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1. DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DE L’ÀREA 

Antecedents 

L’Ajuntament de Lleida es va adherir, 

durant l’any 2007, al Programa per al 

desenvolupament de Plans Locals per a la 

Inclusió Social, rebent una subvenció per 

part del Departament d’Acció Social i 

Ciutadania per al finançament de les 

actuacions en el marc del Pla Local per a la 

Inclusió i la Cohesió Social a la ciutat de 

Lleida. Fins l’actualitat, des de l’Oficina 

Tècnica del Pla es fa el seguiment de les 

245 actuacions fruit del procés participatiu que es desenvolupà i de les seves 

actualitzacions anuals, les quals es desenvolupen a nivell de ciutat a través de 

diferents agents locals i l’equip de l’Oficina tècnica implementa aquells projectes i 

accions que tenen a veure amb els àmbits : 

- Comunitari i xarxes locals 

- Sensibilització professional i ciutadana 

- Premis i concursos 

- Responsabilitat social i voluntariat corporatiu 

- Informació i difusió 

Els objectius del pla d’inclusió social de Lleida seguits al 2012 són: 
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El pla compta amb unes estratègies transversals i àmbits específics d’actuació. Es 

realitza un seguiment de les diferents actuacions que s’implementen a nivell de 

ciutat i que són accions que els diferents agents locals desenvolupen per millorar la 

inclusió i la cohesió social.  

Les actuacions responen als àmbits d d’Urbanisme i Habitatge, Inserció laboral 

i promoció econòmica, Serveis Socials i Salut, d’educació i Formació i 

cultura, esports i lleure. 

Algunes de les accions significatives del 2012 en diferents àmbits han estat el pla 

OCUPA’T, per fomentar oportunitats laborals, suport a l’emprenedoria entre els 

joves i adequar la relació entre els nivells de formació i les exigències dels mercat 

laboral per a la joventut, la creació de la Mesa d’emergències per respondre a 

situacions de pèrdua de l’habitatge de forma coordinada, la consolidació de 

programes de preservació familiar, la millora dels tractaments oftalmològics i les 

prestacions adreçades a la ciutadania en situació de pobresa, mitjançant un conveni 

amb la Fundació Ferreruela Sanfeliu, projectes d’art contemporani i persones en 

situació de sense llar, o el projecte intergeneracional “Aprèn amb els infants”, que 

reforça les activitats educatives fora de l’horari escolar, ajudant als infants a  

millorar el seu rendiment acadèmic, entre altres. 

Tanmateix, en l’àmbit de les discapacitats, el 98% de la flota d’autobusos de lleida 

està adaptada, la campanya de sensibilització ara tu tens l’oportunitat al 2012 s’ha 

adreçat als futurs professionals de l’àmbit social, s’ha realitzat i implementat el 

protocol d’accessibilitat en els actes públics, etc. 

 

2. PROJECTES I ACTUACIONS ESPECÍFICS DUTES A TERME DES DE 

L’OFICINA TÈCNICA DEL PLA D’INCLUSIÓ 

 

A banda de les actuacions a implementar al llarg del temps que estableix el Pla, des 

de l’Oficina tècnica s’han realitzat accions concretes en diferents àmbits: 

- Àmbit comunitari i xarxes locals 

- Sensibilització professional i ciutadana 

- Premis i concursos 

- Responsabilitat social i voluntariat corporatiu 

- Informació i difusió 
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2.1. ÀMBIT COMUNITARI I XARXES LOCALS  

 

En l’àmbit comunitari i d’acord a les necessitats actuals que venen emmarcades per 

un context d’especials dificultats sociofamiliars, s’han endegat dos projectes 

adreçats a millorar la garantia de la cobertura de les necessitats bàsiques de la 

ciutadania. Cerquen la corresponsabilitat amb altres agents locals i la 

responsabilitat social empresarial de forma que es generin sinèrgies a nivell local 

que millorin la qualitat de vida de la població. 

Aquests projectes, que passem a descriure, són “Aliments per a tothom des del 

comerç de proximitat” i la consolidació de la Xarxa d’entitats socials 

d’atenció a les necessitats bàsiques, que incorpora un nou projecte de 

creació d’estructures operatives en el sí de la mateixa a nivell de barri: les “Taules 

territorials de distribució d’aliments” que s’implementarà al llarg del 2013. 

 

Aliments per a tothom des del comerç de proximitat 

 

L’actual situació econòmica fa que 

una de les principals necessitats 

que hi ha actualment sigui la 

cobertura de necessitats bàsiques, 

i cal destacar entre elles la de 

alimentació per a tothom.  

Aquest projecte cerca arribar als 

petits comerciants de proximitat 

en el territori, per a animar-los a 

col�laborar en la recollida i 

distribució d’aliments per aquelles famílies que més ho necessitin. 

Aquest projecte s’impulsa des de les regidories de Benestar social i ocupació, horta 

i medi ambient, i comerç consum i mercats, conjuntament amb Banc dels aliments i  

la xarxa d’entitat socials d’atenció a les necessitats bàsiques.  
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 

1. Conèixer les necessitats alimentàries de les persones amb especials 

dificultats i de les entitats de la ciutat que reparteixen aliments. (aliments 

frescos, envasats...) 

2. Augmentar els aliments que es puguin distribuir entre la població que 

els necessiti, a través de les entitats distribuïdores  

3. Sensibilitzar la ciutadania de Lleida sobre les necessitats alimentàries. 

4. Animar els petits comerços alimentaris de proximitat a solidaritzar-se 

en la cobertura de necessitats bàsiques 

5. Donar resposta coordinada a la cobertura de necessitats bàsiques 

alimentaries a la població de la nostra ciutat des de la proximitat. 

6. Cercar noves col�laboracions entre, els petits comerços de la ciutat en 

aquest projecte. 

7. Ordenar les donacions d’aliments i les necessitats específiques de les 

entitats que distribueixen aliments dins d’un barri. 

8. Evitar el malbaratament d’aliments. 

9. Evitar els residus alimentaris quan encara poden ser aprofitables. 

10. Millorar la recollida de residus alimentaris 

La coordinació del projecte es realitzarà des del Banc dels Aliments i la Paeria 

posant en contacte directament als comerços amb les entitats de la Xarxa d’Entitats 

Socials més properes, que per la seva relació directa amb les persones necessitades 

poden assegurar que els aliments arribin al seu destí final de manera que es pugui 

optimitzar l’aprofitament immediat i diari dels productes frescos, la gestió es 

realitza gràcies a la participació d’una amplia xarxa de voluntariat. 

 

XARXES LOCALS  

 

Al llarg del 2012 s’han consolidat diferents espais de participació que permeten 

assolir el repte de millora del treball transversal a la ciutat. Dinamitzades des de 

l’oficina tècnica del pla d’inclusió podem fer referència a: 
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Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques  

 

La Xarxa d’ Entitats Socials d’atenció a les necessitats 

bàsiques està formada per 16 entitats de la ciutat, i va 

néixer l’any 2009 per donar resposta a la situació de crisi 

econòmica i per afavorir les sinèrgies locals i la planificació 

d’accions comunes.  

L’objectiu és produir la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de 

Lleida a partir de la coordinació en la prestació de serveis bàsics. Les entitats de la 

Xarxa són: 

 l’Agència Adventista pel Desenvolupament de Recursos Assistencials     

(ADRA)  

 Càritas Diocesana de Lleida 

 Associació Esclat- Sta. Teresina 

 Arrels- St. Ignasi 

 Associació Antisida 

 Creu Roja 

 Parròquia St. Martí  

 Bíblia Oberta  

 Dona Samaritana  

 Banc d’aliments 

 Troballes  

 MPDL Lleida Solidària 

 Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paül 

 Església Evangèlica Pentecostal 

 Parròquia de la Mercè  

 Centre de Solidaritat Jericó 

 Ajuntament de Lleida 

 

L’any 2012, la xarxa s’ha ampliat amb 3 entitats més de la ciutat, passant de 14 a 

17 entitats. 

La xarxa s’estructura en tres comissions operatives i s’ha consolidat al llarg del 

2012 assolint més objectius comuns i funcions. 

1) Comissió d’aliments: conèixer les necessitats reals de la població de Lleida 

en relació a la cobertura de necessitat d’aliments i realitzar previsions 

organitzatives i de provisió de recursos.  

XARXA D’ENTITATS 
SOCIALS D’ATENCIÓ A 

LES NECESSITATS 
BÀSIQUES  
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En el sí d’aquesta comissió s’ha iniciat un nou projecte operatiu de creació 

de taules territorials de distribució d’aliments a nivell dels barris de 

Lleida. Les taules es constituiran l’any 2013, i al 2012 s’ha iniciat un mapeig 

i contacte amb totes les entitats dels barris que presten el servei d’aliments.  

2) Comissió de base de dades compartida: s’ha posat en marxa una web 

compartida entre les entitats de la xarxa que segueix un doble objectiu: 

millorar l’eficàcia i eficiència en l’atenció a les necessitats bàsiques de la 

població a partir de la possibilitat de poder conèixer els serveis que ja 

gaudeixen les persones demandants, optimitzant la gestió dels recursos 

disponibles i la cobertura de la població.  

3) Comissió d’acollida i atenció a temporers: aquesta comissió es 

constitueix al 2011, reconvertint l’anterior xarxa de lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social. Els membres de la comissió han treballat en la 

implementació del projecte d’ Atenció i acollida a les persones que arriben a 

Lleida durant la campanya de la fruita 2012, que coordina la resposta a 

l’atenció de les persones que arriben a Lleida per la campanya agrícola.  

 

Comissió de treball sexual i seguiment del Pla integral sobre el treball 

sexual a Lleida 

 

La Comissió interdepartamental sobre el Treball sexual a Lleida, formada per la 

Generalitat de Catalunya (ICS i Departament d’Interior -Mossos d’esquadra-), 

Associació Antisida de Lleida, AMIC – UGT , CCOO de les Terres de Lleida, 

Subdelegació del Govern i Ajuntament de Lleida (Regidoria de Benestar social i 

ocupació, IMO, Regidoria de drets civils, cooperació i igualtat i Regidoria de 

Seguretat ciutadana), realitza el seguiment de les actuacions del Pla integral sobre 

el treball sexual. Aquest pla orienta les accions concretes sota els objectius 

d’atenció, prevenció, sensibilització, coordinació i inserció sociolaboral. 

Principalment s’ha avançat en la millora de l’accessibilitat als serveis i programes de 

la ciutat (laborals, d’acollida, d’informació legal i sociosanitària...), en l’ abordatge 

grupal de les necessitats de les treballadores del sexe, la consolidació d’un punt 

d’informació únic en una entitat especialitzada de la ciutat, i la millora de protocols 

de coordinació i derivació, entre altres. 

 

L’any 2012, s’han realitzat un total de 180 sancions per part de la Guàrdia Urbana a 

un total de 28 dones, en compliment de l’ordenança municipal de civisme,  a dones 
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que ofereixen serveis sexuals a la via pública. Amb aquestes dones s’han seguit 

protocols d’apropament per part dels diferents professionals que formen part de la 

comissió, i s’ha aconseguit la seva participació en tallers grupals sociosanitaris i 

sociolaborals. Tanmateix, s’ha sancionat a 11 clients. 

 

Des de la vessant de la formació i l’ocupació, les dones que han accedit a accions 

formatives han estat un total de 100, i s’han realitzat 5 contractacions en el mercat 

ordinari. 

 

Equip de treball d’ entitats del tercer sector que treballen amb col�lectius 

en risc social 

Té la missió de liderar la innovació i la promoció de la 

formació professional per millorar l’ocupació de les empreses i 

les persones. D’aquesta manera, els col�lectius que es troben 

en risc d’exclusió social poden rebre una formació ocupacional 

que permeti la seva integració a la societat a través de la 

inserció laboral.  

És un espai real de participació, de coordinació i d’intercanvi d’experiències on 

poden confluir persones de diferents entitats amb idees i experiències comunes 

envers les entitats del tercer sector de la ciutat de Lleida.  

Al 2012 les accions endegades han estat: 

.- Fira de la Formació Professional i Ocupació. 

.- Beques de Formació en Hosteleria impulsades pel Grup Mahou- San Miguel. 

.- Informació als sindicats agrícoles de la ciutat de la possibilitat que durant la 

campanya d’estiu poguessin comptar amb les borses de treball de les diferents 

entitats del tercer sector per a la seva contractació. 

.- Divulgació i informació de les activitats que realitzen les entitats. 

.- Informació al sector empresarial de l’objectiu  de l’Equip de treball de les entitats 

del tercer sector per tal de poder establir relacions de col�laboració. 
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CONSELLS MUNICIPALS 

 

El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida 

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en la seva sessió de data 27 d’abril de 2012, 

aprovà inicialment la constitució del Consell de Benestar i Acció Social de la ciutat 

de Lleida i els Estatuts pels quals s’haurà de regir i disposà, alhora, el sotmetiment 

dels acords esmentats a informació pública durant trenta dies, a efectes de 

presentació d’al�legacions i reclamacions. 

La creació del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és una oportunitat de 

legitimar i reordenar alguns dels espais de participació existents, i a l’hora obrir 

noves vies de generació de sinèrgies amb una plataforma estratègica en l’àmbit de 

l’acció social a la ciutat de Lleida.  

La seva creació respon a la voluntat d’aprofundir i avançar en aquesta línia de 

treball, i dóna resposta a la legislació vigent en matèria de serveis socials, que 

assigna als ens locals competents en matèria de serveis socials l’obligació de crear 

un consell que permeti una mirada plural a una realitat social cada vegada més 

complexa.  

El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és un òrgan col�legiat de participació 

comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de 

serveis socials al nostre municipi. 

Atesa l’amplitud de l’àmbit de treball del Consell, aquest centrarà preferentment la 

seva activitat en les qüestions que es considerin més estratègiques i globals en 

matèria d’inclusió i cohesió social a la ciutat.  

El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida, ateses les seves funcions i per tal de 

facilitar la seva operativitat, funcionarà en els següents òrgans col�legiats: 

Plenari, Comissió Permanent i Grups de treball sectorials (temporals i permanents). 

El Consell de Benestar i Acció Social funcionarà, per tal de preservar la seva 

operativitat, en grups de treball permanents o bé temporals (aquests darrers es 

crearan per tractar qüestions puntuals d’especial interès). Seran grups de treball 

permanents del Consell de Benestar i Acció Social els diferents Consells Municipals 

existents vinculats a l’àmbit de l’acció social. 
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Durant l’any 2013, es constituirà el Consell que comptarà amb la representació de 

les diferents administracions que operen a la ciutat de Lleida, les entitats del 3r 

sector, patronals, sindicats, col�legis professionals i fundacions. 

 

Consell Municipal de persones amb discapacitat 

 

L’any 2012, El Consell Municipal de Persones amb Discapacitat és va reunir dos 

cops per treballar  aquells àmbits d’activitat pública municipal que puguin afectar a 

les persones amb discapacitats. 

 
• Al juny de 2012, el Consell va tornar a ser constituït tal i com estableix els 

estatuts. Durant aquesta sessió, és varen nomenar  44 membres, entre 

entitats, associacions, col�legis professionals, representants de grups politics 

municipals i tècnics de diferents regidories de l’Ajuntament. 

 

• Novembre de 2012, és va convocar els diferents membres del Consell, per 

valorar i actualitzar  les propostes sorgides en el Pla Local d’Acció per 

afavorir la participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat a 

la ciutat de Lleida de l’any 2006. 

 

• En l’actualitat des de la Secretaria del Consell, s’està unificant els resultats 

d’aquesta actualització. 

 

Altres espais de participació: Taules territorials d’infància i adolescència 

Les Taules Territorials d'Infància  i Adolescència  són òrgans consultius que 

tenen l'objectiu de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància i 

adolescència  dins de cada territori. 

Les Taules Territorials permeten una actuació des de l'entorn més proper al medi 

social de l'infant o adolescent, la qual cosa permet implementar des de la 

perspectiva del treball en xarxa i la coordinació institucional, polítiques de 

prevenció, detecció i protecció dels infants i adolescents. 

 

S’han constituït 9 taules distribuïdes pels diferents barris de la ciutat i que ja han 

adquirit un funcionament ordinari de trobades trimestrals que preveuen l’intercanvi 
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d’informació i d’experiències, així com  la realització d’accions conjuntes segons 

necessitat i interès de cada  barri.  

Relació de  Taules Territorials d'Infància  i Adolescència constituïdes: 

• Cap Pont 

• Magraners 

• Bordeta 

• Mariola 

• Pardinyes 

• Secà  

• Balafia 

• Democràcia  

• Centre Històric 

Les Taules estan formades per les diferents entitats, institucions i serveis implicats 

en la tasca socioeducativa dels diferents barris. Així, entre els seus membres hi ha 

representants de la Regidoria d’Educació i Infància, dels equips directius de les 

escoles i instituts, Associacions de Pares i Mares, ludoteques, Ciberaules, Centres 

Oberts, parròquies, clubs esportius, associacions de veïns i altres associacions i 

entitats que treballen amb infants, adolescents i famílies dins d’un mateix territori.  

Aquests òrgans esdevenen espais d´intercanvi d’informació de projectes i accions 

que cada recurs dur a terme, es donen a conèixer nous projectes d’àmbit municipal 

i alhora es valoren les necessitats  de cada territori per tal de plantejar noves 

accions . 

 

2.2. SENSIBILITZACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANA 

 

Al llarg del 2012 s’han dit a terme diferents actes de sensibilització professional i 

ciutadana i de solidaritat amb els col�lectius més desafavorits. 

 

Marató TV3 

En motiu de la Marató per la pobresa, sota el lema 

“que ningú es quedi fora de joc”, organitzada amb 

caràcter extraordinari per TV3, Catalunya Ràdio i la 

Fundació la Marató de TV3, amb l’impuls del 

Departament de Benestar Social i Família; a Lleida la 

Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats 
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bàsiques, conjuntament amb la FECOLL, Associació de la Festa de Moros i Cristians 

i Castellers de Lleida vam organitzar activitats per sensibilitzar i recaptar fons per 

aquesta Marató.  

La recaptació de fons es va realitzar mitjançant la instal�lació d’un estand dins els 

actes previstos en la Festa Major de Maig i el XXIII Aplec del Caragol. 

En aquests estand la ciutadania va poder dipositar el seu donatiu per la Marató en 

el caragol guardiola dissenyat i creat, de forma dessinteressada i expressament per 

la Marató, per l’artista Rafa Borlänsa. En total es va recaptar 1.802,79€ 

Dia internacional de la pobresa 

 

El passat 17 d'octubre fou el Dia Internacional de la Pobresa, aquest any sota el les 

"Junts contra la pobresa" que persegueix la unió de tots els països per eradicar-la.  

L’any 2012, la commemoració d’aquest dia prengué una dimensió especial, ja que 

la crisi econòmica està afectant un gran nombre de persones i famílies que es 

veuen abocades a situacions de pobresa econòmica imprevistes.  

En aquest sentit, es publicà un escrit en els mitjans de comunicació per destacar 

l’important esforç que des de l’ Administració pública local i les entitats del tercer 

sector social realitzem per donar resposta a les necessitats bàsiques d’una població 

especialment vulnerable i que pateix situacions de necessitat derivades de la manca 

o la escassetat d’ingressos econòmics, així com per sensibilitzar la ciutadania sobre 

la importància de prevenir el procés d’exclusió de les persones, realitzant un 

abordatge integral de les situacions de pobresa econòmica i prevenint el seu 

deteriorament cap a processos d’exclusió social, des de la corresponsabilitat de tots 

els agents, cercant la garantia dels drets socials fonamentals (salut, educació, 

habitatge, treball, serveis socials,etc ) dels ciutadans i ciutadanes de Lleida. 

 

Dia Mundial dels Drets Humans 

 

El 10 de desembre, en motiu de la celebració del Dia 

Mundial dels Drets humans, els Col�legis Professionals de 

Treball Social i d’Educació Social i l’Ajuntament de Lleida, 

amb la col�laboració de la Facultat de Ciències de 

l’Educació de la UdL, van realitzar un acte conjunt per tal 

de fer pública l’obligació ètica i política en defensa dels 

drets humans mitjançant la lectura d’un manifest conjunt.  
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L’acte, que es realitzà al Teatre Municipal de l’Escorxador, 

cercà  l’esdevenir un espai de reflexió i de compromís envers 

la defensa de les capacitats i les llibertats de les persones i en 

la construcció d’una societat del s. XXI socialment justa.  

El programa de l’acte comptà amb la lectura d’un Manifest 

conjunt, l’espectacle de Teatre Social Alaska 2099, que 

buscava despertar consciències sense perdre el sentit de 

l’humor i un debat post funció dinamitzat per professionals 

dels col�legis professionals. 

 

Jornada Interna de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació 

 

L’11 de desembre es va realitzar la Jornada de debat intern de reflexió- acció 

dels/de les professionals de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació 

El context actual de profunda crisi econòmica en què treballem els Serveis Socials 

ens  porta a la  necessitat de generar espais de reflexió que ens permetin, plegats, 

tenir una visió global de la situació social a la nostra ciutat i afrontar els reptes de 

forma  consensuada i innovadora. 

Aquesta jornada va permetre als i les professionals, l’anàlisi de la realitat, la 

reflexió  comuna i l’elaboració de propostes per millorar la qualitat del sistema i de 

la praxis professional.  

 

Els objectius de la jornada foren: 

  

1. Afavorir sinèrgies entre els/les professionals de la Regidoria de Benestar 

Social i Ocupació que ens portin al debat sobre el context social actual i la 

elaboració d’una panoràmica comuna en termes socials de la ciutat 

2. Analitzar la realitat social de Lleida, identificant debilitats i generant idees i  

estratègies a partir del posicionament privilegiat dels/de les professionals en 

quant a coneixedors de la mateixa. 

3. Proposar accions operatives i realistes per  abordar les noves necessitats  

socials atenent a les línies estratègiques d’actuació local. 
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En el marc de la jornada es presentaren dades quantitatives del context 

socioeconòmic de Lleida, les línies estratègiques de la Regidoria per l’any 2013 i es 

realitzaren els grups de debat i el consegüent laboratori d’idees, amb una 

abstracció a partir de la  pràctica quotidiana,  l’anàlisi de la realitat de diferents 

àmbits i l’elaboració d’idees a partir dels grups de professionals. 

Els grups de debats que es crearen van ser:  

- Prevenció, detecció i actuació en casos de violència intrafamiliar.  

- Infància i adolescència.  

- Noves realitats i vulnerabilitats.  

- Acompanyament a la inserció sociolaboral.  

- L'atenció a les persones en situació de dependència.  

- Gent gran. Noves realitats i vulnerabilitats.  

- Impacte dels canvis en la Renda Mínima d'inserció.  

- La salut i les seves conseqüències sobre la situació social.  

- Necessitats materials bàsiques.  

- L'exclusió residencial i l'accés a l'habitatge.  

- Xarxes de suport i necessitats relacionals.  

- El procediment administratiu des de la garantia de drets. 

Conveni amb el Col�legi Professional de Treball Social.  

Aquest conveni consolida la relació i col.laboració entre el Col�legi professional i 

l’Ajuntament de Lleida, i representa la voluntat institucional de millorar la praxis 

professional dels treballadors/es socials de la ciutat de Lleida i, en definitiva, la 

qualitat de vida de la ciutadania, a través de la feina que aquests/es professionals 

desenvolupen. 

Els objectius del conveni són: 

 Oferir formació específica i adaptada a les necessites canviants de l’àmbit 

social, que ajudin a complementar la formació reglada impartida per les 

universitats i que ja tenen els professionals de l’Ajuntament de Lleida. 

 Promoure la reflexió, la recerca, la investigació i la transferència de 

coneixements entre els professionals de l’acció social. 

 Potenciar l’ empoderament del col�lectiu de professionals de l’acció social. 

 Facilitar espais de pràctiques professionals per a professionals titulats dins el 

camp social en l’administració local. 
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 Promoure la participació de professionals de l’acció social en programes i 

serveis que comptin amb voluntariat professional. 

 Facilitar l’intercanvi de bones pràctiques professionals. 

 Promoure accions de sensibilització ciutadana en torn l’acció social 

 Anualment s’establirà un pla de treball on es concretaran les propostes i les 
accions a emprendre, que posaran en valor les qüestions socials de la ciutat 
i tindran repercussió a diferents nivells sobre la societat lleidatana i els/les 
professionals del treball social. 

 

2.3. PREMIS i CONCURSOS 

 

Premi Candi Villafañe 

El Premi Candi Villafañe de projectes per a la 

promoció de la igualtat d’oportunitats i la no 

discriminació, pretén impulsar projectes i 

actuacions d’intervenció en el territori que fomentin 

la igualtat d’oportunitats en diferents àmbits com: infància i adolescència, igualtat 

de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, 

persones excloses socialment o amb risc d’exclusió, etc. Recordem que, el premi, te 

caràcter biennal i és d’àmbit estatal. 

L’any 2011 es van lliurar els premis de la SEGONA edició. Els projectes guanyadors 

de la segons edició del premi, l’any 2011, foren en la modalitat A: El projecte 

“dispositiu d’igualtat d’oportunitats –DIDO-” de l’entitat CIJCA- (Col�lectiu 

d’iniciatives juvenils contra l’atur de Lleida) com a entitat jurídica i 4 entitats més 

de la ciutat i en la modalitat B: El projecte “QUE TE CRAE’ S!” de l’ Ajuntament de 

Santa Coloma de Gramenet. Tanmateix, es concedí una menció especial al projecte 

“RUDONA”, presentat en la modalitat  B, l’autoria del qual és de la Fundació del 

Món Rural. 

Aquest 2012 s’ha convocat la III Edició. Un cop publicades les bases i obert el 

termini per a la presentació de treballs, s’han presentat un total de 27 treballs, 9 en 

la modalitat A de projectes d’intervenció a realitzar i 18 en la modalitat B de 

projectes d’ intervenció en procés o finalitzats.  

Els guardonats, un per modalitat, que rebran la quantia de 2.500€ respectivament,  

es donaran a conèixer en el transcurs d’un acte el proper 2013. 
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Concurs “San Miguel y Lleida Solidarios”  

Aquest concurs ha suposat l’obertura d’una nova via 

de reconeixement i suport econòmic a entitats del 

3r sector de Lleida mitjançant la Responsabilitat 

social empresarial, en aquest cas, des de l’empresa Mahou- San Miguel. 

El seu objectiu ha estat premiar un projecte d’una ONG, Fundació o Associació de la 

província de Lleida, la finalitat del qual ha d’estar necessàriament vinculada a 

alguna de les següents àrees: 

- Suport i desenvolupament de projectes d’ocupació adreçats a col�lectius amb 

dificultats en la incorporació al mercat laboral. 

- Suport a projectes d’ajuda a col�lectius amb escassedat de recursos. 

- Suport a projectes que persegueixen el recolzament i atenció a col�lectius 

amb discapacitat. 

El premi del concurs fou finançat per dos parts: la primera provinent de la 

recaptació que es va fer a la caseta de l’entitat a la Fira de Sant Miquel 2012, on 

alumnes beneficiaris de beques de formació en hoteleria varen estar fent les seves 

pràctiques remunerades, i la segona l’aportació econòmica directament de 

l’empresa (El Grup Mahou- Sant Miquel). 

Finalment, la quantitat econòmica que es lliurà, foren de 12.000 € sota la premissa 

que aquest import es podria fraccionar per a poder finançar més d’un projecte. 

Al llarg del període de presentació de candidatures, es presentaren un total de 13 

projectes de diferents entitats de la ciutat de Lleida. El jurat del premi ha estat 

composat per membres de Mahou - San Miguel de Madrid, el Dr. Xavier Pelegrí, de 

la UdL i el Sr. Josep Presseguer, segon tinent d’alcalde,  com a representant de 

l’Ajuntament de Lleida. 

Els projectes premiats han estat: 

.- Associació Prosec: 2500€ pel seu projecte de club d’emprenedoria dirigit a 

joves que tenen dificultats en l’accés al mercat laboral millorant 

l’emprenedoria i autotreball. 
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.- Associació Shalom: 3000€ pel seu projecte destinat a la creació d’un 

projecte de treball dirigia a persones  amb discapacitat mitjançant la 

recollida d’olis vegetals, unint treball i medi ambient. 

.- Fundació Reintegra: 6500€ per formar a dones millorar la seva 

ocupabilitat. 

2.4. REALITZACIÓ D’ESTUDIS I RECERQUES  

 

Els professionals de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, sota 

la iniciativa de l’Oficina del Pla Local d’Inclusió van presentar una proposta de 

recerca al VI Premi de Recerca en Treball Social ‘Dolors Arteman’ que convoca el 

col�legi oficial de Treball Social de Catalunya sota en títol “Impacte dels canvis 

en la renda mínima d’inserció sobre el nivell de pobresa econòmica de les 

famílies de Lleida 2010-1012”. 

El projecte resultà premiat en la categoria de “Millor proposta de recerca a 

realitzar”, dotant a l’equip investigador de la quantia de 3.000 € per a dur a terme 

la investigació en el termini màxim d’un any. 

 

L’objectiu principal del treball és detectar i analitzar l’impacte econòmic i social, 

arrel dels canvis que s’han produït i es produiran amb les modificacions que aporta 

el decret 384/2011, de 30 d' agost, en les famílies i persones, amb càrregues 

familiars, perceptores de la RMI. 

La població objecte d’estudi seran les famílies residents a la ciutat, amb menors de 

18 anys a càrrec, empadronades a la ciutat i perceptores de la RMI fins al 30 

d’agost de 2011.Al llarg del 2012 s’ha realitzat el treball de camp i serà al primer 

semestre de 2013 que es realitzarà la presentació dels resultats. 

 

2.5. RESPONSABILITAT SOCIAL I VOLUNTARIAT CORPORATIU 

 

Al llarg del 2012 s’ha anat avançant en l’establiment d’iniciatives que promoguin la 

responsabilitat social i el voluntariat corporatiu, realitzant-se diverses actuacions 

que han comptat amb la participació de la iniciativa privada.  

 

Beques de formació en hoteleria 

El grup Mahou- San Miguel com empresa molt vinculada a la ciutat de Lleida, ha 

posat en marxa  diverses iniciatives de caire social, mostrant-se receptiu en 

col�laborar amb les entitats d’acció social de Lleida per tal de promoure la seva 



 

18 
 

responsabilitat corporativa. D’aquest mode, en col�laboració amb l’Escola 

d’Hoteleria i Turisme de Lleida han convocat les primes beques de formació en 

Hosteleria a la ciutat de Lleida per a persones en risc d’exclusió social. 

El dia 3 de setembre es posà en marxa el projecte per promoure el treball local en 

el sector de l’hoteleria i la restauració a través de “Beques de formació en 

Hoteleria”. Els beneficiaris de les beques varen ser 15 persones amb edats 

compreses entre els 18 i els 50 anys que presenten dificultats per trobar treball i 

derivades per diverses entitats del tercer sector.  

 

Entitat Número d’alumnes 

Arrels 4 

ASPID 1 

Associació Antisida de Lleida 2 

Associació PROSEC 2 

Càritas/Troballes 3 

CIJCA 1 

Reintegra 2 

 

Durant les quatre setmanes que ha durat la formació, els beneficiaris de  les beques 

han adquirit habilitats i coneixements en hoteleria amb l’objectiu de que sigui una 

eina que els ajudi a trobar treball i mantenir un lloc de treball en aquest sector. 

Per acabar la seva formació els alumnes van realitzar pràctiques durant la Fira 

Agrària de Sant Miquel del 27 al 30 de setembre de 2012, on van poder posar en 

pràctica les habilitats i coneixements adquirits durant el curs. També en el marc de 

la Fira se’ls va fer entrega un diploma acreditatiu de l’assistència al curs de 

formació. 

 

Sopar de Nadal per a persones en situació de sense llar 

 

En la promoció del Voluntariat Corporatiu destaquem l’acció duta a terme en el 

marc de l’acció social de Mahou- San Miguel que promou iniciatives en el seu entorn 



 

19 
 

més proper en les quals els seus treballadors hi participen de forma activa. En 

aquest cas concret l’acció en la qual els treballadors de l’empresa Mahou San Miguel 

han participat ha estat el dinar de Nadal per a les persones en situació de sense llar 

i d’exclusió social ateses per Arrels, Agrupa’t i el servei d’atenció social de l’Oficina 

Maranyosa de l’Ajuntament de Lleida. 

19 treballadors de l’empresa van realitzar tasques de voluntariat el dia del dinar i 

es van establir relacions humanes positives per les dues parts. D’alguna manera, 

aquest dia, ha contribuït a fer més propera i entenedora una realitat que molts cops 

pot resultat poc visible als ulls de la ciutat, la realitat de les persones sense sostre. 

A la vegada, es va comptar amb la dedicació de recursos econòmics, per part de 

l’empresa,  per poder preparar el dinar, així com un grup d’animació i equip de so 

per a poder amenitzar la trobada. 

 

Mitjançant la participació en aquesta acció social l’empresa vol que els seus 

treballadors puguin iniciar-se en tasques de voluntariat social a llarg termini i de 

forma compromesa en el marc d’una entitat. 

 

 

2.6. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ  

 

Des de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió s’ha centrat i focalitzar la difusió de 

diferents informacions d’interès, tan per al personal intern com per a les entitats 

del 3r sector i altres institucions i administracions: 

- Ajuts i subvencions. 

- Concursos. 

- Cursos i jornades formatives. 

- Articles d’especial interès. 

- Informació emesa per les entitats del 3r sector, sobre cursos, jornades, nous 

projectes, serveis, etc. 

 

La transferència de d’informació a nivell local, permet millorar i optimitzar els 

recursos i serveis a partir del seu coneixement per part dels professionals, permet 

intercanviar i generar sinèrgies a partir d’una participació més àmplia en les 

diferents accions que s’organitzen. 
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3. REDEFINICIÓ DELS PLANS LOCAL D’INCLUSIÓ 

 
 
Aquest 2012 s’ha iniciat, a petició del Departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya, i més concretament de l’ICAS, un treball en grup que 

compta amb la participació de les diferents oficines tècniques d’arreu de Catalunya, 

per a redefinir els Plans Locals d’Inclusió en quant a competències, objectius i 

metodologia. 

S’han constituït tres grups de treball: Metodologia, Treball en Xarxa i Proposta 

d’Actuacions, que al llarg del 2013 aniran analitzant els diferents documents marc, 

llistat d’indicadors i bones pràctiques amb la finalitat de realitzar una proposta, a 

finals del 2013, que sigui un nou document Marc per al desenvolupament estratègic 

dels Plans Locals d’Inclusió. 

Dins aquesta redefinició, es busca vincular els Plans d’Inclusió amb la resta de 

projectes promoguts i finançats per la Generalitat de Catalunya com són els Plans 

d’Immigració i Ciutadania, els Plans de Barri i els Plans Educatius d’Entorn, amb la 

finalitat de sumar esforços i optimitzar recursos. 

 

El resultat de tot aquest procés s’incorporarà el Contracte Programa del 2014. 

 

L’Oficina Tècnica del pla local d’inclusió i cohesió social de Lleida participa de forma 

activa en el subgrup de Treball en Xarxa, mitjançant reunions mensuals  i el treball, 

virtual en la plataforma e-catalunya. 

 


