
PLA LOCAL D’INCLUSIÓ I 
COHESIÓ SOCIAL DE LA 

CIUTAT DE LLEIDACIUTAT DE LLEIDA
3r. Plenari

22 de març de 2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social i Ciutadania



Procés de disseny del Pla

DIAGNOSI procés 
participatiu: ESTRATÈGIES Aprovació Plenari 

Maig 2008.
participatiu:

Amenaces, debilitats
oportunitats i 

fortaleses de la 
ciutat de Lleida.

ESTRATÈGIES 
D’ABORDATGE a 
curt, mig i llarg 

termini i els seus 
impulsors.

Aprovació Plenari 
Maig 2008.

Aprovació Ple 
Ajuntament Lleida 
novembre 2008.



Comissions del Pla Local d’Inclusió 
de Lleida

Comissió de 
cultura,
esports i 
lleure.

42 actuacions

Comissió 
d’inserció 
laboral i 

promoció 
econòmica.

35 actuacions

Comissió 
d’educació i 
formació.

40 actuacions

Comissió 
d’urbanisme 
i habitatge.

40 actuacions

Comissió de 
Serveis 
socials i 
Salut.

88 actuacions



Conclusions del procés participatiu

Actuacions

Un total de 245 actuacions proposades.

ImpulsorsImpulsors
Accions a impulsar per diferents agents locals de la 

ciutat segons el nivell competencial i afavorint la creació 
de xarxes i la corresponsabilitat.

Terminis d’execució 

- Curt termini (fins a 2 anys).

- Mig termini (de 2 a 4 anys).

- Llarg termini (4 anys o més).
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IMPLEMENTACIÓ del 
Pla Local d’inclusió i 

cohesió social de 
Lleida



Procés de seguiment i avaluació

Oficina Tècnica Pla Local d’Inclusió.

Traspàs de les actuacions a cada agent 
local impulsor.

Constitució de la Comissió de 
Seguiment.

Reunions amb cada interlocutor 
designat pels agents impulsors.

Reunions amb les entitats del 3r sector.



Creació de la comissió de 
seguiment Maig 2009

3 Entitats del 3r sector

Patronal PIMEC

Universitat de Lleida

3 Departaments de la Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Lleida



Balanç de l’estat d’implementació: 245 actuacions

3%

32%

65%

Finalitzada

Iniciada

No iniciada



Àmbit d’urbanisme i habitatge



Àmbit d’urbanisme i habitatge: 40 actuacions

2%
15%

83%

Finalitzada

Iniciada

No iniciada



Àmbit d’inserció laboral i promoció 
econòmica



Àmbit d’inserció laboral i promoció econòmica: 35 actuacions

3%

43%

54%

Finalitzada

Iniciada

No Iniciada



Àmbit d’educació i formació



Àmbit d’educació i formació: 39 actuacions

72%

28%

Iniciada

No iniciada



Àmbit de serveis socials i salut



Àmbit de serveis socials i salut: 88 actuacions

6%

40%

54%

Finalitzada

Iniciada

No iniciada



Àmbit de cultura, esports i lleureÀmbit de cultura, esports i lleure



Àmbit de cultura, esports i lleure: 42 actuacions

2%
22%

76%

Finalitzada

Iniciada

No iniciada



EIXOS TRANSVERSALS

PROMOCIÓ DE XARXES I 
DEL  

TREBALL INTEGRAL

Promoure el treball 
transversal, la creació 

de xarxes i  protocols de 
coordinació entre els 

agents locals.

DIFUSIÓ I OPTIMITZACIÓ  
DE RECURSOS, 
PRESTACIONS

I SERVEIS 

Difondre la informació 
entorn els recursos 

existents.

FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

Fer campanyes de 
sensibilització  comunitària 

i professional envers els 
diferents col·lectius en risc 

d’exclusió.coordinació entre els 
agents locals.

Promoure les xarxes de 
suport informals i  

sistemes d’ auto ajuda i 
voluntariat.

Fomentar l’abordatge 
integral en el treball 

amb famílies.

existents.

Potenciar els recursos i 
serveis  existents, 
estudiant el seu 

rendiment i optimització .

Crear recursos segons 
les necessitats 

emergents.

d’exclusió.

Afavorir la formació i 
actualització  tècnica dels 

professionals.

Aplicar el concepte de 
responsabilitat social a 

diferents àmbits públics i 
privats.

Realitzar estudis i recerques 
per conèixer la realitat dels 

col·lectius vulnerables.



PROMOCIÓ DE XARXES I DEL  
TREBALL INTEGRAL

Promoure el treball transversal, 
la creació de xarxes i  protocols 
de coordinació entre els agents 

locals.

XARXA D’ENTITATS 
SOCIALS D’ATENCIÓ 
ALS SERVEIS BÀSICS

COMISSIÓ TREBALL 
SEXUAL

XARXES 
D’AGENTS 

LOCALS

Promoure les xarxes de suport 
informals i  sistemes d’ auto 

ajuda i voluntariat.

Fomentar l’abordatge integral 
en el treball amb famílies.

PROMOCIÓ 
VOLUNTARIAT SÈNIOR 

I JOVE

VOLUNTARIAT 

3R SECTOR

MOLTS 
PROJECTES 

LOCALS  
PROMOUEN 

L’AUTOAJUDA

TENDÈNCIA A L’ALÇA
NOUS PROGRAMES I 
SERVEIS INTEGRALS



FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

Fer campanyes de 
sensibilització  comunitària i 

professional envers els diferents 
col·lectius en risc d’exclusió.

Afavorir la formació i 
actualització  tècnica dels 

3r SECTOR

JORNADES

SEMINARIS

TAULES

CAMPANYES

DIES MUNDIALS

PROMOCIÓ DE 
L’ACTUALITZACIÓ actualització  tècnica dels 

professionals.

Aplicar el concepte de 
responsabilitat social a diferents 

àmbits públics i privats.

Realitzar estudis i recerques per 
conèixer la realitat dels 
col·lectius vulnerables.

PLANS DE FORMACIÓ
L’ACTUALITZACIÓ 

PROFESSIONAL DES DE TOTS 
ELS ÀMBITS

ENTITATS DEL 3R SECTOR I 
XARXES 

EMPRESES 
D’INSERCIÓ

RSE A 
L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA

POBRESA 
ECONÒMICA A 

LLEIDA
JOVIC

FRAGILITAT 
DE LA GENT 

GRAN
3r SECTOR



DIFUSIÓ I OPTIMITZACIÓ  DE 
RECURSOS, PRESTACIONS

I SERVEIS 

Difondre la informació 
entorn els recursos existents.

Potenciar els recursos i 

WEBS, PREMSA, DÍPTICS…
NECESSITAT DE MAJOR 
DIFUSIÓ O NOVES VIES

Potenciar els recursos i 
serveis  existents, estudiant 

el seu rendiment i 
optimització.

Crear recursos segons les 
necessitats emergents.

AVALUACIÓ DE RECURSOS COM 
A PART DEL PROCÉS

RECONVERSIÓ DE 
RECURSOS

CREACIÓ DE NOUS RECURSOS

CONEIXEMENT DE 
NECESSITATS PERÒ 

MANCA 
FINANÇAMENT



Entitats 
del 3r 
sector

El 100% de les entitats 
participants al Pla Local 
d’inclusió treballen en 

la direcció 
consensuada.

Davant propostes de 
treball en xarxa la treball en xarxa la 
participació del 3r 

sector ha estat un èxit.

Les Entitats del 3r sector són un element clau 
en la millora de la qualitat de vida de la ciutat 

a partir del desenvolupament de projectes 
que afavoreixen la inclusió i la cohesió social.



OBJECTIUS DEL PLA LOCAL D’INCLUSIÓ I 
COHESIÓ SOCIAL DE LLEIDA 2010-2011.

Volem fer de Lleida una ciutat més cohesionada i 
inclusiva.

Cercar vies per 
Seguir vetllant la 

Consolidar i crear 
noves sinèrgies entre Cercar vies per 

afrontar els nous 
reptes socials.

Seguir vetllant la 
implementació dels 

acords establerts en el 
Pla Local d’Inclusió.

Consolidar i crear 
noves sinèrgies entre 
tots els agents locals, 

impulsant el treball en 
xarxa.

Consolidar l’Oficina Tècnica 
com a espai de coordinació 
de les diferents polítiques 
d'inclusió i de disseny de 

nous programes i projectes.



Lleida, ciutat per a tothom.

http://serveispersonals.paeria.cat
plalocalinclusio@paeria.cat



http://www.2010contralapobreza.msps.es


