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Tècnics del primer equip del Tàrrega faran sessions d’entrenament
als jugadors del Club Alba de futbol sala
Des de l’àrea de formació i inserció de l’entitat s’oferiran serveis
d’orientació sociolaboral de forma gratuïta a jugadors migrants
La UE Tàrrega oferirà entrades per potenciar l’assistència assídua
als partits de persones de l’entitat amb especial dificultats

L’Associació Alba de Tàrrega i la UE Tàrrega han arribat a un acord de col·laboració
que permetrà que membres d’Alba puguin participar d’una manera més activa en
diferents activitats del club esportiu de la capital de l’Urgell.
Des de fa uns anys l’entitat aposta per obrir-se al territori i treballar en xarxa i per això,
vetlla per establir acords de col·laboració i convenis amb altres entitats del tercer
sector, associacions culturals, esportives, etc. L’objectiu també és permetre la inclusió
de persones amb capacitats diferents en diferents teixits de la societat i sortir cada
vega més del centre i obrir-se a la ciutadania.
El president de la UE Tàrrega Joan Amorós explica: “fa temps que teníem ganes
d’obrir-nos a les entitats socials de Tàrrega i per això, hem decidit començar amb
l’Associació Alba. Estem molt contents d’aquest acord perquè i ens enriquirà a tots dos
cobrint algunes necessitats que teníem a través de la col·laboració i el suport mutu”.
Una de les primeres iniciatives a arrel del conveni ha estat la creació d’un grup
d’animació en format “batukada” per animar la Unió Esportiva en els seus partits de
casa i que es vol començar a treballar des del projecte “Fil musical” que potencia les
capacitats musicals de les persones.
Des d’Alba s’ha trobat molt interessant aquest escenari per treballar també en
l’eradicació dels insults que moltes vegades es profereixen als camps de futbol amb
connotacions negatives cap a persones amb altres capacitats; “serà interessant veure
la reacció del públic quan vegin que membres de l’associació també venen amb
normalitat a animar a l’UE Tàrrega”, explica la responsable de comunicació Anna
Homs.
D’altra banda, l’Associació Alba acollirà mitjançant voluntariat a algun jove amb risc
d’exclusió social que forma part del club targarí, per facilitar també la seva integració.
Segons ambdues parts, aquest acord “ha de ser per molts anys i de ben segur que
sorgiran moltes iniciatives beneficioses per les dues entitats”.

