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X.SANTESMASSES

ENTITATS INFRAESTRUCTURA

LESCLAUS

40
ANYS

L’Associació Alba de Tàrrega cele-
bra aquest any el 40 aniversari
atenent persones amb discapa-
citat intel·lectual.

Finançamentdel centre
❚ L’entitat fa mesos que treballa
per poder tenir un avantprojecte
i iniciar el procés de recerca de fi-
nançament per vies públiques i
privades. Per aquesta raó, a tra-
vés de la seua fundació farà di-
verses campanyes per captar
fons privats aprofitant avantat-
ges de la reforma fiscal.

Estructura construïda
❚ L’estructura que ja està constru-
ïda suposa un 30% de la inversió
total del projecte i l’entitat no es
planteja iniciar les obres fins que
s’hagi aconseguit un 50% del fi-
nançament.

X. SANTESMASSES
❘ SANTMARTÍ ❘ L’AssociacióAlba de
Tàrrega ha iniciat els tràmits
amb l’ajuntament de Sant Mar-
tí per a la cessió de l’edifici que
fa 14 anys va ser projectat com
un centre per a persones grans
i que va quedar paralitzat a mig
construir per falta de finança-
ment. L’escassetat d’ajuts de
l’administració per culminar
aquest equipament va ser un
dels motius que van portar fa
unes setmanes el govern local a
abandonar en bloc les sigles del
PP.

Ara, l’entitat deTàrrega, a tra-
vés de la seua FundacióAlba Fu-
tur, impulsarà diverses campa-
nyes per captar fons per finalit-
zar les obres de l’equipament.
Segons la directora, MaiteTre-
pat, la necessitat d’un nou edi-
fici està basada en la imminent
concertació de les places resi-
dencials actuals per part de la
Generalitat a la residènciaAlba
(13 places) i Ca n’Aleix (37).

Això obligarà l’entitat a re-
duir la seua capacitat a 12 i 24
respectivament, havent de resi-
tuar en un període de cinc anys
13 persones que actualment vi-
uen als dos centres que l’entitat
té aTàrrega.

A més, segons la directora,
l’associació, amb 40 anys de tra-
jectòria, està assistint a l’enve-
lliment dels usuaris i cada vega-
da són més els que requereixen
espais adaptats.

El nou projecte preveu, en
una primera fase, aprofitar l’es-
tructura d’una sola planta que
ja està construïda per fer una re-

SantMartí cedeix a l’Associació Alba de
Tàrrega la seua residència inacabada
Va quedar a mig construir per falta de finançament i l’entitat buscarà recursos per acabar-la

Unmoment de la presentació, divendres, dels actes del 40 aniversari de l’Associació Alba.
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sidència per a vint-i-quatre per-
sones amb discapacitat que in-
clourà un servei de centre de dia
per a persones grans destinat a
la població de San Martí i que
oferirà serveis d’atenció a do-
micili.

SegonsTrepat, es preveu tam-
bé comptar amb un espai pio-
ner al territori amb diverses sa-
les d’estimulació multisensori-
al, una eina terapèutica comple-
mentària, especialment indica-
da per a persones amb discapa-
citat però també per a altres

col·lectius com persones grans
o ambAlzheimer.

D’altra banda, en un futur es
valorarà la possibilitat d’impul-
sar un mòdul com a residencia
per a persones grans que comp-

ti amb unes deu places amb ser-
veis comuns compartits, però
amb total independència d’es-
pais i professionals.

En aquest sentit, l’alcalde de
Sant Martí, Jaume Pallàs, va de-
clarar que“la voluntat de l’ajun-
tament és poder donar ús a un
equipament que fa molts anys
que està abandonat. A més,
aquesta cessió afavorirà totes
dos parts i permetrà donar vi-
da a la localitat creant llocs de
treball i oferint també serveis a
les persones grans”.

L’AssociacióAlba té previst
per al pròxim 28 de març una
presentació pública del nou pro-
jecte que estarà dirigida a la po-
blació de Sant Martí i als dife-
rents pobles agregats, amb l’ob-
jectiu de recollir propostes i ne-
cessitats de les diferents entitats
i veïns.

S’espera que aquest projecte
tingui un retorn i es convertei-
xi en una inversió de futur per
a les persones que resideixen
a la zona i per al mateix terri-
tori.

ACORD

La residència acollirà
usuaris de l’Associació
Alba i persones grans
residents la zona

L’entitat compleix
40anysdedicada
a lespersones
ambdiscapacitat

■ L’AssociacióAlba, pre-
sidida per Carles deAhu-
mada, fa 40 anys que llui-
ta per la integració de les
persones amb discapaci-
tat a l’Urgell i la Segarra.
En l’actualitat atén 245
persones als seus diversos
centres ocupacionals, es-
coles, pisos i residències.
El projecte de la nova re-
sidència es va presentar
divendres a l’Ateneu de
Tàrrega en un acte on
també es van donar a co-
nèixer els actes del 40 ani-
versari de l’entitat. Entre
aquests, l’apadrinament
de la plaça de la Sardana
a Sant Eloi i una ruta ci-
clista.

Imatge de la residència projectada a Sant Martí i inacabada per falta de finançament. L’ajuntament la cedeix a l’Associació Alba.


