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L' Associació Alba d' atenció al disminu'it de Htrrega és una entitat 
que treballa per a les persones amb discapacitat psíquica des de fa 30 
anys. Va néixer gracies que un grup de pares i mares van veure la necessitat 
de crear un espai per a la integració social deis seus fills i tilles. 

Des d'aleshores 1' Associació Alba no ha parat de créixer i, degut a 
1' augment de la població amb discapacitat que atén, es va proposar a 
1' Ajuntament de Cervera la creació d'un centre ocupacional per poder 
atendre, a Cervera, les persones amb disminució psíquica de la comarca 
de la Segarra. 

Gracies a aixo es va obrir el Centre Ocupacionall'Espatula. A partir 
d'aquí vam comen~ar la nostra activitat a l'antiga caseta del guarda
agulles de Cervera, amb 1' esperan~a de poder tenir un no u centre 
condicionat a les nostres necessitats. 

Un centre ocupacional és 1' alternativa a la integració laboral i social 
d' aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de 
treball ni a un Centre Especial de Treball. 

L' objectiu primordial és la integració social de les persones i la millora 
de la seva autonomia mitjan~ant la Terapia Ocupacional. És un lloc on 
les persones amb discapacitat psíquica poden aprendre a fer tasques 
manipulatives, a portar una vida més autonoma, també és un lloc per 
compartir, ajudar i col·laborar. 

El 7 d'abril de 2006 es va inaugurar el nou Centre Ocupacional 
l'Espígol de Cervera. 
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Quan va arribar el 
moment d' escollir el nom, 
varem comen~ar a buscar 
informació relacionada 
amb Cervera i amb la 
Segarra, també ens van 
ajudar els nostres amics, per 
poder posar un nom al cen
tre amb el qual ens hi 
sentíssim identificats i que 
ens agradés a tots. 

1 un bon dia ens vam 
assabentar de la historia de 
la festa de Sant Magí i ens 
va agradar for~a, sobretot 
quan es va a la Font de la 
Brufaganya a recollir 
1' aigua miraculosa, i ens 
imaginem aquells ases i 
mules guarnits de boix i 
espígol. Creiem que 
aquestes plantes són molt 
representatives en aquesta 
festa i sobretot en tota la 
Segarra, per aquesta raó 
vam escollir que el nostre 
centre portés el nom de 
l'espígol. 

L' espígol és una planta 
molt present a la comarca i 
nosaltres també volem es
tar integrats i ser tan 
presents a Cervera i a la 
Se garra. 

Noies i nois del Centre Ocupacionall'Espígol 

Centre Ocupacionall'Espígol. 
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