Catàleg
de serveis
Per a empreses i particulars

Tots som motor de canvi!
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El Grup Alba és un grup format per diferents entitats d’economia
social i solidària que té com a missió acompanyar a les persones
en la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis
de qualitat i promovent un territori inclusiu i compromès.
Els nostres productes i serveis externs són el motor de l’entitat. Ens
permeten generar ingressos per garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat; i oferim ocupació a persones i joves del territori,
algunes amb discapacitat o risc d’exclusió.
Som una entitat emprenedora i estem sempre oberts a estudiar nous
projectes i a establir col·laboracions amb empreses que comparteixin els nostres valors i la voluntat de contribuir a fer un territori més socialment responsable.
Alba Jussà forma part del Grup Alba i ofereix serveis a les persones
del Pallars Jussà amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’administració i altres entitats del territori.

El Grup alba està format per:
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Serveis
integrals

Neteja d’espais i vehicles
Jardineria i manteniment
Manipulats

Servei de neteja
d’espais i vehicles

SERVEI DE NETEJA D’ESPAIS I VEHICLES
Oferim un servei integral de neteja d’espais i
vehicles per a empreses i particulars.
Comptem amb un equip de professionals
formats en tasques de neteja de tota mena,
discret, compromès i amb capacitat de flexibilització.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Neteja de grans superfícies
i oficines
Neteja de vidres, aparadors
i finestrals
Interior i exterior de vehicles
Neteja de pàrquings i finalització
d’obres
Neteja d’escales i comunitats de
veïns

Servei de jardineria
i manteniment

SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT
El servei de jardineria està adreçat a empreses,
particulars i administracions públiques.
Som un equip de professionals amb una formació especialitzada i amants de la natura per a
treballar amb la màxima professionalitat i eficiència. Treballem tenint en compte el respecte pel
medi ambient.
Fem tota mena de treballs de neteja i manteniment d’àrees enjardinades: jardins privats,
públics, finques, lleres de riu, parcs i senders.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Neteja i retirada de restes vegetals
i posada a punt
Manteniment de rotondes
i zones urbanes

Servei de manipulats

SERVEI DE MANIPULATS
El servei de manipulats està adreçat a administracions públiques i grans empreses.
El servei consisteix en la transformació i el muntatge manual de productes i manipulats. Realitzem diferents tasques en funció de les necessitats dels nostres clients.
Destaquem els encapsats, processos de transformació de peces, ensobrat de cartes, enviaments, etiquetatge i muntatges. També fem
feines d’exterior com muntatges de carpes, entarimats, penjada de cartells publicitaris i buidat
d’oficines.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Ensobrament de cartes i
enviament
Etiquetatge i embossat
Encartellament publicitari
Buidat d’oficines
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Alimentació
i restauració
Elaboració d’aperitius

Elaboració d’aperitius
i servei de càtering

ELABORACIÓ D’APERITIUS I SERVEI DE CÀTERING
Realitzem serveis de càtering i
elaboració d’aperitius senzills per
a empreses i grups de particulars:
coffee breaks, dinars/sopars a peu
dret i berenars/sopars.
Ens encarreguem de tota la gestió i
l’organització del càtering perquè el
teu esdeveniment sigui tot un èxit.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Servei de càtering d’aperitius
Gestió i organització
d’esdeveniments
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Lots gastronòmics
i detalls amb valor
Lots gastronòmics
Detalls amb valor social

Lots gastronòmics

LOTS GASTRONÒMICS
Des del Grup Alba elaborem lots per a empreses i
particulars amb productes gastronòmics artesans,
de qualitat i amb valor social.
Posem en valor la feina dels petits productors i les
empreses d’economia social, que elaboren els seus
productes respectant els processos tradicionals. Compartim un esperit emprenedor, un compromís amb el
territori i amb les persones. Us oferim la possibilitat
de fer el vostre lot a mida i personalitzat. Un detall
ideal per Nadal, però també per a compromisos d’empresa, visites i celebracions.

IMPACTE AL TERRITORI
El 66% de la facturació anual de
lots prové de la campanya de
Nadal.

Detalls amb valor social

DETALLS AMB VALOR SOCIAL
Elaborem detalls fets a mà
per a ocasions especials o
esdeveniments d’empreses
i particulars com bodes,
bateigs i comunions.
Per a l’elaboració dels detalls
treballem amb productes
socials,
compromesos
amb el nostre territori i ens
adaptem a les necessitats
de cada client, fent detalls
personalitzats únics.
Entre els nostres productes
trobem: sabons, caixetes
d’arrugats, potets amb
confits o saquets de plantes
aromàtiques.

Saquet de plantes aromàtiques
amb etiqueta personalitzada
i caixa kraft

Sabó de glicerina fet a mà
amb caixeta kraft i etiqueta
personalitzada

Pot de vidre amb confits, ametlles
garrapinyades, melmelada o altres
i etiqueta personalizada

Bosseta kraft amb pack
d’arrugats i confits amb etiqueta
personalitzada
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Serveis
especialitzats
Comunicació
Servei de formació
Servei de voluntariat
Xarxa d’empreses sòcies

Serveis de comunicació

SERVEI DE COMUNICACIÓ
Des de l’àrea de comunicació del Grup Alba oferim
serveis externs de comunicació a empreses, entitats
i particulars.
Som un equip polivalent, dinàmic i creatiu amb
formació en periodisme, publicitat i màrqueting,
disseny gràfic i audiovisuals que ens permet donar
resposta a tota mena de necessitats comunicatives.
Realitzem assessorament i acompanyament a les
empreses en campanyes de comunicació corporativa, estratègies digitals i elaboració de
memòries i material gràfic corporatiu. Estem
especialitzades en la comunicació d'entitats socials i
fundacions, ja sigui en campanyes de captació de fons
o comunicant accions d'impacte social.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Gestió de xarxes socials
Estratègia, planificació i creació de continguts per al teu públic objectiu.
Vídeos i peces audiovisuals
Producció, realització, gravació i edició de
vídeos corporatius, altres peces audiovisuals i veus en off.
Disseny gràfic i maquetació
Disseny i maquetació de material corporatiu,
disseny de pàgines web, presentacions i
memòries.
Relació amb mitjans de comunicació
Elaboració de convocatòries, notes de
premsa i rodes de premsa.
Butlletins i correus electrònics
Creació de butlletins periòdics via correu
electrònic per fidelitzar i informar als teus
clients.
Organització d’esdeveniments
Gestió, producció i organització d’esdeveniments i jornades d’empresa.

Més informació: 973 312 221 / comunicacio@aalba.cat / www.aalba.cat

Servei de formació

SERVEI DE FORMACIÓ
Des d’Alba Jussà oferim els nostres coneixements
en l'àmbit psicosocial per realitzar formacions a
empreses en àmbits com el treball en equip, la
resolució de conflictes o tallers de sensibilització
adreçats a tota la població, especialment sobre el
tema de la igualtat d'oportunitats, l’atenció a la
diversitat, entre d’altres.
Comptem amb personal degudament format en
els diferents àmbits del món social que s’encarreguen d’impartir aquestes formacions i tallers als
diferents col·lectius.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?
Cursos, xerrades i tallers
de l’àmbit social
Formacions sobre el treball
en equip
Jornades i tallers de
sensibilització social educativa

Servei de voluntariat europeu

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
Des del Grup Alba dissenyem i implementem
diferents projectes de mobilitat internacional:
enviament, allotjament i coordinació, amb un
enfocament especial a la inclusió, especialitzats en
els àmbits de la discapacitat, l'educació i la joventut.
Oferim la possibilitat a joves de 18 a 30 anys d'ampliar la seva formació, viure una experiència intercultural, conèixer diferents realitats, donar suport al
desenvolupament de comunitats locals i ampliar els
coneixements d'un idioma a través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents
camps.

FORMA PART DE LA XARXA D’EMPRESES SÒCIES
EN QUÈ CONSISTEIX?

AVANTATGES DE COL·LABORACIÓ

En formar part de la Xarxa d’Empreses Sòcies
establiu un compromís social que ens permet
sumar esforços per contribuir en la construcció
d’un territori inclusiu i compromès.

Millora la imatge de marca

Amb una aportació anual a l’entitat col·laboreu
de manera sostenible en els nostres projectes i a
fer realitat els desitjos i il·lusions de les més de
300 persones que atenem.

Contribuir a una acció social permet millorar la
imatge i el reconeixement davant dels treballadors, clients, proveïdors, etc.
Tingues visibilitat
Com a empresa sòcia tindràs visibilitat de la teva
empresa al nostre web i en tots els materials
relacionats.

A
RES SÒ

·
P ALB

A

· G

RU

CIA

EMP

Gaudeix dels avantatges fiscals

Convertint-te en empresa sòcia,
assoliràs un reconeixement especial
en obtenir l’adhesiu i segell digital
de la Xarxa d’Empreses Sòcies
per poder col·locar al teu establiment o pàgina web.

Les empreses poden deduir-se fins al 35% de
les seves donacions en la quota íntegra de
l’Impost de Societats, amb un límit del 10% de
la base imposable, o un 40% a partir del tercer
any de col·laboració continuada amb un import
mínim de 150€.
Rep un retorn
Des del servei de comunicació del Grup Alba,
s’oferiran diferents accions de comunicació i
retorns de les accions (butlletins, clipping de
notícies, etc).

Més informació: 973 312 221 / fundacio@aalba.cat / www.aalba.cat

Ajuda’ns a arribar més lluny exercint la
responsabilitat social corporativa (RSC) i
fomenta la integració i inclusió social.
Col·labora.

Alba Jussà,
el teu aliat
en RSE

c/ Pau Casals 1 (Pl. Mossèn Cassimir)
25620 Tremp, Pallars Jussà

Amb la contractació o compra d’aquests serveis
contribueixes a complir les mesures de la LISMI.

687 697 080 (Maria Helena)
Coordinadora d’Alba Jussà
albajussa@aalba.cat
www.aalba.cat/albajussa

