
ITINERARIS FORMATIUS. LLISTAT DE LES ENTITATS QUE HAN CONFIRMAT LA SEVA COL·LABORACIÓ
Categoria Entitat 

(Tàrrega)
Correu electrònic Disponibilitat de participació

Cultura
Associació Agrat agrat@agrat.cat Servei  comunitari  i  itineraris a partir  de 18 anys.  Dinamitzen moltes fires de Tàrrega, com la  de Playmobil,

Closcamoll, Carnestoltes... Poden ajudar fent de voluntaris en aquestes fires. També en l’apartat de comunicació.
L’entitat té uns 1.000 socis, s’organitzen en comissions (17 en total). Podeu consultar la web.

Cultura
Associació Cultural

Guixanet
guixanet@guixanet.cat

Servei comunitari i itineraris. Volen arribar a adolescents. 18-4 portes obertes amb aquest motiu. Fan activitats
del PEE per a Primària (2). Secundària: volien fer presentacions als centres. A l’entitat poden participar-hi en
sortides, xerrades, festes... O ajudant des de servei comunitari.

Cultura Coral Infantil Mestre Güell
cimestreguell@gmail.com

Servei comunitari: col·laborar quan els petits assagen (en danses i jocs musicals que s’ensenyen),  acompanyar
el grup dels petits en sortides i concerts de la coral, i en la cantada de Caramelles (Setmana Santa) amb un
conjunt instrumental.
Itineraris: col·laborar en el dia de la coral cantant, participant en concerts i activitats durant l’any

Cultura
Cruma. Tallers d’Arts

Escèniques
cruma@emiliagargot.com

Itineraris formatius: oferta extraescolar (no és una entitat: empresa)

Cultura Esbart Albada
(baixos Ateneu)

esbartalbada@gmail.com Servei comunitari: suport a monitors per fer tallers de danses de Primària (no tenen monitors). Itineraris: Fan 
falta joves (a partir de 16 anys). Foment del folklore català: Eixideta i ball de bastons (PEE 18-19)

Cultura La Fal·lera Gegantera
gegantstarrega@gmail.com

Trobada anual gegantera (enguany, de centenàries) (maig) , sortida en diferents festes del municipi i de fora 
(Sant Eloi, festes majors, Santa Carme...): col·laborar a portar capgrossos i gaudir de la festa  (com menjars 
populars). (Full de calendari).
Itineraris: el mateix. Els petits poden tenir explicació (a l’expositor).

Educació i social Ampa M. Mercè Marçal ampammmtarrega@gmail.com
Servei comunitari: voluntariat a les festes que munta l’associació (com a Ampa acordaran actuacions que es 
poden fer)

Educació i social Resta d’Ampes Fer la consulta des del PEE per si volen participar a servei comunitari

Esports CEACAT ceacatarrega@gmail.com Itineraris:

Esport Club d'atletisme Fondistes
Tàrrega

info@fondistestarrega.com Molt interès a participar al PEE

Esports Club Escola Hípica Tàrrega chtarrega@gmail.com
Servei comunitari: voluntariat en fires i festes (Medi Ambient, del Caçador, Parc Nadal...), també els dissabtes en 
festes d’aniversaris.
Itineraris: pràctica d’hípica

Esports Club Natació Tàrrega
cntarrega@cntarrega.org Servei comunitari: ajudants d’entrenadors de bàsquet als petits

Itineraris: pràctica de bàsquet, natació i karate

Joventut i Lleure
Agrupament Escolta i Guia

Mestre Güell- Roger de
Llúria

cautarrega@cautarrega.cat Servei comunitari: en funció del tema que ens pugui plantejar el centre educatiu
Itineraris: en el cas de places (possibilitat a 4t ESO) i de presentacions a centres 

Joventut i Lleure GIC Centre d’Esplai gicesplai@gmail.caom Servei comunitari: en funció del tema que ens pugui plantejar el centre educatiu
Itineraris: en el cas de places i de presentacions a centres 

Medi Ambient GEMA gema.tarrega@gmail.com Servei comunitari:
participació en sessions de neteja de boscos (gener), diades, xerrades... 

Social Associació Alba formacio@aalba.cat

Servei comunitari: anteriorment, pactant tema.
- Medi ambient (Manuel de Pedrolo): podrien acollir entre 2 i 4 alumnes, però no en el mateix temps. Participant a
projectes de l'Escola: taps, reciclatge...(dilluns, dimarts i dijous) o en alguna llar residència també treballant 
temes de reciclatge.
- Social, comunitari (Sant Josep-Vedruna): en aquest cas el servei aniria més encarat a l'atenció a la persona, 
acompanyar a les persones tant de les llars com les que participen en activitats de lleure inclusiu, en algunes 
accions: sortides de tarda, sortir a passejar, activitats de lleure (ja sigui entre setmana o caps de setmana). 
Podrien acollir entre 8-10 joves, però no al mateix temps.

http://agrat.cat/
mailto:formacio@aalba.cat
https://aalba.cat/ca/c/home-alba-167
mailto:gema.tarrega@gmail.com
https://gematarrega.org/
mailto:gicesplai@gmail.caom
https://es-es.facebook.com/gic.centredesplai
mailto:cautarrega@cautarrega.cat
http://www.cautarrega.cat/
http://www.cautarrega.cat/
http://www.cautarrega.cat/
mailto:cntarrega@cntarrega.org
http://www.cntarrega.org/
mailto:chtarrega@gmail.com
http://www.chtarrega.com/
mailto:info@fondistestarrega.com
http://fondistestarrega.com/ca/c/inici-3
http://fondistestarrega.com/ca/c/inici-3
mailto:ceacatarrega@gmail.com
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/club-esportiu-amics-de-la-cultura-activa-de-tarrega-ceacat
mailto:ampammmtarrega@gmail.com
https://ampammm.wordpress.com/
mailto:gegantstarrega@gmail.com
http://falera.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa729eB7KmaWv3Cch3sf5wf8n77va04ESk0yXHhEmGhb7Jg
mailto:esbartalbada@gmail.com
mailto:cruma@emiliagargot.com
https://emiliagargot.com/cruma1/cruma
https://emiliagargot.com/cruma1/cruma
mailto:cimestreguell@gmail.com
http://coralmestreguell.blogspot.com/
mailto:guixanet@guixanet.cat
https://guixanet.cat/
https://guixanet.cat/
mailto:agrat@agrat.cat


Social Associació Alzheimer de
Tàrrega i Comarca AFATC

alzheimer.tarrega@afatc.cat
administració@afatc.cat

Servei comunitari: accions de col·laboració

Social i Cultural
Associació de Dones Arrel

de Tàrrega
donesarrel@gmail.com

Servei comunitari: fan sortides culturals i s’hi pot donar suport.
Trobada de puntaires i donar suport (8-12-19).
Fan tallers d’art variat i estand a fira i s’hi pot donar suport.
Lectura.
Itineraris: el mateix.

Salut i Social
Associació de Salut Mental

Ondara Sió miraclellorens@gmail.com
Servei comunitar: participar en la formació sobre salut mental (conferències i cursets) donant suport, 
especialment en el tema divulgació i comunicacions

Social Càritas claracaritastarrega  @gmail.c
om

Servei comunitari: suport amb el voluntariat en tallers a infants o altres tipus de tallers
Itinerari formatiu: tallers de suport a l’estudi 

Social Casal de la gent gran
Centre Cívic

imma.cabiscol@gencat.cat Servei comunitari: ajudants en tallers de formació a adults (ús de mòbils, i altres temes d’interès)

Social Creu Roja
tarrega@creuroja.org/

anna.seres@creuroja.org

Servei comunitari: suport amb el voluntariat en tallers a infants o en projectes (Banc d’Aliments, Sempre 
Acompanyats, Inclusió de Nens i Nenes en Risc d’Exclusió Social, i sensibilització de diverses campanyes).
Itinerari formatiu: tallers de suport a l’estudi 

Salut i Social EAP-CAP Tàrrega
mbalague.lleida.ics@gencat.

cat
Servei Comunitari: ajudant en formació a usuaris de TESEO, entre altres (full adjunt)

Social i Educatiu Gòtic Ajuntament de
Tàrrega

gotic@tarrega.cat

Espai per a més grans. Ja hi fem sessions suport a l’estudi (PEE). 
Possibles accions de Servei Comunitari:

• nivell pedagògic: procés de creació d’un taller o càpsula associativa (whatsapp, fotos mòbil...)
• nivell tècnic: gestió i manteniment TIC
• nivell social: acollida i acompanyament d’usuraris i foment d’un espai de convivència

Social 
Grup de Missions i Mans

Unides a Tàrrega 
angelssalgado@gmail.com Servei comunitari: participar en els festivals que fan a favor de Mans Unides.

Itineraris: ajudar en els cursos de formació sobre ecologia, no malbaratament d’aliments, etc.

Social La Soll Tàrrega lasolltarrega@gmail.com
Servei comunitari: trobades, xerrades, etc., al voltant de la cultura i foment de pensament. S’hi pot participar a 
punt d’informació, staff...

mailto:lasolltarrega@gmail.com
http://lasoll.cat/
mailto:angelssalgado@gmail.com
http://grupdemissionsimansunides.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa73xpoMbJKIQ_6CG56FWOvGlxncEKbH-07rfWFnpJxxRFg
http://grupdemissionsimansunides.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa73xpoMbJKIQ_6CG56FWOvGlxncEKbH-07rfWFnpJxxRFg
mailto:gotic@tarrega.cat
https://www.tarrega.cat/gotic
https://www.tarrega.cat/gotic
mailto:mbalague.lleida.ics@gencat.cat
mailto:mbalague.lleida.ics@gencat.cat
https://captarregaics.wordpress.com/tag/eap-tarrega/
mailto:anna.seres@creuroja.org
mailto:tarrega@creuroja.org/
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
mailto:imma.cabiscol@gencat.cat
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/equipaments-i-instal-lacions/equipaments-socials/casal-de-gent-gran
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/equipaments-i-instal-lacions/equipaments-socials/casal-de-gent-gran
mailto:claracaritastarrega@gmail.com
mailto:claracaritastarrega@gmail.com
mailto:claracaritastarrega@gmail.com
http://www.caritastarrega.cat/
mailto:miraclellorens@gmail.com
http://www.salutmentalondarasio.cat/
http://www.salutmentalondarasio.cat/
mailto:donesarrel@gmail.com
http://donesarrel.blogspot.com/
http://donesarrel.blogspot.com/
mailto:administraci%C3%B3@afatc.cat
mailto:alzheimer.tarrega@afatc.cat
http://alzheimer.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71IYdbR9UFs2A0b0vad2WpDv3431NQn0zLYxQ_AknRRag
http://alzheimer.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71IYdbR9UFs2A0b0vad2WpDv3431NQn0zLYxQ_AknRRag


SERVEI COMUNITARI. LLISTAT DE LES ENTITATS QUE CAL CONFIRMAR LA SEVA COL·LABORACIÓ
Categoria Entitat (Tàrrega) Correu electrònic Disponibilitat de

participació
Centre que ha fet el contacte

Gent Gran Associació Gent Gran Amics del País de Tàrrega associaciogentgrantarrega@gmail
.com

Gent Gran Associació Sant Antoni d’Amics de la Residència de Gent
Gran de Tàrrega

info@residenciatarrega.com

Esport i Medi Ambient Agility ACD Tàrrega infoagilitytarrega@gmail.com

Medi Ambient Associació protectora d’animals de Tàrrega protectora.animals@hotmail.com

Medi Ambient Grup d’Ecologia i Medi Ambient inCanem Associació
Canina

incanem@outlook.com

Medi Ambient i Cultura Associació Amics de l’Arbre de Tàrrega j.aligue@hotmail.com

Sanitat i Serveis Socials AECC- Catalunya contra el càncer lleida@aecc.es

Sanitat i Serveis Socials DYA Tàrrega
info@dyalleida.es

albertgual@dyalleida.es

Social
AFAFDA (Associació de Famílies amb Fills en Dificultats

d’Aprenentatge)
Afada_lleida@yahoo.es

Social
APADOC (Associació de Persones Afectades de Dolor

Crònic) 
apadoctrrga@gmail.com

Social Associació Alzheimer de Tàrrega i Comarca AFATC
alzheimer.tarrega@afatc.cat

Social Associació de Donants de Sang de l’Urgell urgell@donantsdesant.org

Social Associació de Vídues Urgell Segarra

Social
Associació Sant Antoni d’Amics de la Residència de Gent

Gran de Tàrrega
info@residenciatarrega.com

Social CUS Salut, Consum i Alimentació cuslleida@gmail.com

No tenen cap persona ara a
Tàrrega. Però sí que estaven

interessats a participar-hi
(quan tinguin personal a

Tàrrega)

Social Suport al dol de Ponent info@suportaldol.org Vaig fer un correu de
presentació i no han respost

mailto:info@suportaldol.org
https://www.suportaldol.org/#
mailto:cuslleida@gmail.com
http://www.cus-usuaris.org/
mailto:info@residenciatarrega.com
https://residenciatarrega.com/ca/c/residencia-sant-antoni-de-tarrega-3
https://residenciatarrega.com/ca/c/residencia-sant-antoni-de-tarrega-3
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/associacio-de-vidues-urgell-segarra
mailto:urgell@donantsdesant.org
https://www.bancsang.net/
mailto:alzheimer.tarrega@afatc.cat
http://alzheimer.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71IYdbR9UFs2A0b0vad2WpDv3431NQn0zLYxQ_AknRRag
mailto:apadoctrrga@gmail.com
http://www.apadoc.org/
http://www.apadoc.org/
mailto:Afada_lleida@yahoo.es
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/associacio-de-families-amb-fills-en-dificultats-daprenentatge-afafda
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/associacio-de-families-amb-fills-en-dificultats-daprenentatge-afafda
mailto:albertgual@dyalleida.es
mailto:info@dyalleida.es
https://www.dyalleida.es/
mailto:lleida@aecc.es
https://www.aecc.es/es
mailto:j.aligue@hotmail.com
https://amicsarbre.cat/ca/c/parc-de-sant-eloi-2
mailto:incanem@outlook.com
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/incanem-associacio-canina
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/incanem-associacio-canina
mailto:protectora.animals@hotmail.com
http://adoptaunpelut.cat/protectores/protectora-animals-tarrega/
mailto:infoagilitytarrega@gmail.com
http://www.agilityassociaciociutatdetarrega.com/
mailto:info@residenciatarrega.com
https://residenciatarrega.com/ca/c/residencia-sant-antoni-de-tarrega-3
https://residenciatarrega.com/ca/c/residencia-sant-antoni-de-tarrega-3
mailto:associaciogentgrantarrega@gmail.com
mailto:associaciogentgrantarrega@gmail.com
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/associacio-amics-del-pais-casal-de-gent-gran


ITINERARIS FORMATIUS. LLISTAT DE LES ENTITATS QUE CAL CONFIRMAR LA SEVA COL·LABORACIÓ
Categoria Entitat (Tàrrega) Correu electrònic Disponibilitat de participació Centre que ha fet el contacte 

Cultura Associació Amics de l’Arbre de Tàrrega j.aligue@hotmail.com

Cultura Associació Paupeterres  paupeterres@hotmail.com

Cultura Casal Popular el Rostoll elrostolltarrega@gmail.com

Cultura 

Patrimoni
Centre Cultural de Tàrrega (vetllen pel conservació 
patrimoni)

centre@culturatarrega.com

Cultura Cinema Cine Club la Lloca (cinefòrum) pere@circusa.com

Cultura
Dansa

Colla Sardanista Alba (no continuïtat)   Federació de 
Ponent

Cultura Música Coral Bona Nova (adults)

Cultura Música Coral Ramon Carnicer (de 16 a 18 anys)
amorfarre@gmail.com

Cultura 
Teatre

Fundació la Xarxa (ajuda a servei comunitari?)
xarxatarrega@gmail.com

Cultura Música i 
Teatre

Grup de Teatre BAT 
(també batucada i diables)

bat@bat-teatre.net

Cultura Música
Orfeó Nova Tàrrega 
(joves que provenen de C. Güell)

Cultura 
Parròquia de Santa Maria de l’Alba

parroquiatarrega@hotmail.com

Cultura Música Polifònica de l’Urgell

Cultura Puntaires de Tàrrega

Cultura
Dansa

Shiva Dance Associació Juvenil Shiva Dance Dansa i 
Teatre de l’Urgell

shivadancedtu@gmail.com

Cultura
Música

Youngers Batucada youngersbatucada@gmail.com

Educació Associació AIDA (trastorns aprenentatge) assoc.aida@gmail.com

Educació Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega aeutarrega@gmail.com

Esport Agrupació Excursionista de l’Urgell info@aeu.cat

Esport Club Ciclista Tàrrega cciclistatarrega09@gmail.com

Esport Club de Bitlles Tàrrega clubdebitllestarrega@gmail.com

Esport Club de Modelisme de Tàrrega jsampe55@yahoo.es

Esport Club Escacs Tàrrega cetarrega@hotmail.com

mailto:cetarrega@hotmail.com
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/club-escacs-tarrega
mailto:jsampe55@yahoo.es
https://www.tarrega.cat/la-ciutat/contactes-dinteres/club-de-modelisme-de-tarrega
mailto:clubdebitllestarrega@gmail.com
http://bitllestarrega.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71Hio1P8BDp61CPVAmZBCisHyPA1W37nk-IWae2ZaNRrg
mailto:cciclistatarrega09@gmail.com
http://clubciclista.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa70gEuKDicdIgPm4QEBDvJLH3TIooakVDV4Q8YzWZ06W_w
mailto:info@aeu.cat
https://aeu.cat/ca/c/agrupacio-excursionista-de-l-urgell-4
mailto:aeutarrega@gmail.com
https://aulatarrega.cat/
mailto:assoc.aida@gmail.com
http://aida.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71HSzuoWTrjyGolMIa0SOCSqV1H31C6ock72I7H7Cdnkw
mailto:youngersbatucada@gmail.com
https://www.facebook.com/youngersbatucada
mailto:shivadancedtu@gmail.com
http://shivadance.tarregae.org/
http://shivadance.tarregae.org/
mailto:parroquiatarrega@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Parroquia-de-Santa-Maria-del-Alba/954422581338751
mailto:bat@bat-teatre.net
http://www.bat-teatre.net/projectes_1/_CAFjuKR7gbUH54EAEyNFBPnzjJuR8fBrVhUjn9Q8z--12tKLaInbLw
mailto:xarxatarrega@gmail.com
http://www.xarxatarrega.org/index.html#1
mailto:amorfarre@gmail.com
http://coralramoncarnicer.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa70dJHK2dRIF3hCk7i6DC6ivzdG_T8tXobTGjGp50G5lwA
mailto:pere@circusa.com
http://lalloca.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa71GwyQeuQm2y2fbEWorkfjQoJc9_b-y1GNN4WH5b3ip6Q
mailto:centre@culturatarrega.com
https://culturaltarrega.org/ca/c/portada-1
https://culturaltarrega.org/ca/c/portada-1
mailto:elrostolltarrega@gmail.com
http://elrostoll.blogspot.com/2017/
mailto:paupeterres@hotmail.com
https://paupaterres.cat/ca/p/paupaterres/organitzacio-4-8
mailto:j.aligue@hotmail.com
https://amicsarbre.cat/ca/c/parc-de-sant-eloi-2


Esport Club Escuderia Tàrrega info@escuderiatarrega.com

Esport Club Futbol Sala Tàrrega direccion@fstarrega.es

Esport Club Patinatge Artístic Tàrrega info@patinatgeartistic.net

Esport Club Tennis Tàrrega info@tennistarrega.cat

Esport Tàrrega Hoquei Patins Club ino@hoqueitarrega.com

Esport Unió Esportiva Tàrrega- Escola de futbol info@uetarrega.cat

NOTES: 

- Des del PEE 0-20 aquest curs s’elabora l’oferta de recursos educatius de Tàrrega en temps no formal (també el de
serveis educatius de temps formal i el del pla d’acollida). Va creixent cada dia gràcies a l’aportació col·laborativa del
teixit  associatiu.  Encara falta  parlar  amb moltes entitats i  associacions,  de manera que aquest  mapa és viu i  va
ampliant-se de manera progressiva. D’altra banda, el llista s’ha de revisar cada cert temps perquè el teixit associatiu és
viu i transformable. Us agrairem que si en la vostra associació hi ha alguna modificació de dades, ens la feu arribar.

- En el cas de les entitats i associacions que puguin col·laborar en l’assignatura de Servei comunitari i no constin encara
en  aquest  catàleg:  ens  hi  posarem en  contacte  en  funció  de  les  necessitats  i  peticions  que  tinguin  els  centres
educatius. En aquest cas, cal demanar informació a la tècnica LIC (mapa de recursos marc i no totalment consultat/
mapa  d’actius  de  Salut  en  Xarxa:  http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-
eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/)

- En el cas de les entitats i associacions contemplades en els itineraris: ens hi posarem en contacte en funció de les
necessitats i  peticions del  pla d’actuació (música,  folklore, escoltisme) i  les necessitats que es detectin des de la
comissió d’orientació (SOAC). En aquest cas, cal demanar informació a la tècnica LIC (mapa de recursos marc i no
totalment  consultat/  mapa  d’actius  de  Salut  en  Xarxa:  http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-
estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/)

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/
mailto:info@uetarrega.cat
http://uetarrega.cat/ca/c/index-1
mailto:ino@hoqueitarrega.com
http://hoqueitarrega.com/ca/c/hoquei-patins-club-tarrega-1
mailto:info@tennistarrega.cat
https://www.facebook.com/clubtennistarrega/
mailto:info@patinatgeartistic.net
http://patinatgeartistic.net/ca/p/informacio/benvingut-1-2-11
mailto:direccion@fstarrega.es
http://fstarrega.es/ca/c/index-1
mailto:info@escuderiatarrega.com
http://escuderiatarrega.com/ca/c/escuderia-tarrega-2

