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Breu recorregut
El 2019 ha estat un any molt intens! Va començar amb la recerca d'un local per ALEI on es pogués
desenvolupar el projecte La Trobada en el seu nou format i habilitar-ho el més ràpid possible. 
També s'havia començat a dibuixar un nova forma de funcionament intern que fos més participativa i
permetés dur a terme la tasca de observatori social que vam començar a treballar conjuntament i ens
va portar a celebrar una trobada amb els partits polítics que es presentaven a les eleccions municipals i
que van fer seves (majoritàriament) les propostes que els vam traslladar.
Vam inaugurar el nou local que ha estat ple de vida! Hem fet sessions de treball, assemblees,
presentacions, jornades de debat, exposicions... juntament amb la posada en marxa de La Trobada.
Al juny es va configurar una nova sectorial, la d'infància i joventut, amb la incorporació de tres entitats
que a final d'any han estat sis en total.
I vam tancar l'any amb una planificació general de treball i activitats per no perdre ritme en 2020!
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Assemblees

Assemblea general. S'acorda la nova planificació de treball de sectorials i comissions,
s'aprova el canvi de seu social, la incorporació de noves entitats i les quotes de socis que es
mantenen sense canvis. S'inicia el procés de consultes per a la modificació d'estatuts.

Assemblea general. Es presenta la memòria 2018, s'aprova el tancament econòmic, es
presenta el Pla d'Igualtat i es renoven els càrrecs de la Junta Directiva. També s'aprova la
incorporació de les noves entitats solicitants.

Assemblea extraordinària. Se celebra per visitar per primera vegada el nou local i planificar
la inauguració.

3 D'ABRIL

26 DE JUNY

29 DE NOVEMBRE

26 entitats
16 homes
21 dones



Sessió de
treball
sectorials El eix principal a treballar amb l'administració local és el tipus de

resposta a la cobertura de necessitats bàsiques i accés a l'habitatge.
Destaquen les mancances en l'atenció a persones en situació irregular.
Infants, joves i dones necessiten recursos específics acessibles.

EXCLUSIÓ SOCIAL

Cal repensar com poden accedir a recursos sociosanitàris les persones
amb problemes d'addiccions i salut mental, que es troben en una
situació doble d'exclusió.
També es destaca la necessitat de coherència per la no promoció de
consum de substàncies addictives a nivell local.
 

SALUT

Més enllà de continuar treballant en l'accessibilitat es remarca la
necessitat d’acompanyament de l’administració local en tot el cicle vital
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

CAPACITATS DIVERSES

10 d'abril

19 entitats
5 homes
14 dones

Amb l'objectiu de posar en comú les diferents realitats amb les quals es
troben les entitats i tenir una "foto" general de la situació a nivel local,
en la jornada es divideix el treball en sectorials i posteriorment es van
analitzar els punts en comú en totes tres.
Les principals conclusions van ser:



25è aniversari AIDE
 
 
Vam participar de la celebració del 25è aniversari d'AIDE al Vapor
Universitari. L'acte que es va obrir amb la presentació per part de la
seva presidenta, Cristina Valverde, el seu director, Pep Pitart i l'alcalde
de Terrassa, Alfredo Vega.
 
AIDE, que va ser una de les vuit entitats fundadores d'ALEI, té un ferm
compromís amb el treball en xarxa com a forma d'oferir la millor
atenció possible a les persones usuàries del seus serveis. Per això ens
van convidar a participar i podem fer una breu exposició de com es
desenvolupa aquest treball i el que significa per a les entitats i les
persones beneficiàries de tots els recursos de serveis socials. 
Aquest espai el vam compartir amb representants de Fundació
Busquets, Serveis Socials, Associació ALBA, CAP Nord, Actuavallès i del
Grup Trisal. 
 
 

25 d'abril



Inauguració
Per primera vegada ALEI compta amb un espai propi. 
Des que es va presentar la proposta al Pla d'Acció Municipal de 2017 fins
ara, el camí ha estat difícil, però finalment s'aconseguit comptar amb un
nou local al qual es desenvolupa un renovat projecte "La Trobada" i pot
acollir totes les activitats que es volen promoure.
Això s'havia de celebrar i vam fer-ho compartint amb totes les persones
que han estat vinculades a ALEI, representants de les entitats i de
l'administració local.

Aquets any ALEI compleix 20 anys i vam voler compartir-ho també, pel
que en el mateix acte vam comptar amb l'explicació de cada moment
històric de l'associació per part d'un seus protagonistes; la Maruja
Rambla, el Pep Martí, l'Assumpció Tobella i el Pep Pitart.

20È ANIVERSARI

7 de m
aig

32 homes
49 dones



Terrassa Digital

Món Terrassa

Canal Terrassa

Diari de Terrassa

https://terrassadigital.cat/alei-inaugura-un-nou-espai-on-desenvolupar-el-projecte-de-la-trobada/
https://elmon.cat/monterrassa/societat/trobada-terrassa-reneix-al-carrer-pere-fizes
https://youtu.be/_ABVrghKiHs
https://www.dropbox.com/s/22a330mbf5mzbqq/8072891d-902d-414a-917d-de6673c08213.JPG?dl=0


19 entitats
9 partits
17 homes
14 donesTrobada partits polítics

15 de m
aig



En la sessió de treball de les sectorials es van posar de manifest les
problemàtiques socials a les que no s'està atenen adequadament de
l'administració local i devant les quals les entitats es troben amb molts
problemes per donar una resposta i treballar de forma eficient per a la
millora de la qualitat de vida de les persones.
Per això, des de cadascuna de les sectorials es van desenvolupar unes
propostes concretes que es poden implementar conjuntament amb
l'administració local.

Objectiu de la trobada

L'objectiu principal de la trobada era transmetre-ho als representants
del partits polítics i en segon lloc, escoltar quines eren les seves
propostes en relació a aquests temes.
Tots els partits polítics que concorríen a les eleccions van ser convidats i
únicament va declinar la invitació Junts x Terrassa, per motius ideològics.

Els torns d'intervenció es van
escollir aleatòriament i van
disposar de dos torns, un
primer de 4min i un segon de
2min, que es van aconseguir
respectar!

Posteriorment es van traslladar les propostes a un llistat de
compromisos per al proxim mandat i en aquest cas, l'únic partit que
va declinar respondre va ser VOX.



Compromisos Incorporar clàusules socials a tots els contractes de l'administració local. 
Definir sistemes específics de control de qualitat per a les empreses privades proveïdores de serveis
públics.
Garantir l’accés a l'empadronament de les persones de col·lectius vulnerables i l’accés efectiu a la
targeta sanitària, independentment de la seves circumstàncies.    
Establir mecanismes per regular la no promoció del consum d'alcohol en activitats subvencionades
per l'ajuntament i/o espais cedits.    
Posada en marxa d'un pla de ciutat accessible que tingui en compte les particularitats de les
necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.   
Cessió estable d'espais pel desenvolupament d'activitats adaptades a persones amb discapacitats. 
Creació d'un pla d'accés a l'habitatge per a col·lectius amb especials dificultats com les persones
sense llar, persones migrades en situació regular o irregular i les famílies monomarentals, garantint
aquest dret per a tothom..   
Creació d’un nou model de servei d’atenció a les necessitats alimentàries i de sostre fràgil que
augmenti tan les places disponibles com els horaris de servei.     
Desenvolupar una nova forma de relació i interlocució de l’administració i les entitats del tercer
sector social de la ciutat que permeti una diagnosis permanent de les situacions de risc de qualsevol
tipus per als col·lectius més vulnerables i implementar accions conjuntes.    
Creació d'un punt de referència únic per totes les situacions d'atenció i orientació per a dones i una
comissió de seguiment d'acompliment dels protocols establerts en matèria d'igualtat de gènere.
Creació de protocols específics d'atenció primària de Serveis Socials per a joves en situació irregular.
Creació d’un pla d’educació 360º

Veure els posicionaments

https://www.dropbox.com/s/x2n823b3o8eajwd/RPartits.jpg?dl=0


Patrocini Obra Social La Caixa.
Espai Solidari Diari de Terrassa

Per segona vegada el Diari de Terrassa publica l'especial "Espai Solidari" per a donar a
conèixer a la ciutat les entitats socials que desenvolupen la seva activitat a Terrassa.
Amb la col·laboració de La Obra Social La Caixa, es realitzen diversos reportatges de

cadascuna i es va celebrar a l'abril l'acte de presentació i signatura dels convenis.
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Espai Solidari

Recurregut per la història d'ALEI i
presentació general de l'entitat. 

Presentació
14 de desembre

Llegir més

Presentació en detall del projecte La
Trobada i explicació Arllibres

Projectes
18 de desembre

Llegir més

Explicació en profunditat de la visió d'ALEI
de la inclusió social.

Inclusió social
21 de desembre

Llegir més

https://www.dropbox.com/s/082g6b717oatdar/reportatge%20presentaci%C3%B3%20ALEI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kag5nimz0n6e6dj/reportatge%20bo%20la%20trobada%20i%20arllibre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmy6dzhnkfcbjq5/reportatge%20inclusi%C3%B3%20social.pdf?dl=0


21-oct. Revisió de com a millorat al llarg del temps el
benestar social i la qualitat de vida de les persones a
la ciutat i una mirada a futur, de tot allò que encara es
pot fer.

Millora del benestar
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Tercer sector 

El Club de la Saviesa

22-nov. Presentació del tercer sector social a la ciutat,
qui representa i què suposa per la ciutat.

Hem estat convidats en dues ocasions a participar en
el programa, presentat pel Jordi Dueso, per parlar de
temes d'interès social i ho ha fet la presidenta, Ester
Pérez.

https://youtu.be/R1xnq5hsvso
https://youtu.be/R1xnq5hsvso
https://youtu.be/1TeUj_FltRQ
https://youtu.be/1TeUj_FltRQ
https://youtu.be/1TeUj_FltRQ


Renovació Junta

Després de molt temps als càrrecs de vicepresidenta i
secretària de directiva de l'Assumpció Tobella i la Lydia
González i especialment després de dos anys molt complicats
per l'entitat i de centrar tots els esforços en el projecte La
Trobada, van demanar un relleu i van decidir cesar en els
càrrecs un cop ALEI pogués començar a funcionar amb
normalitat i seguir participants des de l'assemblea.
Abans ja ho havia fet de la seva vocalía també la Marta
Rodriguez.
Així, no sense abans haver agraït el seu compromís i la seva
implicació durant anys, a l'assemblea del juny es va renovar
la junta i es va celebrar un dinar amb les persones que va
poder assistir de la junta anterior i la nova. 
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Plà d'igualtat
A la primera assemblea de l'any es va presentar per a
la seva aprovació el Pla d'Igualtat i com a part de les
propostes d'accions que recull destaquen les de
visibilització de la qüestió de gènere.
Per això i amb la col·laboració de El Casal de la Dona,
durant els mesos de novembre i desembre vam comptar
a la seu d'ALEI amb l'exposició fotogràfica "Les Dones
També hi Érem"que mostra l'història del feminisme i la
lluita de les dones contra la injusticia al llarg del temps. 
 

2019-2020



El pressupost de 2019 ha estat un 23% inferior al de l'any anterior, principalment degut al canvi d'activitat del
projecte La Trobada que representa un 97% del pressupost total.
Mostrem un resum gràfic de la distribució d'ingresos i despeses.

Balanç
M
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òria 2'019

Distribució dels ingresos
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Distribució de les despeses

Per partides pressupostàries Per objecte de la despesa

Distribució despesa
de personal
Per hores de dedicació
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