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D’acord amb els nostres
principis ideològics, vam
pensar en endegar un projecte
solidari en el que els afiliats
poguessin proposar entitats,
que treballessin per a la
societat i sense ànim de lucre,
per tal de col·laborar amb els
seus projectes amb una ajuda
econòmica de forma trimestral.

Una altra manera de fer
Teaming. Cada afiliat, pel
període de cada 3 mesos, pot
votar a un candidat o proposar-
ne algun de nou. Al finalitzar
el trimestre, d’entre els deu
candidats que tenen més vots,
es fa una altra definitiva a la
seu del sindicat on poden votar
tots els afiliats que vulguin, a
més de defensar la seva
proposta solidaria.
Aquest darrer trimestre s’ha
emportat aquesta ajuda el

«TALLER ALBA» que dedica
els seus esforços al benestar
de persones disminuïdes a la
ciutat de Tàrrega

És per tot, que els companys
que van proposar al Taller Alba
de Tàrrega, ens exposen més
detalladament a qui i com anirà
destinat el nostre ajut:

El “Taller Alba” de Tàrrega és
una associació sense ànim de
lucre que ajuda els disminuïts
psíquics . Està format per una
associació que integra;

L’ESCOLA ALBA: Escola de
disminuïts psíquics (logopèdia,
fisioteràpia, etc.)

CENTRE OCUPACIONAL
ALBA: Centre on els disminuïts
poden desenvolupar una feina
i integrar-se així al món laboral

RESIDÈNCIA ALBA: Lloc on
poden viure els disminuïts que

PAU

tenen un nivell d’autonomia
baix. Actualment hi tenen
cabuda 13 places que resten
cobertes en la seva totalitat

RESIDÈNCIA CA N’ALEIX:
Residència on hi ha 26 usuaris
actualment. Aquest tenen més
autonomia que els que viuen
en la “Residència Alba”.
Comparteixen les instal·lacions
amb els alberguistes que
passen per la ciutat

GAT DEL ROSAL: Projecte
iniciat fa poc més d’1 any, és
un restaurant on també
treballen els nois i noies del
Taller Alba

Tal i com va manifestar la
directora del Taller a Alba de
Tàrrega el dia del lliurament del
1r SOLIDARI.CAT, els diners
aniran destinats al projecte
ARTVIDA que és un nou
projecte de l’associació per
donar a conèixer, sensibilitzar
i apropar-nos a la realitat de les
malalties mentals a través de
l’art. Mitjançant aquest projecte
solidari i a través d’una
subhasta, ar tistes de
rellevància donaran a
l’organització del “Taller Alba”
el 50% del valor de les seves
obres subhastades i així es
podran cobrir noves
necessitats de les persones
amb malaltia mental

Recordeu que cada trimestre
podeu proposar o votar nous
candidats a rebre els següents
SOLIDARI.CAT

Participa !!! expressa les teves
inquietuds !!!

www.solidari.cat


