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pel vostre suport i fer possible
que seguim al costat de les persones.

www.aalbajussa.cat

Alba Jussà
Alba Jussà som una cooperativa de treball formada l’any 2018 amb el suport de l’Associació Alba de Tàrrega i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà.
Acompanyem les persones i les seves famílies en el seu projecte de vida a través de suports individualitzats i/o de serveis de
qualitat. Ens adrecem a persones amb discapacitat, joves, gent gran i qualsevol persona que pugui necessitar el nostre suport. Les
persones són el centre de la nostra entitat. Majoritàriament atenem persones del Pallars Jussà, però també algunes del Pallars
Sobirà. La nostra seu central és a Tremp, però intentem apropar-nos a tots els municipis.
Alba Jussà SCCL 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
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Com ens organitzem?
Àrea laboral
Servei que promou la inserció laboral a través del Centre
Especial de Treball i de l’Empresa d’Inserció de les persones
amb discapacitat i/o amb dificultats d’accés al treball i les
acompanya en tot el procés.

Àrea terapèutica ocupacional
És l’àrea que gestiona el servei de Centre Ocupacional que
és un equipament d’acolliment diürn que ofereix atenció
rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat
intel·lectual en edat laboral. A més, des de l’àrea s’ofereix
suport a les famílies en format d’espais de benestar emocional, de formació o d’atencions individualitzades.

Àrea de Justícia Social
Des d’aquesta àrea és lluita per la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones, especialment de les persones migrades. Es gestionen els Pisos per a Joves vinculats a Itineraris
d’Inserció Laboral i el Punt d’Assessorament Jurídic que
ofereix orientació i alfabetització jurídica gratuïta a persones
en situació de vulnerabilitat.

Àrea de Salut mental
Realitzem accions de sensibilització contra l’estigma en Salut
Mental amb la coordinació de Salut Mental Catalunya i
l’Associacionisme del territori per promoure una consciència
social que contribueixi a la màxima inclusió i a millorar la
qualitat de vida de les persones del Pallars Jussà.

Àrea Comunitat
La vessant comunitària de l’entitat està integrada en totes les
àrees. Tanmateix, l’organització de Camps de Treball
inclusius per a joves i la connexió constant amb les entitats
del territori exemplifiquen molt bé aquest esperit.

Àrea de Vida independent
Aquesta àrea vetlla per oferir suports flexibles i ajustats a les
persones amb discapacitat o que conviuen amb un trastorn
mental per facilitar la vida autònoma i comunitària.

Àrea de la incubadora
Aquesta és l’àrea més creativa i innovadora. D’aquí surten els
nous projectes i se’ls ajuda a créixer fins que aconsegueixen
consolidar-se.
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1. CET I EI: Centre Especial de Treball i Empresa d’Inserció.
2. PILS: Pisos per a Joves vinculats a la Inserció Laboral
3. ACOL: Una subvencio per facilitar la regulacio administrativa de les persones migrades sense residencia!
4. GAM: Grups d’Ajuda Mútua
5. SAF: Servei d’Atenció a Famílies
6. SASVI: Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent
7. SVE: Servei de Voluntariat Europeu
8. ACP: Atenció Centrada en la Persona

Indicadors socials
Àrea de Salut Mental

19

Persones
al club social

2

Grups d’Ajuda
Mútua en actiu

1

Servei d’Atenció
a Famílies amb
19 demandes

Àrea terapèutica i ocupacional

16

Persones
al centre
Ocupacional

3

trobades dels
grups de suport a
famílies

Àrea de vida independent

12

SASVI*
i 3 SASVI en
família

2

persones
ateses a
Respirs

25

persones al servei
d’Assistència
personal

*SASVI: Servei d’ Acompanyament i Suport a la Vida Independent.

Àrea laboral

1

persona
contractada
amb l’Empresa
d’Inserció

2

persones
contractades
al CET

Àrea comunitat

1

camp de treball
amb 15 joves

4

voluntàries
europees

4

accions de
sensibilització

Es realitzen activitats setmanals de lleure inclusiu.

Àrea de justícia social

10

3

joves als PILS*

joves contractats

6

9

joves realitzant joves realitzen
formació a mida activitats de lleure

2

joves cicles formatius
Es realitzen sortides
mensualment de
descoberta de l’entorn
amb joves.

*PILS: Pisos per a joves vinculats a itineraris d'inserció laboral.

Fites del 2020 i reptes pel 2021
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1. Premi la Confederació 2020 a la Innovació.
Alba Jussà guanya el Premi de la Confederació 2020 en la
categoria Innovació en nous productes i serveis a les persones amb el projecte Llavors d'Oportunitats.
2. Projecte pilot Assitència Personal.
Durant l'any 2020 Alba Jussà ha iniciat un procés de descoberta i d'articulació de la figura de l'assitent personal per
persones amb discapacitat intel·lectual. És una de les primeres enitats catalanes registrades i de moment ha prestat el
suport en format pilot a més de 20 persones.
3. Obertura del PIL Alba Jussà.

4. Projecte conjunts d’accessibilitat cognitiva amb el
Pallars Digital.
Amb l'objectiu d'apropar les notícies més important dels
Pallars a totes les persones, hem engegat un projecte
conjunt amb el diari Pallars Digital i l'Associació de Lectura
Fàcil on adaptem les notícies quinzenalment en Lectura
Fàcil.
5. Adaptació dels serveis a la Covid-19.
Durant el període del confinament organitzàvem activitats
virtuals diàries, trucàvem a les perosnes i famílies...En la fase
de desesescalada ens vam apropar als pobles de les persones per poder seguir oferint suport. La Covid ens ha ajudat a
seguir remant cap a l'Atenció Centrada en la Persona.

Al maig de 2020 obrim amb molta il·lusió el Pil Alba Jussà per
acompanyar joves de 16 a 21 anys en el seu itinerari d'inserció
sociolaboral.

Reptes 2021:
Obertura d’una Llar Residència a la Pobla de Segur.
Obertura d’un Punt d’Assessorament Jurídic.
Consolidar el creixement de l’entitat.
Consolidar el projecte Llavors d’Oportunitats.
Sensibilitzar als pobles petits vers la discapacitat i la salut mental.
Col·laborar amb el grup de treball de DINCAT i el DTASIF per desplegar i dotar de pressupost la figura de l’Assistent Personal.
Obertura d’un Bar-Restaurant com a projecte d’Inserció Laboral.

Sostenibilitat econòmica
Ingressos Alba Jussà
Total ingressos 2020

Despeses Alba Jussà
553.364€

78%
Venda de
productes
i serveis

22%
Subvencions
i convenis

Total despeses 2020

443.540€

26%
Funcionament

6%
Amortitzacions
i altres despeses

64%
Personal

4%
Compres

Impacte de les accions de captació de fons Grup Alba
Fons recaptats per la Fundació Alba Futur

S’ha contribuït a finançar :

Empreses (inclou Xarxa Empreses Sòcies)

11.468€

Entitats

17.520€

Persones donants i sòcies

40.169€

Ajuntaments Urgell, Segarra i Pallars

48.102€

Total recaptat

117.286 €

Descobreix tots els projectes en els que
pots col·laborar a:
www.aalba.cat/projectes

Fons d’Emergència AntiCovid
Equips de protecció individual, productes d’higiene,
recursos tecnològics i serveis d’atenció personalitzada.
Espais
Equipament d’espais als centres de recursos de Verdú,
Guissona i Agramunt.
Projectes
Caninoteràpia de l’Espígol, projecte fusteria, pati i
mural de l’Escola Alba, pati de l’Espígol, àrea habitatge
(equipaments i respirs), transport i lleure i esport
inclusiu.

Projectes destacats
Llavors d’Oportunitats
Un projecte d’agricultura social impulsat per Alba Jussà,
Salvatgines i Eixarcolant al 2019 amb l'objectiu de generar
ocupació a persones amb dificultats d'accés al treball i/o en
risc d'exclusió a través de la recuperació de varietats locals
d’hortalisses del Pallars Jussà. Compta ja amb més de 50
entrades.

Accessibilitat cognitiva
Des d’aquest projecte, Alba Jussà pretén oferir els seus
serveis a empreses i administracions perquè adaptin els
espais i els seus materials de difusió en format accessible.
L’any 2021 s’ha creat un equip de valoració format per persones amb discapacitat, persones de parla estrangera i professionals que són els encarregats de fer les avaluacions dels
espais i dels documents.

Jardí sensorial
Un projecte terapèutic i comunitari que pretén treballar
l’estimulació sensorial a través de plantes aromàtiques i
comestibles que es cultiven al jardí ubicat a les Antigues
Escoles de Vilamitjana. Des del Jardí que cuidem i mantenim
des d’Alba Jussà, s’oferiran activitats obertes a tots els públics
al voltant de la importància de l’ús d’aquests tipus de plantes
i de tots els beneficis en la nostra salut.

Donem-nos a conèixer
Hem elaborat un petit estand a 10 comerços i administracions locals on s’hi exposa un producte elaborat per les
persones del Club Social d’Alba Jussà. El producte són unes
polseres realitzades amb diferents materials. En cada una
d’aquestes, hi ha una etiqueta amb una frase relacionada
amb la salut mental. Gràcies a aquest projecte donem visibilitat als problemes de salut mental.

Formem part i col·laborem

Agraïments

Federació ALLEM, Federació DINCAT, Federació de cooperatives de Treball de Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya,
Taula Salut Mental Pallars Jussà, Ateneu Cooperatiu Alt Pirineu
i Aran i Geoparc Orígens.

Donem les gràcies pel seu suport a:

Col·laboradors principals

Tots els Ajuntaments del Pallars Jussà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, Diputació de Lleida i Generalitat de
Catalunya.

Contacte Seu Alba Jussà:
c/Pau Casals 1 (Pl. Mossén Cassimir)
25620 – Tremp
973650647 / 687697080
albajussa@aalba.cat
www.albajussa.cat

