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PRESENTACIÓ
Carta del President
" VOLEM,
DECIDIDAMENT, SER UN
REFERENT EN L’AJUT
DE LES PERSONES MÉS
FEBLES I UN REFERENT,

Continuem empenyent el Projecte “Contra la Violència Familiar”
En aquest 2016 amb tot el dolor del nostre cor, hem hagut de fer una reducció de
personal per atemperar les despeses amb els ingresos.

EN EL CAMP DE LES
ADDICCIONS.

Estem en un periode de transició quant a l’atenció a les persones amb problemes.
Seguim amb el compromís adquirit l’any passat d’augmentar la nostra presència al si
de la societat terrassenca, de la que sóm un referent en l’ajut a les persones més
necessitades i en concret en el camp de les addiccions en tot el seu àmbit, des de la
pròpia addicció amb tractaments i dispositius especialitzats, des de l’ambit
biopsicosocial fins a la inserció-sociolaboral del pacient/usuari.

AL 2016 HEM
TREBALLAT MOLT
DECIDIDAMENT EN UN
NOU PROJECTE PER A
JOVES I ADOLESCENTS,
DEGUT A LA FORTA
DEMANDA I DEL QUE
CREIEM SERÀ UN
SERVEI MOLT
DEMANDAT A LA CIUTAT
DE TERRASSA I TOT EL

VALLÈS.”

En el 2016 vem treballar a consciència en un nou Projecte per a joves-adolescents
amb addiccions i/o conductes desadaptatives del que esperem fer aviat realitat, ja
que creiem fermament, per la demanda creixent que tenim, que la ciutat de Terrassa i
el Vallès ho necessiten.
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Serveis de l’Associació
La feina de la nostra Associació és donar servei a les persones, en primer lloc les
persones que pateixen addiccions, amb la Unitat de Crisi, servei únic en tot l’Estat
d’ingrés ràpid i de curta estada per a pacients que es troben en situació límit, i amb el
Centre de Dia, servei d’estada diürna amb tot un seguit de programes terapèutics,
de seguiment, de reinserció socio-laboral, judicial-penitenciari i d’infermeria.
També donem servei a persones a l’entorn dels qui pateixen addiccions, com els seus
familiars. Hem iniciat el disseny d’un nou projecte per a Joves i adolescents amb
problemes d’addiccions i/o conductes desadaptatives, a endegar a la primavera
del 2017. A més, donem servei a tot tipus de persones en risc d’exclusió, amb
programes de reinserció socio-laboral i amb els serveis de menjador, bugaderia,
rebost i rober. També ens dirigim a les persones en general, amb programes de
prevenció i sensibilització sobre les addiccions i el VIH. I amb tota la informació i
coneixement que adquirim amb aquestes feines, elaborem una base de dades que
ens permet completar la nostra acció directa amb la feina de recerca i avaluació.

La nostra seu, que ocupa les plantes baixa i primera del claustre de l’antic convent
de Sant Francesc, és un espai arquitectònic i museístic excepcional situat al centre
de Terrassa, amb els magnífics plafons ceràmics policroms del segle XVII, que es
poden contemplar a les naus de planta baixa del claustre. Aquest espai, obert a
tothom, forma part del Museu de Terrassa i la nostra Associació, gràcies al conveni
amb aquesta institució municipal, en té la cura i la gestió de les visites. A la planta
baixa hi tenim també la sala d’actes, Sala ArtAlba, que, a més de servir per a les
nostres pròpies activitats, oferim a d’altres entitats.

No contents amb restringir el nostre camp d’acció al nostre entorn immediat,
l’estenem a la cooperació internacional amb les nostres accions a Burkina Faso.
Aquí col·laborem amb entitats locals per l’apoderament de la dona i la seva
autonomia econòmica, amb l’escola de costura. També col·laborem en campanyes
de prevenció contra el VIH i proporcionem recursos sanitaris.

Cap d’aquests serveis no seria possible sense totes les entitats, públiques i privades,
que ens doneu suport, i sense totes les persones, que sou moltes, socis, voluntaris i
col·laboradors de tot tipus que doneu suport i ànims per a sobreposar-nos a les
dificultats. Mai no sabreu com n’estem d’agraïts per la confiança que ens heu donat.
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L’Equip
Assemblea de socis i Junta directiva.
L’Assemblea General de Socis és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, i és
convocada amb caràcter ordinari per la Junta directiva al menys una vegada a l’any.
El 2016 s’ha realitzat una Assemblea General Ordinària, el 15 de juny, en les que
s’han pres els següents acords:
•
•
•

Aprovació del Balanç i el Compte de Resultats de 2015 i el Pressupost de
2015.
Aprovació de la Memòria d’Activitats 2015.
Delegació de poders a favor dels membres de la Junta directiva per a la
sol·licitud de subvencions en organismes públics i privats i per a la petició
de crèdits a entitats financeres.

L’Assemblea General de socis també pot ser convocada amb caràcter extraordinari
per, entre d’altres assumptes, la modificació dels Estatuts o quan els assumptes a
tractar així ho requereixin. El 2016 no s’ha realitzat cap Assemblea General
Extraordinària.

La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de socis, i li correspon la
direcció i administració de l’entitat, amb l’establiment de tots els serveis que això
comporta. El 2016 s’han realitzat quatre reunions de Junta Directiva, el març, el juny,
el setembre i el novembre.
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La composició actual de la Junta és la següent:
Enric Riverola Garcia

Dolors Puig Gasol

Enginyer

Directora, EUNCET
Business School

President ALBA

Vicepresidenta 1

Mariona Vigués Julià

Maica Ruiz Pérez

Llicenciada en Filosofia i
Lletres, especialitat.
Geografia i Història

Psicòloga.
Directora de Triginta,
Mútua de Terrassa

Vicepresidenta 2a

Vocal 1 (assistencial)

Montserrat Playà Camps

Manuel Royes Vila

Advocada

Llicenciat en ciències
econòmiques.

Vocal 1 (jurídica)
Tresorer
Lluís Rambla Amat
Arquitecte

Secretari
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Equip Administració
Alejandra Varó Curbelo

Ester Pérez Lite

Coordinació-Projectes

Direcció Tècnica

Tel. directe
933808195

Tel. directe
933808195

projectes@aalba.org

sociolaboral@aalba.org

Lluís Puig Padrós

Lluís Rambla Amat

Recepció-Comunicació
Cooperació Internacional
Tel. Centraleta
933808195
info@aalba.org

Responsable Edifici

Joan Moliné Oliva

Oscar Grau Artigues

Comptabilitat i Finances

Comptabilitat

Tel. Directe
930182254

Tel. Directe
930182254

joanalbaterrassa@gmail.com

comptabilitat@aalba.org

Tel. directe
930182254
lluisrambla@aalba.org
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Equip Terapèutic (CD)
Meritxell Alcaraz Denia

Natalia Marcos Casero

Psicoterapeuta. Judicial
Penal

Psicoterapeuta. Adults(baixa
maternitat)

Tel. 937314845

Tel. 937314845

meritxell.alcaraz@aalba.org

nmarcos@aalba.org

Elvira

Eva Rodriguez Friguerola

Psicoterapeuta Adults

Psicoterapeuta Adolescents

Tel. 937314845

Tel. 937314845
prevencio@aalba.org

etoro@aalba.org

Laura Trujillo
Ruiz
Terapeuta Ocupacional
Tel. 937314845
paialbaterrassa@gmail.com

Marta Santesmasses
Puigjuriol
Infermeria -Pai
Tel. 937314845
infermeriaalba@gmail.com

Noemi Mesa Casado

Laura Salinas Algaba

Incorpora
Tel.directe
933808207

Incorpora
Tel.directe
933808207

incorpora@aalba.org

incorpora@aalba.org
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CENTRE DE DIA (C.D.)
" TOTAL DE
PACIENTS
ATESOS AL CD:
763
PACIENTS NOUS:98
PACIENTS QUE
CONTINUEN:437”

El Centre de dia (CD) és un servei d’estada diürna on es realitzen diverses activitats
terapèutiques i de reinserció socio-laboral al llarg del dia. L'atenció és bio-psicosocial, i la idea és que el pacient pugui fer un tractament de la seva
drogodependència sense desarrelament del seu entorn, aprofitant els recursos
microsocials: familiars, de barri etc., per la seva deshabituació i inserció a la societat.
Durant el procés molt sovint s'ha de canviar la forma de relacionar-se el pacient amb
aquests recursos, o bé canviar la utilització d'algun d'aquests (bars, poliesportiu) per
altres més socialitzadors, però la forma de treballar és en el mateix entorn on viu i
haurà de viure l'usuari.

Programa d’Acollida Immediata (PAI)
“TOTAL DE PACIENTS
ATESOS AL PAI :
369”

Aquest programa ofereix una atenció immediata, de baixa exigència, a tots aquells
pacients que arriben al Centre i requereixen d’una intervenció en el marc de la
reducció de danys:
•
•
•
•
•
•
•

seguiment i dispensació de la dosificació mèdica
coordinació amb serveis sanitaris i socials
mediació amb la família
vacunació
tallers de prevenció de sobredosi
xerrades d'educació per la salut
tallers ocupacionals

Activitats Laborals per a Usuaris en Actiu (ALUA)
" TOTAL DE PACIENTS
ATESOS AL ALUA :22”

“TOTAL DE PACIENTS
ATESOS AL PLD : 44”

El PAI ens va permetre corroborar les necessitats reals dels usuaris de drogues en
actiu i buscar activitats pre- laborals adreçats a aquesta població. Són activitats
laborals per a usuaris en actiu en el consum de drogues. S’ofereixen treballs
remunerats amb un compromís de feina flexible i sense exigència de constància.
Aquestes consisteixen principalment en tasques de pintura i neteja. Està adreçat a
pacients que assisteixen a activitats del PAI , amb els objectius d'adherència al
tractament, disminució de petits actes delictius, i adquisició d'hàbits laborals.

Programa Lliure de Drogues (PLD)
Es tracta d’un programa de deshabituació i reinserció social, d’alta exigència,
dissenyat pels pacients que volen seguir el procés d’aprendre a viure sense drogues.
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Els usuaris d’aquest programa porten a terme activitats educatives i terapèutiques,
que es consideren de vital importància, per aconseguir canvis substancials que els
ajudin a superar la seva addicció (esports, informàtica, excursions, teràpia individual i
de grup, etc).

Pre –PLD
El Pre-PLD és un programa de mitja exigència on s’inicien els pacients abans de
passar al programa lliure de drogues. Aquest programa facilita conèixer la motivació i
compromís davant al futur tractament.
Consisteix en:
•
•
•

“ TOTAL DE PACIENTS
ATESOS AL SEGUIMENT,
ADULTS:129 JOVES:44

“TOTAL DE PACIENTS
ATESOS

SOCIOLABORAL :
228”

Grup d’esports
Gestió del temps
Planificació Cap de Setmana

Seguiment
Dins d’aquest programa es realitzen principalment teràpies individuals i analítiques pel
control de l’abstinència. Els pacients que ja han finalitzat altres programes del centre
o que tot i patir una dependència no han perdut la seva estructura familiar i laboral,
s’hi poden adherir. També es realitza un seguiment familiar.

Inserció Sociolaboral
Aquest programa té com a finalitat preparar l’usuari per la seva integració al mercat
laboral, seguint els circuits de: orientació i acompanyament en la ocupació, integració
en alguna empresa tutelada, i finalment al mercat laboral ordinari.
Destaquem que, des del 2008, ALBA forma part de la “Xarxa INCORPORA” de l’Obra
Social de la Fundació La Caixa, que impulsa i finança la inserció laboral de col·lectius
en risc d’exclusió.

“TOTAL DE
REINCERCIONS

: 56”

“TOTAL DE EMPRESES
VISITADES : 120”

L’Associació Alba està desenvolupant i pot desenvolupar encara més una tasca
fonamental en la neteja de rieres i torrents, actua i participa en un problema com
aquest de forma molt eficaç, ja que a més d’actuar amb igual professionalitat i amb el
valor afegit del voluntariat, presta els serveis de forma més eficaç que el sector privat i
perquè els seus usuaris reben uns serveis més personalitzats, augmentant així la
seva efectivitat. L’elevada motivació del personal en inserció, quan aquest té
estabilitzada la seva situació terapèutica, és fonamental. Alba treballa per la integració
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social i laboral de persones provinents de situacions d’exclusió social, especialment
de les persones amb addicció a les drogues i/o que es trobin en procés de reinserció
social, així com els ex-reclusos d’aquesta condició que es trobin en situació d’atur.

Programa Judicial Penitenciari
El nostre programa està format per dos serveis:

· Programa de Mesures Alternatives a Presó:

Són penes imposades a
l’autor d’una falta o d’un delicte lleu o menys greu, que s’executen en l’entorn
comunitari i que permeten a l’infractor/a conciliar el règim penal amb la seva vida
familiar i laboral, salvaguardant els drets de les víctimes. Dins d’aquest programa
trobem les mesures penals alternatives que conté les accions d’assessorament i
seguiment judicial prèvies al judici, peritatge del judici i posterior compliment de la
mesura fent tractament a Alba, sense ingrés a un Centre Penitenciari. Permeten
afavorir la rehabilitació i inserció de les persones infractores amb mesures menys
aflictives que la presó. Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són una de les
modalitats de les mesures penals alternatives (MPA). Són penes d’utilitat pública que
afavoreixen l’educació i la inserció social i laboral de la persona infractora, la qual
exerceix una activitat social que serveix, alhora, per reparar el dany causat.
S’executen en jornades diàries d’un màxim de 8 hores. La persona condemnada té
dret a la cobertura de la Seguretat Social en cas d’accident laboral, la qual va a càrrec
de la Generalitat.

· Programa Penitenciari:

El programa judicial, acull a interns que presenten
una problemàtica d’addicció tòxica o sense substància, o bé, persones amb
antecedents de consum amb risc de recaiguda que tinguin restringit el dret a la
llibertat. Inicialment atenem a persones en 2n grau que comencen a gaudir de
permisos, mesos més tard amb 3r grau, sessió oberta i finalment llibertat condicional.
En casos puntuals, la junta de tractament habilita un règim que els permet sortir del
centre per iniciar activitats terapèutiques (100.2).
Durant l'any 2012 el Departament de Justícia va deixar de subvencionar als centres
externs a presons, centres com ALBA. A mitjans del 2016, el Departament va
demanar a ALBA que continuéssim amb el Servei i així ho hem fet.

“TOTAL ALUMNES:998,
12 CENTRES DE 6È DE
PRIMÀRIA A 2ON
BATXILLERAT”

“68 ORIENTACIONS
FAMILIARS”

Prevenció – Sensibilització
Considerem la prevenció i la sensibilització del consum de drogues i SIDA com un
conjunt d’accions que permeten informar, formar, prevenir i sensibilitzar a les
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“2 ORIENTACIONS A
PROFESSIONALS”

persones, afavorint la seva presa de decisions i el desenvolupament de la seva
autonomia personal. Dins d’aquest programa es treballa vers la disminució de la
demanda de drogues i la sensibilització fronts a les seves conseqüències.
ALBA porta a terme la prevenció en diferents accions:
•

“25000 EN LA
PUBLICACIÓ DELS
ESTÍMULS AL DIARIDE

TERRASSA I LES
XARXES SOCIALS”

“8 FAMÍLIAS EN LA
EDICIÓ DE L’ESCOLA
DE PARES.
“2 MESURES
EDUCATIVES PER A

•
•
•

•
•

MENORS SANCIONATS”

•

Sessions als Centres Escolars per adolescents i joves, donant informació
sobre drogues i realitzant tallers en els que els adolescents aprenen a prendre
decisions i a resistir la pressió de grup d’iguals (entrenament
Seminaris i cursos a professionals segons demanda
Publicació setmanal de “l’estímul”, un petit article al Diari de Terrassa i a
les xarxes socials.
Orientació i detecció precoç : atenció a familiars d'adolescents que cerquen
informació i orientació sobre drogues i adolescència.
Escola de pares: Sessions educatives (entre 5 i 7), per a proporcionar eines
educatives als pares i mares per tal d’ enfortir-los com a agents educatius.
Tractament individualitzat per a adolescents i joves (de 13 a 24 anys) per
tal de potenciar canvis en les actituds, hàbits, conductes i valors cap a estils
de vida saludables
Mesures educatives per menors sancionats per consum o tinença de
substàncies il·legals a la via pública

Infermeria
“TOTAL PACIENTS
ATESOS INFERMERIA:

EPS: 32
ATT.INFER: 51

CRIVATGES VIH:10
VHC:10 ”

L’objectiu d’infermeria dintre del Centre de Dia és portar un control de la salut dels
usuaris del centre dintre dels diferents programes.
És realitza una anamnesi als usuaris on es detecten les diferents necessitats
relacionades amb la salut on s’ha d’actuar, sobretot en el control de malalties
infeccioses, realitzant test de detecció ràpida per fer screening de VIH i VHC; control
de vacunacions; així com el control i administració de la medicació que tenen
pautada.
Es realitzen cursos de prevenció de sobredosis en consumidors d’opiacis ja sigui oral,
fumada, esnifada o administrada per via endovenosa.
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Dintre del Programa d’Acollida Immediata (PAI) es realitzen tallers de reducció de
danys pel que fa el consum de drogues i tallers d’educació per la salut per fomentar
hàbits saludables.
Al Programa Lliure de Drogues
detecció de tòxics.

(PLD) infermeria realitza analítiques d’orina de

I dins el Programa de Prevenció-sensibilització infermeria col·labora en l’elaboració i
publicació de petits articles (Estímuls) dirigits a la població en general.

Campanya Contra la Violència Familiar
Preparació de la Campanya Contra la Violència Familiar:
Elaboració del Projecte, Logo, tríptics, i comunicació als mitjans de premsa. Tv.. per a
la presentació de la Campanya a la societat terrassenca.
S’elabora una prospecció a empreses i comerços per fer una prèvia i ens citem amb
l’ajuntament i recursos de la ciutat que treballen en el mateix àmbit per no solapar i
coordinar-nos.
Es dona a conneixer el projecte tant a entitats-serveis-associacions, com a comerços i
empreses. Obtenim un recolçament econòmic de 1500 euros d’Abacus
cooperativa dels fons captats dins del seu programa Teaming. https://goo.gl/KkXEXK
Per consultar el projecte ho podeu fer en aquest enllaç:https://goo.gl/JN0Clw

Més Pels Que Tenen Menys

“ TOTAL PACIENTES
ATESOS: 25
TOTAL SERVEIS
REALITZATS 1949”

Aquest servei desenvolupa accions d’emergència. Activitats destinades a oferir un
suport que garanteixi la millora en la qualitat de vida d’aquests usuaris i de les seves
famílies, incidint principalment en aquells que es troben amb sèries dificultats
econòmiques, treballant per impedir el seu deteriorament o que sigui menys greu,
lluitant per evitar la seva exclusió social i l’abandonament, facilitant-los cobrir les
necessitats més bàsiques.
Aquest Programa va començar al setembre del 2012, amb la subvenció de la
Fundació "La Marató de TV3", i també amb l'ajuda de l'Ajuntament de Terrassa
durant tot l'any.
Aquest 2016 el programa ha pogut seguir funcionant gràcies a l’ajut de “la Caixa”
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“ TOTAL PACIENTES
ATESOS: 25
TOTAL SERVEIS
REALITZATS 1949”

“ TOTAL PACIENTES
ATESOS: 65
TOTAL SERVEIS
REALITZATS 477”

“ TOTAL PACIENTES
ATESOS: 26
TOTAL SERVEIS
REALITZATS 1352

Servei Menjador
El Servei de Menjador del Centre de Dia consisteix en esmorzar, dinar i berenar
(aquest últim només pels pacients del Programa d’Acollida Immediata, activitat
denominada “cafè calor”) De dilluns a divendres es faran els tres primers àpats al
Centre. Si les necessitats econòmiques del pacient i la seva família així ho
requereixen, rebran també un lot d’aliments setmanal pel sopar i els caps de setmana.
Molts dels nostres usuaris/pacients viuen sota el pont i no poden cuinar pel que al
2016 vam tornar a arrencar el servei de menjador arranca el setembre del 2016
aquest cop amb el suport d’un grup de dones voluntàries que ens proporcionen el
segon plat.

Servei Bugaderia
Aquest a esdevingut un recurs que utilitzen de la resta de xarxes assistencials, en
deriven usuaris d’altres entitats, com dels serveis socials de l’Ajuntament de Terrassa.
Amb el conseqüent augment de la demanda hem hagut d’ampliar els dies que oferim
al servei

Servei Repartiment Lots
Entreguem lots d’aliments que obtenim del “Rebost de Terrassa” ja que formem part
com a entitat membre adherida. També reben ajuda puntual del Banc d’aliments de
Barcelona que ens ajuda a complementar un lot digne.

Servei Rober
“ TOTAL PACIENTES
ATESOS: 23
TOTAL SERVEIS
REALITZATS 535

Gràcies a les donacions de voluntaris que en comptes de llençar la roba ens omplen
el nostre rober amb el que poder vestir a molts usuaris que viuen al carrer.
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ALBA EN XIFRES
EDATS I GÈNERE
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SUBSTÀNCIA QUE ORIGINA EL TRACTAMENT
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UNITAT DE CRISI (U.C.)
La UC es un servei d’ingrés ràpid i de curta estada per a drogodependents que es
troben en situació límit causa de les drogues. Es va inaugurar al 2005 però encara es
un servei únic en tot l’Estat.
Els objectius generals de la UC són: aturar el consum de drogues, contenir i analitzar
la crisi i elaborar un pla de sortida perquè el pacient pugui continuar el seu tractament
de tornada al seu CAS.
Les persones amb drogodependència poden presentar situacions greus que a cops
no tenen una base exclusivament mèdica per justificar un ingrés hospitalari, ni una
base exclusivament psicològica o psiquiàtrica que sigui tributària de serveis
especialitzats de psiquiatria, ni tampoc exclusivament social perquè puguin ésser
atesos per serveis com albergs, menjador, etc.
Sovint aquestes situacions greus són una suma de diferents factors que, si bé no els
fa tributaris d’un ingrés a cap dels serveis esmentats, sí es te la evidència de que el
pacient ha arribat a una situació límit, crítica i que cal un ingrés immediat que suposi
una contenció temporal de la situació. Aquest temps de contenció juntament amb la
realització d’un bon diagnòstic mèdic i psicosocial ha de facilitar el disseny d’un pla
d’atenció, sovint multidisciplinari, adreçat principalment a resoldre la situació crítica, i,
de manera secundària, a atendre la drogodependència i els problemes diversos
associats.

DADES 2017 UNITAT DE CRISI
VOLUM D’INGRESSOS
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SUBSTÀNCIA QUE ORIGINA EL TRACTAMENT

TIPUS CRISI
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FRANGES EDAT
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INTERNACIONAL
Projecte de Cooperació Internacional a Burkina Faso.
L’Associació Alba duu a terme un projecte de cooperació a la ciutat de Bobo
Dioulasso, Burkina Faso, en col·laboració amb l’Associació local Fah-Sitala i
subvencionat per l’ajuntament de Terrassa i Terrassa Solidària.
Segons l’Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions Unides, Burkina Faso es
considera un dels països més necessitats de la Terra. Les principals carències del
seus habitants són degudes a una alimentació inadequada, juntament amb
l'escassetat d’aigua, nul·la prevenció mèdica davant les malalties i la deficient
assistència hospitalària per a la majoria de la població.
L’objectiu global del projecte és l’apoderament de la Dona i la lluita contra la pobresa,
la prevenció de la SIDA.
Per lluitar contra això l’Associació ALBA creu que la intervenció ha de ser
mitjançant la formació perquè la dona es pugui així inserir en el mon laboral, fer-se
autònoma i trencar la cadena que la uneix al sistema familiar, als matrimonis forçats i
a la prostitució femenina.
Escola i Empresa de Costura: Consisteix en una formació en costura de tres anys
de duració: 4 aules amb tres cursos. Quan les alumnes superen els tres cursos
aconsegueixen una titulació oficial homologada per l’Estat. Les alumnes de l'últim
curs confeccionen uns vestits per la seva comercialització, amb l’objectiu de facilitar l´
adquisició d´ una màquina de cosir y una primera dotació de teixits que els hi
permetin establir el seu propi negoci com autònomes , o treballant a un altre empresa
. Després de 5 promocions s’ha creat una microempresa autosostenible i coherent
amb la realitat local.
Prevenció del VIH: Les campanyes de sensibilització sobre la SIDA es realitzen amb
la formació de petits grups "centinela" i els festivals de música i teatre enviant un
missatge de prevenció a la població, sobretot als més joves
Centre Farmacèutic i d’atenció primària: Un infermer i dues auxiliars atenen els
problemes de salut de la població que es complementen amb la venda de
medicaments a baix cost.
El darrer any 2016 s’ha restablert la estabilitat política, tot i algun atac terrorista la
zona està estable. Degut ha aquesta major estabilitat política-econòmica vam poder
complir amb totes les activitats previstes en el Projecte. Aquest any van viatjar Maica
Perez, Mamen Galindo i Lluís Puig.
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COMUNICACIÓ, ACTIVITATS I ACTES PÚBLICS
2016
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En aquest 2016 vam incrementar la presència d’ALBA en tots els sectors, recursos,
xarxa i en reunions i actes públics; els quals han estat publicats en el blog i les xarxes
socials d’ALBA, així com a diaris i mitjans audiovisuals.
A partir del 2017 amb la nova pagina web, www.aalba.org, el nostre blog estarà
allotjat dins de la mateixa pàgina. Això significa una millora en la comunicació, ja que
la navegació es realitza dintre de la mateixa pàgina augmentant el posicionament de
la mateixa.
Els actes fins al 2016 es poden visitar a:
Blog: http://associacioalba.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/associacioalbaterrassa
Twitter: https://twitter.com/aalbaterrassa
Youtube: https://www.youtube.com/user/ALBATERRASSA
Aquí teniu tots aquest actes i reunions relacionats per data.
Data i hora
1

2

3 a 11 gener

8 gener, 18h

Tema i lloc
Viatge de supervisió a Burkina
Reunió Regidors Ajuntament Lluïsa Melgares, Noel Duque,
Maruja Rambla.
Tema: subvencions + projecte Violència Familiar.

3

12 gener, 11h

Federació Catalana de Drogues.

4

12 gener, 11:30h

Reportatge de Canal Terrassa sobre Alba, al Claustre.

5

14 gener, 10h

SISPAP (Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de
l’Autonomia Personal) a Barcelona. Tema: nova llei de
regulació dels Centres de dia de tractament
drogodependències.

6

20 gener, 12h

Fundació Mina. Tema: estudi impacte social de la neteja de
rieres.

7

24 gener

Participació en la 17ena Mitja Marató de Terrassa.

8

2 febrer, 17h

Consell Municipal Serveis Socials.

9

4 febrer, 11h

Signatura conveni amb Incorpora. La Caixa.
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10

4 febrer, 19h

Conferència Fundació Mina. Tema: estat de les aigües de
Terrassa.

11

10 febrer, 12h

Taula Salut Mental.

12

16 febrer, 9:30h

Federació Catalana de Drogues.

13

18 febrer, 10h

SISPAP (Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de
l’Autonomia Personal) a Barcelona. Tema: nova llei de
regulació dels Centres de dia de tractament
drogodependències.

14

20 febrer, 10 a 15h

Banc Farmacèutic: recollida medicaments davant les
farmàcies, recompte posterior de medicaments recollits i
distribució a entitats participants.

15

2 març, 10h

Reunió Sr. Rafael de La Caixa. Tema subvencions.

16

7 març, 18h

Inauguració nova oficina de La Caixa. Lloc: Rambla
d’Ègara.

17

8 març, 11h

Federació Catalana de Drogues.

18

9 març, 9:30h

Comissió Àmbit Penitenciari ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social).

19

10 març

Alba com a exemple de bones pràctiques. Visita de tècnics
de Projectes Europeus sobre Drogodependències.

20

11 març, 11h

CIRSA (Pablo Llorenç) Finançament projecte Violència.

21

11 març, 20:30h

Conferència: “Trans-(i)-feminisme” a càrrec de Pol Galofré,
a la nostra sala d’actes ArtAlba. Organitzada per LGTB
Terrassa.

22

31 març, 10h

SISPAP (Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de
l’Autonomia Personal) a Barcelona. Tema: nova llei de
regulació dels Centres de dia de tractament
drogodependències.

23

5 abril, 12h

Presentació de la Campanya Contra la Violència Familiar a
la nostra sala d’actes ArtAlba.

24

8 abril, 13h

Reunió Coordinació Incorpora.

25

10 abril

Participació en la Fira de la Salut. Paradeta nostra al Parc
de Vallparadís.

26

12 abril, 10h

Assemblea + Seminari de la Federació Catalana de
Drogues.
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27

20 abril, 9:30h

Participació en “Jornada del agua y la cooperación
sostenible” a la UPC.
Presentem la nostra acció a Burkina Faso.

28

23 abril

Participació en la Fira de Sant Jordi. Taula nostra al
Passeig Comte d’Egara.

29

27 abril, 12h

Taula de Salut Mental.

30

27 abril, 17h

Consell de Serveis Socials de Terrassa.

31

29 abril, 12h

Visita de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, a Alba.

32

4 maig, 18h

Xerrada de COVET (Coordinadora de Voluntariat d’Entitats
Terrassenques) sobre “Llei 25/2015, de 30 juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme. Aplicació
pràctica”.

33

10 maig, 19h

Comissió de participació del Consell Igualtat.

34

12 maig

Reportatge de Canal Terrassa sobre coaching i psicologia,
amb la participació d’Alba.

35

12 maig, 18:30h

Consell de Salut Ajuntament de Terrassa.

36

18 maig, 19h

Assistència a Taula Local de Persones Refugiades.
Creació de la Taula (plataforma ciutadana).

37

25 maig, 11h

Reunió EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència) Terrassa. Teresa La Nau.

38

25 maig, 19h

Assistència al Consell de Solidaritat. Aprovació de
subvencions de Terrassa Solidària.

39

30 maig, 19h

Conferència de Domènec Ferran: “Els plafons ceràmics de
segle XVII del convent de Sant Francesc” a la nostra sala
d’actes ArtAlba i al Claustre.

40

31 maig, 10h

Federació Catalana de Drogues (coma Vocal de junta).

41

1 juny, 12h

Reunió Centre de Dia Salut Mental (Tema ArLlibre).

42

7 juny, 15h

Jornades ALEI (Associació d’Entitats terrassenques per la
Inserció socio-laboral).

43

7 juny, 18h

Comissió de Dol Ajuntament Terrassa.

44

8 juny, 9:30h

Comissió Àmbit penitenciari ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social).
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45

8 juny

Dinar amb Sr. Rafael, de La Caixa.

46

15 juny, 12h

Taula Salut Mental Terrassa.

47

20 juny, 11:30h

Subdirector general de Drogodependències, Joan Colom.
Tema: Unitat de Crisi, UTE Alba-Atra.

48

22 juny, 10h

CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de
Terrassa). Pere Ejarque. Projecte Violència Familiar.

49

3 juliol, 17h a 20h

Participació en la Festa Major Solidària.
Paradeta nostra a la Fira d’Entitats.

50

3 juliol, 23h a 1h

Patrimoni de Nit. Obertura del Claustre durant la nit amb
motiu de la Festa Major.

51

6 juliol

Dinar amb Carme Julián, de Fundació Sant Llàtzer.

52

6 Juliol, 17h

Fundació La Caixa Auditori St Cugat.

53

9 juliol, 23h

Concert a la Nova Jazz Cava en benefici de l’apoderament
de la dona a Burkina Faso. Steve De Swardt Blues Band.

54

11 juliol, 9:30

Comissió Àmbit Penitenciari ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social).

55

14 Juliol, 17:30

Consell de Salut. Ajuntament de Terrassa.

56

15 juliol, 19h

Inauguració de l’ArLlibre a la plaça dels Drets Humans, que
gestionem nosaltres.

57

19 Juliol, 18:30

Comissió de Dol Ajuntament Terrassa.

58

28 juliol

Taula informativa davant d’Alba amb motiu del Dia Mundial
Contra l’Hepatitis.

59

1 agost

Entrevista a l’Informatiu de Canal Terrassa en referència a
les dades de 2015 sobre drogodependències.

60

4 setembre, 19 a
21h

Commemoració dels fets històrics del 3 i 4 de setembre de
1713 a Terrassa. Parlament al Claustre i concert a
l’església. Organitzat per l’Ajuntament, amb la col·laboració
d’Alba.

61

11 setembre, 13h

Diada Nacional de Catalunya. Ofrena Floral.

62

19 setembre

Visita de Laia Gasulla (Drogodependències Generalitat)

63

21 setembre, 13h

Reunió Activitats dia VIH Ajuntament
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64

21 setembre, 17h

Consell de Benestar Social

65

27 setembre, 10h

Reunió amb Francesc Gàzquez, responsable de Patrimoni
i amb Carme Julian, directora gerent de Fundació Sant
Llàtzer. Inici de converses per al manteniment d’elements
comuns de l’edifici.

66

28 octubre 11h

Reunió amb Spora Consultoria Social per anàlisi del Pla de
Drogues de l’Ajuntament

67

4 octubre, 12h

Reunió de seguiment del projecte de Prevenció de les
Drogodependències amb la Diputació de Barcelona (Sra.
Josefa Garcia) a la seu d’Alba.

68

5 octubre

Assemblea ALEI (Associació Entitats Locals Inserció).

69

6 octubre, 18h

Conferència aniversari regidoria de polítiques de gènere,
Ajuntament de Terrassa. Teatre Alegria.

70

7 octubre

Reunió comissió projecte Intervenció Infància i Família.
Ajuntament de Terrassa, Serveis Socials.

71

10 octubre

Reunió de seguiment de l’ArLlibre

72

15 octubre, 21h

Lliurament de donatiu de Fundació Sant Galderic.

73

15 octubre

Sopar-conferència de Rotary Club Terrassa

74

19 octubre 13h

Junta d’ALEI (Associació Entitats Locals Inserció).

75

25 octubre, 12:30h

Lliurament de donatiu d’Abacus.

76

27 octubre

Grup de treball del Servei d’Acompanyament a la Vida
Autònoma (SAVA) del Departament de Benestar Social de
la Generalitat.

77

2 novembre 15:30h

Reunió amb regidora Maruja Rambla per presentar
projecte Adolescents.

78

8 novembre 9:00h

Xerrada a l’escola El Cim, nivell 5è-6è, 80 alumnes (3
grups).

79

8 novembre 17:00h

Cine Fòrum Burkina

80

9 novembre 9:00h

Xerrada a l’escola El Cim, nivell 6è, 27 alumnes (2 grups).

81

9 novembre 13:00h

Reunió Comissió Acte VIH.
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82

9 novembre 17:30h

Comissió de Benestar Social.

83

12 novembre
12:30h

Reunió Terrassa Educa.

84

14 novembre
10:30h

Entrevista Diari Terrassa.

85

14 novembre
16:30h

Reunió amb Anna Muñoz, candidata a la sindicatura de
greuges municipal.

86

15 novembre 10 a
13 i 16 a 18

Activitat al carrer: Setmana de Sensibilització OH: Amb
l’alcohol menys és millor.

87

16 novembre
12:00h

Taula de Salut Mental.

88

18 a 25 novembre

Setmana Europea de Cribatge HIV i Hepatitis C. (fem
cribatge tota la setmana).

89

22 novembre
8:55h/9:50h/11,15h
(3 grups)

Xerrada a l’Institut Les Aimerigues, nivell 3r ESO, 85
alumnes (3 grups),

90

23 novembre
19:30h

Conferència de Josep Puy Juanico: “La Guerra Civil a
Terrassa (1936-1939). Vuitanta aniversari: Imatges i
reflexions”.

91

24 novembre
10:00h

Taula de treball a ICASS (Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials) protocol SAVA.

92

24 novembre
12:30h

Comissió Infanto-juvenil.

93

29 novembre 9:00h

Xerrada a l’escola Andersen, nivell 1r ESO, 60 alumnes (2
grups).

94

29 novembre
11:30h

Roda de premsa a l’Ajuntament: dia de lluita contra el VIH.
Alba particitpa a la roda de premsa.

95

30 novembre 9:00h

Reunió Ajuntament. Protocol de mesures penals per a
menors.

96

30 novembre
17:30h

Comissió de Salut

97

1 desembre 18:00h

Encesa de llums a l’Ajuntament dia mundial contra VIH.

98

1 desembre 19:30h

Obra de Teatre dia mundial contra VIH.

99

3 a 11 desembre

Viatge de supervisió Burkina.
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100

7 desembre 12:30h

Reunió empresa Note per un estudi de l’Ajuntament pel
valor de l’Empresa social.

101

7 desembre 19:00h

Conferència d’Isabel Marquès: “L’experiència com a
síndica durant 6 anys”.

102

16 desembre 10 a
17

Rastrillo.

103

16 desembre
17:00h

Festa de Nadal.
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DADES ECONÒMIQUES
Balanç de situació.
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Comptes de Resultats
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TREBALL EN XARXA
L’Associació realitza un treball constant en xarxa amb diferents teixits soci-sanitariassistencials i associatius; a fi de desenvolupar una línia d’actuació metodològica
dirigida específicament al col·lectiu objecte del projecte de manera que s’optimitzin els
recursos ja existents dins l’àrea final d’actuació.
Actualment ALBA pertany i treballa a:
1.- Entitats associades:
• UNAD (Unión Nacional de Asociaciones y entidades de Atención al
Drogodependiente www.unad.org)
• FDC (Federació Catalana de Drogodependències fcd@sinergia.org)
• Xarxa ALEI (Associació d’Entitats Terrassenques per a la Inserció Sociolaboral
www.alei.info)
• Xarxa ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social www.acciosocial.org)
2.- Plataformes
• Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
www.tercersector.cat
• Fundació Banc d’Aliments (www.bancdelsaliments.org)
• EL REBOST (Centre de Distribució Social d’aliments de Terrassa)
www.elrebostdeterrassa.cat
• BANC FARMACEUTIC
3.- Grups de Treballs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taula Tècnica Salut Mental (Terrassa)
Consell Benestar Social (Ajuntament Terrassa)
Consell Salut (Ajuntament Terrassa)
Consell Cooperació internacional (Ajuntament Terrassa)
Comissió Infància i Família (Ajuntament Terrassa)
Comissió SIDA (Ajuntament Terrassa)
Comissió Reglament CMBS (Ajuntament de Terrassa)
Comissió Departament de Treball Afers Socials i Família (elaboració normativa
centres de dia d’atenció a les addiccions)
EAPN-ES (Xarxa Europea d’Associacions de Lluita Contra la
Pobresa i l’Exclusió social en l’Estat Espanyol www.eapn.es)

4.- Xarxes:
•
•

Xarxa INCORPORA de LaCaixa
Xarxa Assistencial Sanitària de Catalunya
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COL.LABORADORS
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INFORMACIÓ CONTACTE ALBA
Associació ALBA
Pl. Doctor Robert 1 08221
Terrassa
info@aalba.org
Tel.Centre de Dia 937614845
Tel.Unitat de Crisi 937869895
www.aalba.org

