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BENVOLGUDES!

Activitats pensades perquè tothom en pugui gaudir com mai abans ho 
havia fet! I sobretot activitats pensades per deixar enrere la pandèmia i 
les restriccions que tant malestar ens han generat a tots/es!

Com a novetats tenim: Pels més marxosos del club de lleure, torna la 
discoteca, molta ballaruca i ganes de passar-ho bé rodejats d’amics!
També marxarem de vacances a Bilbao i a Salou, gaudirem de 
diferents sortides a la platja, un dia al Tibidabo pels fanàtics dels parcs 
d’atraccions i descobrirem alguns poblets de Catalunya.

Gaudiu-ne! El llibret de lleure ha de ser una eina per planificar-vos el 
vostre lleure i a més a més per poder anar coneixent totes les novetats 
i nous projectes de lleure que des de Quàlia impulsem!

Arriba el llibret d’estiu amb moltes activitats 
per gaudir a l’aire lliure i amb bona 
companyia. Com veureu al llarg del 
nostre/vostre llibret hi ha moltes activitats 
decidides en assemblea que tenen lloc a la 
comunitat i a prop del nostre entorn. 
Tanmateix, aquest llibret aposta per noves 
activitats i noves propostes que ens duran a 
llocs on potser mai havíem anat!

Àrea de lleure



JULIOL

DISSABTE 16 Dos llacs
DISSABTE 23 Dinar piscines Altet
DISSABTE 30 Nit de sopar i discoteca



La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.
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Colònies escola Alba Dos llacs: esports 
aquàtics!

DIA

Dissabte 16
MATÍ I TARDA

LLEURE
Visitarem aquest centre d'esports acuàtics on es 
poden practicar activitats d'aventura com l'esquí 
acuàtic, wakeboard, piraigüisme o natació. Tambe 
s'ofereixen activitats de lleure com passejades en 
llanxa amb pilot o jocs sobre l'aigua en inflables en 
forma de donut o banana gegant. I per qui 
prefereixi terra ferma, disposarem també d'un parc 
d'aventura amb tirolina, llits elàstics i activitats 
d'orientació.

Activitats pensades perquè tothom en pugui gaudir com mai abans ho 
havia fet! I sobretot activitats pensades per deixar enrere la pandèmia i 
les restriccions que tant malestar ens han generat a tots/es!

Com a novetats tenim: Pels més marxosos del club de lleure, torna la 
discoteca, molta ballaruca i ganes de passar-ho bé rodejats d’amics!
També marxarem de vacances a Bilbao i a Salou, gaudirem de 
diferents sortides a la platja, un dia al Tibidabo pels fanàtics dels parcs 
d’atraccions i descobrirem alguns poblets de Catalunya.

Gaudiu-ne! El llibret de lleure ha de ser una eina per planificar-vos el 
vostre lleure i a més a més per poder anar coneixent totes les novetats 
i nous projectes de lleure que des de Quàlia impulsem!



La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.
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Colònies escola Alba Dinar piscines Altet

DIA

Dissabte 23
MATÍ I TARDA

LLEURE
A l'estiu ens hem de posar a remull, i és per això 
que ens n'anirem a la piscina d'Altet a passar el 
dia! Acompanyats de la millor companyia i amb 
un bon dinar passarem el dia plegats.



La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Nit de sopar
i discoteca!
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DIA

Dissabte 30
NIT

LLEURE
No hi ha millor manera de celebrar l'estiu que 
amb festa i ballaruca. Anirem a fer un bon 
sopar per agafar forces i poder-ho donar tot a 
la pista de ball de la discoteca fins que el cos 
aguanti!
Aquesta activitat va dirigida a joves i adults 
majors d’edat. 



AGOST

DEL 1 AL 12 Activitats Centre Ocupacional
Del 1 ALl4 Vacances a Bilbao. Torn Imserso
DIMARTS 9 Platja Ogern
DISSABTE 13 Sortida al Tibidabo
Del 19 al 21 Vacances a Salou
DISSABTE 27 Platja a Cunit



La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.
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Colònies escola Alba Activitats dirigides al
Centre Ocupacional

DIES

Del 1 al 12
MATÍ

LLEURE
Del 1 al 12 d'Agost mantindrem el taller 
ocupacional obert de 9 a 13 i realitzarem tot un 
seguit d'activitats d'oci i lleure pròpies d'estiu! 
Durant aquestes dues setmanes podrem gaudir 
de l'estiu amb companyia i amb unes activitats 
refrescants i diverses que no us deixaran 
indiferents! 



Colònies escola Alba Vacances a Bilbao - 
Torn imserso

DIES

Del 1 al 4
TOT EL DIA

LLEURE
Bilbao és una ciutat cosmopolita que ha deixat 
enrere el seu passat més industrial i gris per 
convertir-se en tot un referent pel turisme. 
Aquesta ciutat del País Basc és coneguda pel seu 
casc antic, per on passejarem en busca del millor 
pintxo, o el Museu Guggenheim.
Passarem uns dies de desconnexió en aquesta 
ciutat viva amb una gran oferta cultural i de lleure i 
una gastronomia exquisita.

Places limitades!
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Sortida a la Ribera 
salada

DIA

Dimarts 9
TOT EL DIA

LLEURE
Passarem el dia l'aire lliure i gaudirem d'un bany 
refrescant en una platja d'aigua dolça al 
Pre-Pirineu. A més de les basses que s'omplen 
amb l'aigua de la Ribera Salada, l'espai disposa 
de zona de pícnic amb ombra per menjar i 
descansar.
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Tibidabo

DIA

Dissabte 13
TOT EL DIA

LLEURE
Gaudirem d'un gran dia al Parc d'atraccions del 
Tibidabo, el parc temàtic més antic de 
Barcelona, situat al punt més alt de la Serra de 
Collserola i amb unes vistes excepcionals sobre  
la ciutat. Ens divertirem pujant a atraccions tan 
emblemàtiques com l'avió o el carrussel i 
passejarem pel parc descobrint nous racons.
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Hotel Santa Mònica
Salou

DIES

Del 19 al 21
TOT EL DIA

LLEURE
Salou és un dels destins més turístics de les 
nostres terres. Nosaltres hi passarem tres dies 
on, a més de gaudir del sol i la platja, ens 
endisarem en un ambient estiuenc que convida 
a sortir a passejar pel passeig, fer un gelat en 
una terrasseta, visitar les paradetes... Ens 
allotjarem a l'Hotel Santa Mònica, que està 
situat a prop de la platja i del centre.
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Platja de Cunit

DIA

Dissabte 27
TOT EL DIA

LLEURE
Tornarem a desplaçar-nos fins a la platja per 
gaudir d’un dia d’estiu ben complert! Sortirem 
ben d’hora al matí per poder posar el para-sol a 
primera línia de mar. La platja és adaptada i 
accessible per totes les persones amb mobilitat 
reduïda. Acabats de remullar i fresquets anirem 
a dinar! 
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SETEMBRE

DIVENDRES 9 Sopar i espectacle Fira Tàrrega
DISSABTE 17 Molí Paperer i Castell de Claramunt
Del 23 al 25 Cap de setmana a l’Auró



La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Sopar i espectacle
Fira Tàrrega

DIA

Divendres 9
TARDA I NIT

LLEUREArriba la Fira més important del territori de 
Lleida, i la de casa nostra! Aquest dia 
quedarem plegats/des per anar a passar una 
tarda de teatre al Carrer i per donar un tomb 
junts/es pels carrers que s''omplen de vida! 
Acabarem el tomet amb un sopar cojunt!
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Museu Molí paperer
i Castell de Claramunt

DIA

Dissabte 17
TOT EL DIA

LLEUREEn aquesta excursió per l'Anoia, visitarem el 
Museu Molí Paperer de Capellades, situat en un 
antic molí paper del segle XVIII que va formar part 
dels centres paperers més importants. Farem una 
visita guiada al museu i un taller en què farem el 
nostre propi paper com ho feien a l'època. 
Completarem la sortida amb la vista al Castell de 
Claramunt, construcció fortificada del segle X 
situada dalt d'un turó des del qual gaudirem de les 
vistes de l'entorn natural que l'envolta.
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La inscripció de l’activitat s’ha de fer a través de l’App de Quàlia.

Colònies escola Alba Cap de setmana
a l’Auró

DIES

Del 23 al 25
TOT EL DIA

LLEUREAuró Natura es un alberg, a Torà, espai de 
bioconstrucció lliure de barreres físiques i 
emocionals, on treballen a partir de les Green 
Cares, metodologia europea centrada en la 
influència de la natura en el nostre benestar. 
L'Auro és un centre de natura especialitzat amb 
l'atenció a la diversitat. Durant la nostra estadai en 
funció dels inscrits i del suport que necessitin 
farem dos grups de persones amb activitats i 
sortides diferenciades.
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L’APLICATIU DE QUÀLIA
Com fer la teva inscripció a les activitats?

Aquest any el registre a totes les activitats es farà totalment online, a travès 
de l’aplicatiu de Quàlia! Entreu a app.lleurequalia.cat  i descobriu-la!
D’aquesta manera cada persona tindrà un apartat personal per poder modi-
ficar les seves dades i contactar amb nosaltres.

1. OMPLIR LES DADES
El primer pas és entrar a app.lleurequalia.cat i crear-vos un usuari nou.
Un cop tingueu el vostre usuari haureu d'omplir les vostres dades perso-
nals, les dades bancàries i les observacions que voleu fer-nos saber.

2. INSCRIPCIONS INTRODUÏDES
Un cop introduïes les vostres dades, ja 
podreu fer la inscripció de l’activitat a la pes-
tanya inscripcions

Si teniu dubtes podeu contactar amb 
toni@lleurequalia.cat o al 686 41 88 69 

IMPORTANT!
Cal que marqueu aquestes 
dues opcions per poder 
realitzar la inscripció.



INFORMACIÓ GENERAL

973788309
toni@lleurequalia.cat. També ens podreu trobar a la nostra web

www.lleurequalia.cat



ICONES
Les icones són només orientatives. Tenen la funció de relacionar cada activitat 
amb un col·lectiu concret però no tanca les portes a ningú a poder-hi participar, tot 
i això l’equip de lleure valorarà si l’activitat és adient o no per aquella persona.

INFANTIL
Activitats adreçades a alumnes d’Escola Alba que tenen entre 4 i 18 
anys.

FAMÍLIES
Activitats on les famílies podran participar.

PROFESSIONALS
Activitats on els treballadors i famílies podran participar-hi.

GENT GRAN
Activitat adreçada al col·lectiu de gent gran.

ACCESSIBLE
No hi ha barreres arquitectòniques per tal de desenvolupar l’activitat 
amb normalitat.

JOVES
Activitats adreçades a alumnes d’Escola Alba que tenen entre 16 i 
21 anys.

CLUB ALBA
Activitats adreçades a esportistes federades a l'ACELL que compe-
teixen en campionats territorials i de catalunya en diferents disciplies 
esportives.

COMUNITAT
Lleure que es fa dins de les associacions que pertanyen a la comuni-
tat. Diferents activitats que es fan als pobles i ciutats i que estan 
obertes a tota la ciutadania.

ADULTS
Lleure obert a adults amb ganes de fer coses, dinàmics, tot terreny, 
que proposen moltes activitats, moltes vegades, el més normalitza-
des possibles.



L’Atelleu és tracta d’un espai auto-
gestionat de cultura i oci on les per-
sones que hi participen desenvolu-
pen la seva autonomia personal i 
social alhora que gaudeixen del 
temps lliure entre amics.

És un Instrument transformador, per construir una societat diversa, justa i inclu-
siva. Un dels eixos clau del nostre projecte és la lluita pels drets de les persones 
amb discapacitat.

Qui s’hi pot apuntar? 
S’hi poden apuntar totes les persones majors d’edat que tinguin ganes de gaudir 
en comunitat del seu temps d’oci!

Quin preu te? 
Fer-se socia de l’ateneu té un cost de 5€ al mes.

Què és
l’ATELLEU?

?? Què ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè ésQuè és
l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?l’ATELLEU?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Què s’hi fa 
a l’ATELLEU
Què s’hi fa 
a l’ATELLEU

?
???

Activitats lúdiques

Jocs de taula, manualitats, 
karaokes, activitats de vida noc-
turna, sortides i vacances, etc.

Activitats formatives

Aprofundiment en allò que cridi 
l’atenció a les persones participants 
de l’Atelleu. 

Activitats culturals

Dinàmiques del coneixement de 
l’actualitat, debats sobre igualtat i 
gènere, visites a museus, etc.

Activitats esportives

Anar a esdeveniments esportius, 
tennis taula, futbol, bàsquet, etc.

Es tracta d’un espai on s’ofereixen 
diferents projectes socials i activitats 
sempre participatives i cooperatives 
per a totes les persones sòcies i 
obertes també a la comunitat.
La �nalitat és treballar des del desig 
de transformació de la realitat, i de 
crear un espai de suport mutu on 
generar sentiment comunitari.
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Activitats lúdiques
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Activitats esportives
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A PARTIR DEL 20 DE SETEMBRE

REPRENEM ACTIVITATS!



LLIBRET

DE LLEURE
ESTIU 2022

JULIOL-SETEMBRE

www.lleurequalia.cat
Més informació a toni@lleurequalia.cat o al 973 78 83 09


