
GRUP SOBRE POBRESA I COL·LECTIUS ESPECÍFICS 

ACCIONS PROPOSADES 

Temporalitat 

Obrir les llars de jubilats a les persones que pateixen diverses problemàtiques (discapacitat intel·lectual, incapacitats laborals i 

problemàtiques relacionades amb la salut mental) amb envelliment prematur (menors de 65 anys). Es tractaria d’oferir espais 

d’atenció diürna (amb activitats programades, de suport professional i acompanyament per part de les entitats) i treballar la seva 

autonomia. 

Curt termini 

Crear un Espai d’oci i lleure durant la setmana (inclosos caps de setmana) adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

malaltia mental, diferenciat per franges d’edat: joves de 18 a 35 anys i adults de 36 a 65 anys. 

Curt termini 

Habilitar habitatges d’emergència per a persones amb dificultats de salut i amb problemàtica d’habitatge. Es tractaria d’un recurs 

temporal després de sortir  d’un recurs terapèutic, d’una hospitalització...amb suport professional per part de les entitats i amb 

plans individualitzats de treball establerts. 

 Curt termini 

Creació d’un recurs de desenvolupament de competències prelaborals, bàsiques i específiques, adreçat a les persones que no es 

poden incorporar al món laboral, com a pas previ per incorporar-se als cursos educatius i laborals.  Aquest recurs estaria 

especialment adreçats als joves “expulsats” del circuït educatiu i laboral o joves de 16 a 30 anys amb una formació molt bàsica o 

sense formació  i per a persones que no passen la selecció per accedir als cursos formals. 

 Curt termini 

Endegar un servei de segones oportunitats educatives (per treure’s l’ESO i la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà). 

Les dues escoles d’adults existents són insuficients,  caldria doblar les places  i promocionar  l’acompanyament d’aquest joves 

mitjançant un servei de voluntariat sènior (mestres i educadors jubilats/es).  

Curt termini 

Crear un Servei d’Orientació Permanent sobre la Formació i la Ocupació a la ciutat de Lleida. Aquest servei hauria d’atendre 

qualsevol persona que tingui una demanda laboral i/o formativa, estigui o no a l’atur. Oferiria  orientació, formació, derivació i 

inserció amb un referent/tutor que acompanyés en tot el procés. Cal unificar i complementar tot el que es fa actualment des 

Curt termini 



 d’Educació, Joventut i l’IMO. 

Incorporar en les propostes formatives de la ciutat a les persones en situació d’irregularitat, en comptes de realitzar propostes 

concretes per a aquest col·lectiu. Formació més enllà dels cursos d’idioma. 

Mig termini 

Recuperar i tirar endavant el projecte de llar residència per a persones sense llar (llarga estada), amb itineraris personalitzats, 

suport i acompanyament professional. 

Mig termini 

Agilitzar la posada en marxa del projecte “Housing First”, adreçat a persones sense llar,  amb tots els recursos previstos i avaluar-

lo. 

Curt termini 

Facilitar mecanismes d’empadronament (empadronament comunitari per a entitats) i de desempadronament (agilitzar-ho). Curt termini 

EMU: aplicar com a criteri ètic el barem de la Llei 24/2015 en els contractes de lloguer social anteriors a la Llei (import lloguer el 

10% dels ingressos). 

Curt termini 

Enfortir els mecanismes de detecció de tracta de persones, incorporant més agents i entitats al protocol i realitzant formació per 

sensibilitzar enfront aquest fet. 

Curt termini 


