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A QUÀLIA
SOM COOPERATIVA
Ens fa molta il·lusió explicar-vos que aquest 2019 Quàlia hem
passat a ser una cooperativa de treball associat, especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació, dins del Grup Alba. També
hem estrenat un nou local al carrer Urgell nº27 de Tàrrega.
En aquesta nova etapa de Quàlia seguim apostant encara
més per una organització cooperativista sense ànim de lucre,
d’economia i iniciativa social, com a proposta alternativa al
model de societat actual.
El nostre objectiu és oferir serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb
els valors del nostre projecte.
Us expliquem moltes coses més sobre nosaltres a la nostra
web www.lleurequalia.cat
Salut i lleure!
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TOT EL LLEURE EN UN ANY
Aquest és un resum de les diferents activitats que s’han realitzat des de Quàlia, una infografia
que recull el nombre de totes les persones que s’han pogut beneficiar del lleure l’any 2019

806 INSCRIPCIONS

A activitats de lleure i activitats
esportives

BENEFICIARIES

Persones que han pogut participar
de les activiats

58

185

ACTIVITATS

decidides en assemblea des dels
diferents serveis i grups de persones de
l’Associació

RUTA EN BICI

Ruta de llarg recorregut amb un
total de 300 km recorreguts

1

3 TORN DE VACANCES D’ESTIU
Vacances que les mateixes persones han
escollit

VACANCES IMSERSO

Un torn de vacances imserso a Lloret
de Mar

1

1

ESTADA COMUNITÀRIA A L'AURÓ
acances que les mateixes persones han escollit.

CASALETS I COLÒNIES

Per nens i nenes d’Escola Alba.
Activitats de lleure pels més petits.
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PORTADA OCTUBRE

F E B RER

Els Manel a Tàrrega
Fem iogurt
Coneixem Llimiana
Raquetes de neu a Port Ainé
Trobada amb el CAU
Casalet escola alba
Carnaval Cultural a Tremp
Escudella popular
Circuit de Catalunya de fórmula 1
Visita al castell de Mur
Carnaval de Cervera
Lo Rantxo de Ponts

Divendres

Concert: “Els Manel”
Tàrrega

7 febrer
Tarda
ACTIVITAT CULTURAL

El quartet Els Manel torna a Tàrrega convertit en un dels grans referents del panorama de la música en català. Presentaran el
seu darrer àlbum, Per la bona gent, demostrant que la bona música no entén ni de
fronteres ni de barreres idiomàtiques. Una
de les millors maneres per descobrir un
dels discs de l’any.

PLACES LIMITADES
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Dissabte

8 febrer
Fem iogurt

Matí

Pallars Jussà

ACTIVITAT GASTRONÒMICA

Aprendrem a elaborar iogurt artesà amb el
mestre formatger Iban Campos.
Els assistents hauran de portar un pot de
vidre per poder endur-se’l a casa.
Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà
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> Organitza:

Dissabte

Coneixem Llimiana
Llimiana, Pallars Jussà
Visitarem Llimiana, que es situa al sud de la
comarca del Pallars Jussà, entre el Montsec
de Rúbies, la Conca de Tremp i la serra de
Sant Gervàs.
Farem una activitat tradicional de Llimiana
.

15 febrer
Tarda
ACTIVITAT DE LLEURE

> Organitza:

Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà

8

Dimarts

11 febrer
Raquetes de neu

Tot el dia

Pallars Jussà

ACTIVITAT ESPORTIVA

El dimarts dia 11 anirem a fer una excursió
amb raquetes de neu per la zona de Port
Ainé. Durant tot el dia podrem gaudir de
la muntanya i de la neu amb bona companyia. Des del Pallars estem encantats amb
aquest tipus de sortides ja que les tenim
molt a prop i a l’abast per poder-les realitzar.
Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà

9

> Organitza:

Dissabte

Trobada amb joves
del CAU de Tàrrega
Tàrrega

15 febrer
Tarda
ACTIVITAT DE LLEURE

El pròxim dissabte 15 de febrer farem activitats conjuntament amb els joves del Cau
de Tàrrega.
Realitzarem activitats com bocce i tallers
de fang, així com també coneixerem a nous
companys/es de la mateixa edat, descobrirem el Cau de Tàrrega i la branca de Pioners i Caravel·les.
L’activitat està encarada i no té cap cost
pels alumnes de secundària i post-obligatori d’Escola Alba.
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Dies del

Setmana del
Carnaval Cultural
Tremp, Pallars Jussà
Ens disfressarem i participarem de les
activitats que es proposin des del municipi.
Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà
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17 al 21 febrer
Matí i tarda
ACTIVITAT DE LLEURE

> Organitza:

Dissabte

Escudella popular
Pobla, Pallars Jussà
Per carnaval tot s’hi val! A Pobla fan una escudella popular que no ens podem perdre.
Ajudarem en el procés d’elaboració del dinar i tot seguit el gaudirem plegats.

23 febrer
Tot el dia
ACTIVITAT GASTRONÒMICA

> Organitza:

Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà

12

Dilluns

Casalet de Carnestoltes
Escola Alba
Escola Alba, Tàrrega
Aprofitant el dia de lliure disposició de
les escoles organitzarem un casalet pels
alumnes de l’escola Alba.
Al llarg del dia organitzarem diferents activitats i tindrem en compte les activitats
que es realitzin a Tàrrega aquell mateix dia.
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24 de febrer
De 9 - 17h
ACTIVITAT DE LLEURE

Divendres

Circuit de Catalunya
de fórmula 1
Barcelona

28 febrer
Tot el dia
ACTIVITAT DE LLEURE

El Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà per sisè any consecutiu la totalitat
de la pretemporada del Formula 1 World
Championship™, i ho farà amb sis jornades
d’assaigs.
L’esdeveniment, que any rere any adquireix
una dimensió més gran, representa una
primera oportunitat de veure les evolucions de tots els equips en els seus vehicles
monoplaces, així com els canvis en les alineacions de pilots. Penseu a portar uns taps
per les orelles!
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Dissabte

Visita al castell de Mur
Mur, Pallars Jussà
Ens guiaran pel Castell de Mur i pel Monestir de Santa Maria, des d’on podrem
apreciar el Montsec d’Àres, el Montsec de
Rúblies i el pantà de Terradets.
Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà

15

29 febrer
Matí-tarda
ACTIVITAT CULTURAL

> Organitza:

Dimarts

Lo Ranxo
Ponts, Noguera

25 febrer
Matí
ACTIVITAT GASTRONÒMICA

Aquest dia ens desplaçarem fins a la
Noguera per anar a Lo Ranxo. “Lo Ranxo”
és una escudella que es prepara el dimarts
de Carnaval amb els aliments que dóna la
gent del poble de manera voluntària.
Segons l’organització local de les festes
se’n serveixen unes 6.000 racions any rere
any. Així que sortirem a les 10h. des del Taller Alba i anirem a Ponts a agafar forces i
a passar un dia diferent amb bona companyia.
PLACES LIMITADES

16

Dissabte

Rua de Carnestoltes
Cervera
Ens desplaçarem a la capital de la Segarra
per celebrar el carnestoltes!
Per aquell dia podrem venir disfressats de
casa o bé disfressar-nos a l’Espígol per després participar de la rua!
Durant la rua hi haurà actuacions de grups
de percussió, animacions teatrals i xocolatada per tots els assistents durant les comparses.
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29 febrer
Tarda-vespre
ACTIVITAT DE LLEURE

PORTADA OCTUBRE

M ARÇ

La Gamverrada
Cap de setmana a l’Auró
Broadway a cappella
Karaoke al Kirikú

Dissabte

La Gamverrada
Tàrrega
En el marc del Dia Internacional de la Dona
les Verretes organitzen una festassa on hi
ha convidades moltes entitats de cultura
popular de Catalunya, majoritàriament,
formades per dones.
Una tarda plena de música, festa, balls de
cultura popular i moltes bèsties per
conèixer!
PLACES LIMITADES
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7 març
Tarda-vespre
ACTIVITAT CULTURAL

Dies del

Cap de setmana
a l’Auró
Auró, Solsona

14 al 15 març
Cap de setmana
ACTIVITAT DE LLEURE

Anirem a l’Auró a gaudir de les activitats
que ens tenen preparades! Durant aquests
dies.
Farem jardineria, hort sensorial, anirem al
bosc i a veure els animals de granja entre
moltes altres.
Pot participar tothom que vulgui passar
uns dies en un entorn únic i privilegiat del
Solsonès, realitzant una estada de natura i
de tranquil·litat.
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Diumenge

Concert:
“Broadway a cappella”
Manresa
13 veus a cappella et porten el millor
Broadway. Diuen que la veu humana
és l’instrument més poderós, expressiu,
emocionant i complex que existeix. Et convidem a descobrir-ho a Broadway a cappella, una increïble fusió de música a cappella
i teatre musical per sacsejar els teus sentits.
Sense cap instrument i jugant únicament
amb les seves veus, Broadway a cappella
oferirà un recital de les grans cançons de
Broadway interpretat per tretze dels millors cantants de musicals de casa nostra.
PLACES LIMITADES
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22 març
tarda
ACTIVITAT CULTURAL

Divendres

Nit de Karaoke al
Kirikú
Tàrrega

27 març
Nit
ACTIVITAT DE LLEURE

Qui s’anima a cantar al karaoke? Aquest any
canviem de lloc, però amb moltes ganes!
El bar Kirikú de Tàrrega ens obra les portes
perquè puguem anar a cantar i també
podrem sopar!
Aquesta sessió de karaoke la compartirem
amb més gent que és habitual al karaoke i
podrem triar entre més de 1.000 cançons!

22

PORTADA OCTUBRE

A B RI L

Vacances a Madrid - Imserso
Gran calçotada d’Alba Jussà
Casalet i espai de lleure de Setmana Santa
Teatre “Cobertura”
Sortida al Cosmocaixa Barcelona
Vacances a Mallorca - Imserso

18

Dies del

Vacances a Madrid
Madrid

1 al 5 abril
Tot el dia
TORN VACANCES

A Madrid, descobrirem la ciutat, visitarem
els indrets més populars i provarem el
menjar típic de la zona.
Passejarem i coneixerem els seus barris, els
seus museus, la seva arquitectura, etc.
Torn de vacances subvencionat pel programa IMSERSO.
Només poden participar-hi aquelles persones que encara no hi hagin participat cap
cop durant aquest últim any 2018.
PLACES LIMITADES

24

Divendres

Gran calçotada
Alba Jussà
Tremp
Aprofitant la primavera i que anem de cara
al bon temps, organitzarem una calçotada
entre totes les persones d’Alba Jussà.
Passarem una bona vetllada plegats on els
calçots seran el principal protagonista de la
jornada

Activitat tancada per les persones
d’Alba Jussà

25

3 abril

Matí i tarda
ACTIVITAT DE LLEURE

> Organitza:

Dies

Casalet i espai de
lleure Setmana Santa
Tàrrega

6,7,8,9 i 14 abril
Tarda
ACTIVITAT DE LLEURE

Tal i com hem fet aquest Nadal, tornem a
obrir les portes del taller Alba per fer activitats durant les vacances. Hi haurà activitats
per als alumnes d’escola i activitats per les
persones de Centre Ocupacional i residencies.
Vine, no et quedis a casa, farem moltes activitats, excursions i tallers!

26

Dissabte

Teatre: “Cobertura”
Manresa
Una història hilarant i tendra sobre l’amor,
el desamor, l’èxit i el fracàs protagonitzada
per Bruno Oro i Clara Segura.
La parella artística de ‘Vinagre’, la sèrie de
TV3 més vista a les xarxes deu anys després de la seva estrena, es posarà a la pell
d’incomptables personatges en una altra
vibrant comèdia que gira a l’entorn del
món del cinema i de com les noves tecnologies afecten les relacions humanes.
PLACES LIMITADES

27

18 abril
Tarda
ACTIVITAT CULTURAL

Dissabte

Sortida al Cosmocaixa
Barcelona

25 abril
Tot el dia
ACTIVITAT CULTURAL

Ens deixarem bocabadar per totes les activitats i tallers que ens ofereixen a Caixafòrum.
Un espai ple d’enigmes i sorpreses per
descobrir!
PLACES LIMITADES

28

Dies del

Vacances a Mallorca
Mallorca

29 al 3 maig
Tot el dia
TORN VACANCES

Durant les vacances anirem en un hotel equipat amb piscina, descobrirem les platges
i cales amb aigua cristal·lina que ens amaga la illa.
Gaudirem d’una excel·lent gastronomia i
visitarem les ciutats i els poblets amb encant.
Activitat tancada per a treballadors/es del Rosal.
Torn de vacances subvencionat pel programa IMSERSO.
Només poden participar-hi aquelles persones que encara no hi hagin participat cap cop durant aquest últim
any 2018.
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PORTADA OCTUBRE

MAIG

Teatre infantil: “Heliko”
Casalet i espai de lleure Festa Major Tàrrega
Festa Major Tàrrega
Contro i Recontro a Oliana
Teate: “Marabunta”
Aquarium Barcel

25

Dissabte

Teatre: “Heliko”
Agramunt
Heliko és un teatre infantil.
Una família arriba a Agramunt amb la seva
casa a damunt, transportada pel seu cargol Heliko, en busca d’un lloc on quedarse. Mentre ho fan, aprendran coses sobre
els habitants de la nostra vila i a la vegada veurem la seva quotidianitat, una mica
diferent a la nostra.
Els quatre membres de la família s’hauran
de posar d’acord sobre què han de fer, quedar-se o seguir?
Teatre itinerant pels carrers d’Agramunt.

31

9 maig
Matí
ACTIVITAT CULTURAL

Dies

Casalet i espai de lleure
Festa Major
Taller Alba, Tàrrega

14 i 15 maig
De 9h. a 17h.
ACTIVITAT DE LLEURE

Durant els dos dies de festa local i de lliure
disposició, farem tallers relacionats amb la
festa major i participarem de les activitats
que es facin al municipi.
Hi ha possibilitat de fer només matí de
9:00 a 13:00 o fer tot el dia de 9:00 a 17:00
(el dinar l’heu de portar amb carmanyola
de casa).

32

Dissabte

Festa Major de Tàrrega
Tàrrega
Com cada any participarem de la nit del
Taratot i de la cultura popular targarina.
Després de veure els actes culturals i populars ens dirigirem a sopar per agafar forces
per la nit de festa que ens espera.
Més endavant a la inscripció concretarem
el programa d’activitats i de concerts etc.

33

16 maig
Nit
ACTIVITAT DE LLEURE

Dissabte

Contro recontro
Oliana
En aquest campionat participen totes les
associacions de salut mental de la província de Lleida.
És un campionat de botifarra en el qual
hi ha molt bon ambient i els participants
obtenen premis i un bon dinar. Si no saps
jugar a la botifarra, vine igualment a passar el dia i gaudir de les activitats que es
faran! Rebreu més informació a les inscripcions i cartells que trobareu penjats per
l’Associació.

23 maig
Tot el dia
ACTIVITAT DE LLEURE

> Organitza:
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Dissabte

Teatre: “Guillem Albà
& Marabunta”

Juneda

Un show de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe.
“GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” és bogeria,
és descontrol amb classe.
A l’escenari els artistes lluiten perquè res no
s’entengui. No hi ha cap ordre establert, és
el caos del pallasso, és improvisació: sortir i
jugar.
Voleu riure? Esteu convidats.
PLACES LIMITADES
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23 maig
Nit
ACTIVITAT CULTURAL

Dissabte

30 maig
Aquarium Barcelona

Tot el dia

Barcelona

ACTIVITAT DE LLEURE

Un aquari és un medi molt delicat i en constant evolució.
Descobrirem les criatures més curioses de
L’Aquàrium de Barcelona. Hi podrem trobar més de 11.000 peixos i criatures marines de 450 especies diferents.
PLACES LIMITADES
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JU N Y

Bolera, cine i sopar
Jornada intensiva Escola Alba
Colonies Escola Alba

25

Dissabte

6 juny
Bolera, cine i sopar

Vespre

Lleida

ACTIVITAT DE LLEURE

Sempre tenim ganes de tornar a gaudir
d’un vespre amb bona companyia i anant
a la bolera, al cine i a sopar!
Ens encanta poder fer aquesta activitat!
PLACES LIMITADES
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Dies

Jornada intensiva
Escola Alba
Tàrrega, Escola Alba
L’estiu ja s’apropa i com cada any, durant
les dos setmanes que hi ha jornada intensiva els alumnes de l’escola Alba podran continuar quedant-se a dinar i a fer activitats
de lleure a l’escola fins les 17:00.

Activitat tancada a alumnes d’escola Alba.
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8 al 19 juny
13h a 17h
ACTIVITAT DE LLEURE

Dies

Colònies Escola
Alba
Tàrrega, Escola Alba

25 al 29 juny
tot el dia
SORTIDA DE LLEURE

Com cada any ens encanta tancar el curs i
començar l’estiu anant de colònies! Aquest
any anirem a la platja, el lloc encara s’ha de
concretar. Gaudirem de la piscina, la platja,
tallers sobre el món marí i moltes activitats
més!

Activitat tancada a alumnes d’escola Alba.
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PORTADA OCTUBRE
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Activitats del Club Alba 2020
Febrer - Juny

Activitats del Club Alba
Data

Activitat

Tipus campionat

Lloc

26/04/2020

Futbol Sala

Campionat Catalunya

Castellar del Vallès

07/06/2020

Natació

Campionat de Catalunya

El Prat de Llobregat

08/02/2020

Bàsquet

Campionat Territorial Lleida

Balaguer

21/03/2019

Natació

Campionat Territorial Lleida

Mollerussa

04/04/2020

Ciclisme

Campionat Territorial Lleida

Almacelles

13/06/2020

Futbol Sala

Campionat Territorial Lleida

Alpicat

* Totes aquestes dates són susceptibles a tenir canvis. Les dates seran confirmades a les
convocatòries corresponents.
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ACTIVITATS
SENSE
CALENDARITZAR

Sortida a la
neu

2n torn de
Colònies centre
Ocupacional

Ruta amb
bici -Club Alba

43

Activitats entre
setmana

Visita fàbrica de
mantes a Senterada

Torn de vacances
organitzat per
Airecel

1r torn de
Colònies centre
Ocupacional

Calçotada a la granjaescola Mas Baget

INFORMACIÓ GENERAL
Una setmana abans de la sortida es donarà la informació sobre els preus,
els horaris concrets i altres detalls d’interès, via paper i/o whatsapp.
En cas de no presentar-se en una sortida sense avisar prèviament NO
es retornarà l’import total de l’activitat, en cas contrari, si s’avisa en un
mínim de 48 hores, es retornarà el 50% de l’import.
En totes les activitats que sigui possible oferirem transport. El preu
del transport és un cost mínim dins de cada activitat i que NO es descomptarà en cas de no utilitzar-lo. Aquesta mesura garanteix que
l’activitat es pugui fer i que tothom es pugui desplaçar.
Per participar en els Campionats del Club Alba cal ser membre i soci
del Club Alba i soci d’ACELL. El seu funcionament serà el mateix que
sempre.
Per tal de poder participar de les activitats de lleure cal ser soci
de l’Associació Alba i pagar la quota anual de l’entitat en cas contrari
s’aplicarà un 25% més en el preu de l’activitat.
Per tal d’aprofitar el preu reduït i descomptes en les activitats específiques d’escola Alba cal ser soci de l’AMPA pagant la quota anual.
Recordeu que també podeu inscriure-us mitjançant els formularis online. Aquests els passem via WhatsApp i e-mail, és una forma molt ràpida
i eficaç.
Si esteu interessats en rebre la informació de les properes activitats i
ins-cripcions de lleure, ja sigui per WhatsApp o per e-mail, envieu-nos un
missatge o un correu electrònic.
Si teniu propostes d’activitats en les que us agradaria anar, tornar a
repetir, etc, feu-nos-les arribar per tenir-les en compte i poder-les valorar
a l’hora de fer la programació del pròxim trimestre.
Demaneu-nos més informació trucant al 687 76 38 77 o be enviant un
correu a toni@lleurequalia.cat. També ens trobareu a les xarxes socials:
facebook.com/lleurequalia i instagram.com/lleure_qualia/ i a la nostra
web: https://lleurequalia.cat/
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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 poderhi 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 15 anys.

JOVES

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

ADULTS

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

LLEURE A LA COMUNITAT

Lleure que es fa dins de les associacions que pertanyen a la
comunitat. Diferents activitats que es fan als pobles i ciutats i
que estan obertes a tota la ciutadania.
40

CASA DE COLÒNIES MAS BAGET
Mas Baget és una casa de colònies situada a la comarca del Baix Camp a 18km de Reus.
És una preciosa masia de principis del S. XVIII totalment rehabilitada i adaptada per a
famílies i escoles.

UN MUNT D’ACTIVITATS EN FAMÍLIA!
- Taller de rebost
- Passeig en poni
- Pastisseria
- Taller d’hort

- Animals de granja
- Taller d’aromes
- Vinya
- Oli

DIFERENST SALES PER A FER ACTIVITATS
DRET A CUINA
14€ / NIT
PENSIÓ COMPLETA
33,5 / PERSONA

CAPACITAT PER 54 PERSONES
GRANJA ESCOLA

(preus per a grups)

www.masbaget.cat
masbaget@lleurequalia.cat
679236486
(Adrià Valentines)
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