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3 octubre - 38è Aniversari Associació Alba

11h Presentació dels actes del 38è aniversari.

11:30h Elaboració del mural “Tots som ALBA” que decorarà 

durant el dia les instal·lacions de l’Associació.

12h Vermut popular i animació musical amb Dj Bluetonic. 

16h a 19h - Jornada de portes obertes a les instal·lacions del 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Urgell .

c/Sant Antoni Maria Claret 17, 1r A-B Tàrrega. 

8 octubre - 18h - Sala Buireu (Cervera)

9 octubre - 19h - Palau Marquesos (Tàrrega)

10 octubre - Durant tot el matí

- Taules informatives c/Carme, CAP Tàrrega i a Cervera

- Projecció del vídeo “Les Meves Raons”, sobre testimonis de 

persones que pateixen una malaltia mental. (Palau dels Marquesos 

de la Floresta).

10 octubre - 19:30h - Camp futbol UE TÀRREGA

ACTES DE CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA 
SALUT MENTAL

“Parlem-ne!” Parlem obertament sobre la malaltia mental.

Xerrada que es realitza als instituts, amena i distesa sobre les 

veritats, tòpics i mentides en relació a la malaltia mental.

“Parlem-ne!” Parlem obertament sobre la malaltia mental.

Xerrada que es realitza als instituts, amena i distesa sobre les 

veritats, tòpics i mentides en relació a la malaltia mental.

PARTIT DE FUTBOL SOLIDARI EN BENEFICI 
DE L’ASSOCIACIÓ ALBA I ASSOCIACIÓ ONDARA-SIÓ

ENTRADA 3 EUROS
(De regal una tira de números per participar al sorteig solidari)

- 19:30h - Partit de futbol inclusiu. Amb la participació de l’equip de futbol 

sala de l’Associació Alba, Centre de Dia Tàrrega i joves de Tàrrega.

- 20:00h - Lectura del manifest i xut d’honor.

- 20:15h - Triangular entre UE Tàrrega i 2 equips a determinar.

- 20:45h - Gran sorteig solidari (durant la mitja part)

- 22:00h - Final del partit i lliurament de premis commemoratius.

SORTEIG

- Un cap de setmana (2 nits) per a 2 per-

sones a la casa rural de Cal Miramunt. 

www.calmiramunt.com

- Pilotes firmades pel futbolista Joan Cap-

devila, 2 lots de productes gastronòmics 

de l’Ass. Alba.

10 octubre - 18:30h - Pl. Carme (Tàrrega)

Concentració prèvia al PARTIT DE FUTBOL SOLIDARI

Xocolatada infantil, taula informativa, lectura del manifest, animació per part 

del grup de batukada els Diables Bat.
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1 desembre - 18h - Col·legi Sant Josep (Tàrrega)

3 desembre - Dia Mundial de la Discapacitat

Espectacle teatral per part del grup Projekt Vaerkstedet 

Limfjordsskolen

Grup de teatre danès format per persones amb discapacitat que 

utilitzen el teatre com a línia de treball per a fomentar habilitats 

comunicatives i l’autonomia. Amb aquest espectacle el grup ha 

realitzat una gira internacional per a diferents països.

(ENTRADA 3 EUROS)

11h - Concentració i lectura del manifest al Taller Alba
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12 octubre - 9:30h - Sant Pere el Gros (Cervera)

- Passejada pels horts. Sortida de Sant Pere el Gros fins a Vergós. 

Visita al Molí del Razquin i esmorzar de carmanyola a la Font del Fiol.

Acte organitzat pel centre l’Espígol i Associacions de Cervera. 

30 octubre - 19:30h - Biblioteca Comarcal Tàrrega

Xerrada Aprendre dels moments de crisi amb el psicòleg, escrip-

tor i comunicador Xavier Guix. Autor de llibres sobre temes 

d’autoajuda, comunicació i creixement personal. 

19h - Inauguració de l’exposició fotogràfica sobre 

retrats i instants quotidians a l’Associació Alba. Un treball 

del fotògraf Emili Morreres. Sala Marsà (Tàrrega) del 3 al 15 

de desembre
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4 desembre - 19h - Teatre L’Amistat de Mollerussa 

Espectacle teatral per part del grup Projekt Vaerkstedet 

Limfjordsskolen

Grup de teatre danès format per persones amb discapacitat que 

utilitzen el teatre com a línia de treball per a fomentar habilitats 

comunicatives i l’autonomia. Amb aquest espectacle el grup ha 

realitzat una gira internacional per a diferents països. 

(ENTRADA 3 EUROS)

5 desembre - 12h - Auditori de Cervera

Espectacle teatral per part del grup Projekt Vaerkstedet 

Limfjordsskolen

Grup de teatre danès format per persones amb discapacitat que 

utilitzen el teatre com a línia de treball per a fomentar habilitats 

comunicatives i l’autonomia. Amb aquest espectacle el grup ha 

realitzat una gira internacional per a diferents països.

(Passe especial pels instituts de Cervera i el centre l’Espígol)
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http://projekt-limfjordsskolen.dk/GB/Theatre.aspx


