treballat de forma participativa tot l'equip d'Alba (profes-
sionals, famílies, persones ateses, voluntaris, socis) un nou Marc Estratègic que 
ens ha de posar les línies a seguir d’ara i fins el 2020.

Aquest és el lema que hem escollit perquè 
volem contribuir amb la nostra tasca a 
transformar la realitat que ens envolta. 

BENESTAR
DE LES PERSONES

Capacitar les persones i les famílies
Inclusió a la comunitat
Salut i qualitat de vida

Nous reptes socials

TERRITORI
COMPROMÈS
Aliances i cooperació
Presència al territori

Sensibilitzar i comunicar
Voluntariat

INNOVACIÓ I MILLORA
CONTÍNUA

Innovació social i tecnològica
Qualitat i processos
Emprenedoria social
Model d’organització

ECONOMIA SOCIAL
Enfortir l’activitat empresarial

Serveis óberts
Fidelització

Sostenibilitat econòmica

L'ÈTICA D'ALBA
Compromís amb les persones
Participació i transparència

Sostenibilitat ambiental
Avaluar l’impacte

Joves fan pràctiques laborals a Europa 
a través del programa TLN Mobility

Neix Alba Jussà per donar
servei a les persones del Pallars

L’obrador de galetes El Rosal adquireix 
una rotativa per a fer arrugats.

Guanyem el premi
Voluntariat 2016

MARC ESTRATEGIC 2017-2020'



Facebook.com/associacioalbatarrega

@associacioAlba

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I FINANCERA

ALIANCES AMB ENTITATS I EMPRESES

Hem invertit en accions que ens permeten afrontar les necessitats de futur:

Principals accions fetes: 275.141,55€

Nivell d’endeutament bancari del 7,6%

 

INGRESSOS 6,04 M

Av. Onze de Setembre s/n 25300
Tàrrega (Lleida)
973 312 221
info@aalba.cat 
www.aalba.cat

FEDERACIÓ ALLEM
 18 entitats de persones   

 amb discapacitat. 
 Participem en   

 grups de treball de   
 professionals. 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS ONDARA SIÓ

EMAURS RURAL

FUNDACIÓ CASA DALMASES

Impulsem conjuntament el projecte dels 
Jardins Inclusius de la Vall del Corb

FUNDACIÓ TUTELAR 
TERRES DE LLEIDA
 41 tuteles  i 15 pretuteles
 12 persones d’Alba

Vendes 69%

Subvencions 16%

Convenis Generalitat 12%

Donacions i altres ingressos 3%

DESPESES 5,98M
Despeses per compres 10%

Despeses funcionament 17%

Personal 70%

Altres despeses 4%

MILLORES 
A LES LLARS
normatives i
manteniment

OBRADOR
EL ROSAL
millora de
rentabilitat 

CUINA ESCOLA
normatives i
manteniment

Tràmits futura
llar de 

Sant Martí

TRANSPORT
2 vehicles


