
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL 
CONCURS “DINERS AL CARRER. 
ACTIVEM EL RETORN SOCIAL” 
 

Dades de l’entitat 

Nom de l’entitat, col·lectiu o organització 

 

NIF de l’entitat 

 

Domicili social de l’entitat 

 

 Compte Corrent de l’entitat (per fer ingrés) 

 

Correu electrònic de l’entitat 

 

Persona i telèfon de contacte  

 

Pàgina web (en cas que en tingui) 

 

Dades del projecte 

Nom del projecte 

 

Breu descripció 

 

Finançament estimat total  

 

Línia d’ajut que se sol·licita (només se’n pot marcar una): 

" Fins a 500€ 

 

 

 

ASSOCIACIÓ ALBA - ESPIGOL 

Tastet de lleure. Avançem cap a la inclusió.

El projecte tastet de lleure vol apropar a les usuàries de l’Espigol cap a la comunitat mitjançant la participació 
d’aquestes a les entitats i associacions del territori/comarca. Aquesta descoberta s’emmarca dins d’un programa de 
l’àrea de lleure que té per objectiu treballar per la inclusió de les persones amb diversitat funcional i fer-les partíceps i 
ciutadanes actives. Mitjançant els interessos de les persones i les seves demandes programarem un seguit de visites 
a les diferents entitats/associacions de Cervera, amb l’objectiu de crear vinculacions reals que provoquin una 
transformació en la comunitat local. 

La justificació pressupostària d’aquesta activitat té com a despesa el cost de monitoratge i el transport, ja 
que moltes de les usuàries que assisteixen a Espigol són d’arreu de la comarca. 

Avda. Onze de setembre s/n

tdomingo@aalba.cat

Toni Domingo ——> 

https://aalba.cat/ca/c/espigol-projectes-tastetlleure-144

 



 

 

Nom del projecte 
 
Tastet de Lleure 
 
Introducció 
 
L’Associació Alba de Tàrrega es va fundar l’any 1975 a través de la iniciativa d’un grup de 

pares amb fills amb necessitats educatives especials. Amb el suport de Càritas es va crear en 

un primer moment l’Escola Alba (escola per a nens i adolescents amb discapacitat intel•lectual) 

escola adaptada per a persones amb necessitats educatives especials. Des de l’inici i fins  a  

l’actualitat, l’entitat ha anat creixent amb diferent serveis i activitats (tallers ocupacionals, 

activitats laborals, llars, activitats de lleure...)  per tal de donar resposta a les necessitats 

d’aquest col•lectiu, i en conseqüència millorar la seva qualitat de vida.  

 

L’àmbit geogràfic d’actuació de la nostra entitat comprèn les comarques de l’Urgell i la Segarra, 

atenent tota la població amb algun tipus de discapacitat d’aquesta zona de les comarques 

d’interior. Ens definim com: Una organització sense afany de lucre, de gestió ètica, solidària, 

participativa que busca la innovació i l'adaptació al canvi i que pretenem compartir un projecte 

comú. 

 

L’Associació Alba està actualment treballant per a millorar les diferents dimensions de la vida 

de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat psíquica, física i mental de pobles i ciutats 

de les comarques del Urgell i la Segarra i excepcionalment d’altres llocs. La nostra principal 
finalitat és la de: "Generar oportunitats amb la finalitat d'aconseguir el màxim de 

desenvolupament i qualitat de vida a les persones amb discapacitat de l'Urgell i la Segarra " 

 
 
Fonamentació del projecte 
 
El projecte sorgeix de la detecció d’entre les persones de l’Associació Alba d’una significativa 

falta de coneixement de l’entorn; així com de les associacions i serveis que ofereix la comunitat 

on viuen. La no participació en aquest context i entorn genera un aïllament de les persones 

respecte al lloc on viuen ja que no tenen la possibilitat d’interrelació amb d’altres persones 

externes a la institució. A la vegada  

 

Per tal de donar resposta i millorar la realitat exposada, es crea “Tastet de Lleure” amb la 

pretensió d’empoderar a les persones beneficiàries del projecte (principalment, socis de 

l’Associació Alba)fomentant la descoberta, la inclusió i la participació en la comunitat per tal de 

millorar així, la qualitat de vida de les persones. Es pretén construir un coneixement compartit i 

global de la realitat local, creant espais de relació i intercanvi entre els participants del projecte i 

les associacions i serveis presents al territori. 

 



 

 

Objectius   
 
L’objectiu general del projecte es centra en fomentar la participació de les persones de 

l’Associació Alba a la comunitat, donant a conèixer les diferents associacions i serveis on 

poden participar amb la finalitat de que puguin formar-ne part i augmenti així, la seva integració 

a la comunitat. 

 

Per tal d’assolir l’objectiu general es marquen els objectius específics que es presenten a 

continuació: 

 Conèixer i familiaritzar-se amb els serveis, associacions i entitats presents a la 

comunitat. 

 Identificar oportunitats per participar a la comunitat. 

 Millorar el coneixement sobre l’entorn i reforçar el sentiment de pertinença a la 

comunitat. 

 Afavorir canals de participació autònoma en entitats locals. 

 Elaborar projectes compartits amb recursos de la comunitat. 

 Treballar les habilitats comunicatives en les visites a les associacions. 

 

Per últim, s’exposen els diferents objectius operatius que permetran materialitzar d’una forma 

més executiva, la consecució dels anteriors objectius establerts: 

 Diversificar les visites de tastet de lleure oferint anualment com a mínim dues visites 

d’àmbit cultural, esportiu i social. 

 Visitar un mínim de dues entitats/serveis trimestrals a Cervera i a Tàrrega 

respectivament. 

 Centrar la descoberta d’entitats i serveis a les capitals de comarca (Tàrrega i Cervera) 

tot i que no es descarta fer visites a altres nuclis.  

 
 
Metodologia 
 
Aquest projecte es presenta amb una metodologia oberta i participativa ja que es pretén 

fomentar l’autonomia de les persones beneficiàries partint de les seves motivacions i 

necessitats. Per a fer-ho possible, es realitzarà un procés participatiu de forma trimestral a 

través de diferents dinàmiques per tal d’explorar quines son aquelles aficions, gustos, 

activitats...que agraden, amb la finalitat de trobar associacions o recursos destinats a aquest 

àmbit. 

 

 

 



 

 

Avaluació 
 
 

FITXA AVALUACIÓ DE TASTET DE LLEURE 
NOM DE L’ASSOCIACIÓ /SERVEI: 
DIA: LOCALITAT: HORA: 
ASSISTENTS: 
 
 
QUÈ HEM FET? 
 
 
 
AVALUACIÓ 

- DE L’ENTITAT/SERVEI 
 

o PREDISPOSICIÓ: 
 

o GRAU D’INCLUSIÓ A L’ENTITAT: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

o VALORACIÓ VISITA I PROJECTE PER PART DEL RESPONSABLE DE 
L’ENTITAT: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

- GRAU DE SATISFACCIÓ DEL GRUP: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
 
 
 
EXPLICACIÓ: 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ASSISTENTS INTERESSATS I VINCULACIONS: 
 
 
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE (horaris, participació, agenda activitats...) 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 



Monitors Hores setmana Preu/hora Total hores any Total any

1 2h 11,17 € 90h 1.005,48 €

Coord. Hores setmana Preu/hora Total hores any Total any

1 1h 11,17 45h 502,74 €

1.508,22 €Total del projecte any: 

PROJECTE TASTET DE LLEURE 

DESPESES

Monitor. Funció: seguiment a les 

vinculacions i contacte amb entitats

Coordinador. Funció: Gestió del projecte i 

seguiment amb usuaris i monitor.
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