MISSIÓ
Actualització de la diagnosi del territori i dels recursos
existents, per l’adaptació d’estratègies d’inclusió social a Lleida.
Treballar de forma consensuada i col·laborativa amb els agents
del territori en base a les necessitats detectades, tot impulsant
projectes d’inclusió social a Lleida.

EQUIP

Una
educadora
social

Una
psicopedagoga

Una treballadora
social

IMPACTE DE L’ÀREA EN LA POBLACIÓ

La inclusió dóna protagonisme a la millora de les condicions
de vida de tota la població, des d’una perspectiva
universal i integral, sense oblidar els col·lectius que han estat
els protagonistes de les polítiques socials.

Aquesta concepció multidimensional prové
d’un enfocament centrat en les persones.

PROJECTES
PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA
• Consell de Benestar i Acció Social
• Comissió de treball sexual
• Comissió local de pobresa energètica
• Suport a d’altres òrgans de participació

INNOVACIÓ, CAPACITACIÓ I VISIBILITZACIÓ
• Jornades d’Innovació Social
• V Premi Candi Villafañe
• Grups de millora i intercanvi PLIS
• Càtedra Innovació Social

PROJECTES INCLUSIUS
• Responsabilitat Social
• Growing Together
• Plans de desenvolupament comunitari
• Accions per combatre la pobresa energètica

ALTRES TASQUES DE SUPORT

Participació i treball en xarxa:
CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL DE LLEIDA
http://benestarsocial.paeria.cat/mecanismes-de-participacio/consell-de-benestar-i-accio-social-de-lleida

DESCRIPCIÓ

•Òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta,
proposta i participació en matèria de benestar i cohesió social al nostre municipi.
•Constitució del Consell: abril de 2013.
•L’oficina tècnica del pla local d’inclusió actua com a secretaria tècnica i operativa
del Consell.

MEMBRES

•Presidents/es de cada comissió informativa municipal; Regidor/a dels grups
municipals; Síndic municipal; Representants de l’administració autonòmica;
Representant del Poder Judicial; Representant de l’Administració central;
Representant de la Universitat de Lleida; Representant de la Cambra de Comerç
de Lleida; Sindicats majoritaris; Representants d’Associacions Patronals;
Fundacions, Col·legis Professionals i entitats de 2n grau; Persones de reconegut
prestigi en l’àmbit de l’acció social; Representants de Consells Municipals de
l’àmbit social; Directors/es de Serveis i Tècnics/ques municipals pertanyents a les
regidories vinculades als serveis a les persones.

ACCIONS

•Gener del 2017, reunió del Plenari del Consell : exposició del seguiment del
acords presos en l’anterior plenari del Consell i presentació del Pla Operatiu
2017.
•Febrer a Maig de 2017: Treball per grups temporals vinculats a la pobresa: Gent
gran; Infància, adolescència i famílies i altres col·lectius. 3 trobades per a
l’establiment de propostes concretes a desenvolupar en els propers 3 anys.
•Setembre de 2017: Aprovació de les propostes dels grups de treball temporal per
part de la Comissió de Seguiment del Consell i priorització de 3 propostes clau,
una per grup de treball.

Participació i treball en xarxa:
COMISSIÓ DE TREBALL SEXUAL
http://benestarsocial.paeria.cat/mecanismes-de-participacio/comissio-sobre-el-treball-sexual

Mecanisme de participació que té per objectiu impulsar un abordatge integral i transversal del
treball sexual per tal de donar respostes concretes a l’ocupació i conflicte en la via pública, i a
la vegada articular respostes adreçades a la millora de la qualitat de vida de les/dels
treballadors/es sexuals i els seu/seves clients/es. Constituïda al 2008.
Composat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, Guàrdia Urbana,
Mossos d’Esquadra, UCRIF Lleida. Brigada Provincial d'Estrangeria i Frontera; Subdelegació
de govern (violència contra la dona), Projecte Treball als Barris al Centre Històric; Creu
Roja de Lleida; Servei d’Intervenció especialitzada de Lleida SIE; Associació Antisida de
Lleida; Departament de Justícia; AMIC-UGT Lleida; ASSIR Lleida; ICD-DASC. Generalitat de
Catalunya; Regidoria de Polítiques d’Igualtat Ajuntament de Lleida; CCOO de les Terres de
Lleida.

Des del servei d’atenció a treballadors/es s’ha atès a 101 persones. Amb un total
de 404 atencions al 2017.
INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT EDUCATIU, FORMATIU I LABORAL.
Orientació sobre cursos idioma i de formació a altres entitats i info. general
Derivació al Projecte Treball als Barris IMO: 1
Seguiment d’usuàries compartides amb IMO

Derivació al Servei d'Inserció Laboral de l'entitat (Capacita't i INCORPORA): 32
Inscripció al Taller Sociolaboral (AASL): 21
Insercions laborals : 34

Participació i treball en xarxa:
COMISSIÓ LOCAL DE POBRESA ENERGÈTICA

DESCRIPCIÓ

MEMBRES

FUNCIONS

•Al novembre de 2016 es va acordar al Ple de l’Ajuntament la creació d’una
comissió de pobresa energètica entre la Paeria, entitats del tercer sector i la resta
d’entitats que tracten amb persones vulnerables.
•Aquesta comissió té per objectiu posar en valor i coordinar els instruments de
què disposem en l’àmbit local per lluitar contra la pobresa energètica.

•Ajuntament de Lleida: benestar social, medi ambient, OMIC, Servei Instal·lacions i
Equipaments Públics i Energia.
•Càritas Diocesana de Lleida.
•UdL. Càtedra sobre desigualtat socials.
•Taula de la pobresa energètica de Lleida.
•Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
•Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Demarcació de Lleida.

• Dimensionar i fer els seguiment de la pobresa energètica a la ciutat
• Formular i aplicar propostes d’intervenció:
•
Formació i sensibilització
•
Prevenció
•
Mesures correctives
•
Atenció a les situacions d’urgència

Innovació, capacitació i visibilització:
JORNADA INNOVACIÓ SOCIAL
www.paeria.cat/innovaciosocial

INNOVACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: LA
EXCLUSIÓN NO ES LO QUE PARECE:
•Aquest taller va oferir un espai on poder parar i repensar el perquè i el per a què de
las accions que, cadascú des del seu àmbit de treball, desenvolupem en l’atenció de
dones i homes en situació d’exclusió.

Càpsules:
• Exposició de 12 experiències distribuïdes en quatre blocs, des de les quals es treballa
per a la millora dels serveis i de la realitat que ens envolta.

PARTICIPANTS
• 50 participants al taller
220 assistents a les Càpsules

Innovació, capacitació i visibilització:
PREMI CANDI VILLAFAÑE
http://benestarsocial.paeria.cat/

DESCRIPCIÓ
•El premi Candi Villafañe neix a Lleida en record al
desaparegut Candi Villafañe com a persona solidària,
lluitadora i sensible envers les desigualtats socials, i
com a reconeixement a la seva tasca com a Regidor
de l’Ajuntament de Lleida.

GUARDONAT V EDICIÓ PREMI CANDI
VILLAFAÑE
• Fem un tracte? Bon Tracte i envelliment. Associació
Benestar i Desenvolupament. Barcelona.
• Projecte que pretén fer ressorgir els valors de bon
tracte i respecte cap a les persones quan envelleixen
i evitar la discriminació per raons d’edat.

Innovació, capacitació i visibilització:
GRUPS DE MILLORA I INTERCANVI
•DESCRIPCIÓ:
•Espai d’intercanvi i millora, adreçat als responsables tècnics de Plans locals d’inclusió social.
A partir de les pràctiques i de la identificació de les necessitats específiques de cada territori,
es debat, reflexiona, s’aporta coneixement i es dóna resposta a les mateixes de forma
col·lectiva.

• ESPAIS:
• 1- Espai d’Intercanvi entre Plans Locals d’Inclusió de la Diputació de Barcelona: sessions
de treball de caràcter eminentment pràctic i reflexiu, que tinguin com a finalitat una
utilitat real per als tècnics participants a les sessions.
• 2- Grup de treball i millora continuada dels PLIS de la Generalitat de Catalunya: concreció
de documents tècnics de treball per als Plans d’Inclusió.

• SESSIONS:
• L’Administració Pública Deliberativa
• Pràctiques d’innovació social com a resposta a situacions de vulnerabilitat
• L’Acció Comunitària i els Plans locals d’inclusió social
• La lluita contra la pobresa energètica
• Eines per a la inclusió social: teatre social, economia social i solidària

Innovació, capacitació i visibilització:
CÀTEDRA D’INNOVACIÓ SOCIAL DE LA UDL

DESCRIPCIÓ

ACCIONS

•L’Ajuntament de Lleida estableix un conveni de col·laboració amb la Càtedra d’Innovació de
La Universitat de Lleida, amb la voluntat de col·laborar en la realització d’activitats que
fomentin els processos d’innovació social en el territori, amb la finalitat de cercar eines que
ens permetin conèixer les necessitats i oportunitats de les persones, sensibilitzar a la
població de la importància dels programes relacionats amb la qualitat de vida i establir
sinèrgies entre l’Ajuntament de Lleida, les Entitats dels Tercer Sector, Entitats, Fundacions de
caire social i la Universitat entre altres.

• ACCIONS:
• Jornada
• Assessorament grups focals ciutats amigues de la gent gran
• Estudi persones situació de les persones grans a la ciutat de Lleida

PROJECTES INCLUSIUS: RESPONSABILITAT SOCIAL

Reconeixement Empresa
Solidària 2017
Reconeixement institucional a les
empreses que han col·laborat a
dur a terme durant el 2016
accions socials conjuntament
amb les entitats de Lleida
23 empreses reconegudes

Suport per a la incorporació de
clàusules socials en els
contractes
Proposta document per a la
incorporació de clàusules socials
en contractes de l’Administració
Local
2 contractes adreçats al
manteniment de parcs i jardins

Parada Solidària mercat de
Nadal
Cessió a entitats socials i de
cooperació de la ciutat una de
les parades del mercadet de
Nadal.
12 entitats participants

Conjuntament amb
l’escola Balàfia i dos
escoles bàsiques de
Portugal,
l’Ajuntament de
Follonica (Italia) i ISIS
Follonica (escola
italiana), tot impulsat
per l’Ajuntament de
Odemira (Portugal).
Contracte:
21.438 €

DESCRIPCIÓ

Subvenció europea:
Erasmus + ; KA2 –
Adult Education
Strategic Partnerships

Impulsar la
inclusió de les
famílies
migrades a
Lleida,
mitjançant
accions
d’educació en
adults i activitats
comunitàries, tot
treballant des de
la innovació i
l’intercanvi de
bones
pràctiques.
EDUCACIÓ AL
LLARG DE LA
VIDA

Total participants
projecte: 30 famílies
més treball
COMUNITARI

Responsables
dels temes de
difusió del
projecte.

Replicar els
tallers en dos
edicions.
Organitzar el
segon meeting.
Implementar
moments de
ciutadania
Organitzar
meeting final

AJUNTAEMENT DE LLEIDA

Projecte europeu
GROWING
TOGETHER, (Creixent
junts)

OBJECTIU

PROJECTES INCLUSIUS: Growing Together

PROJECTES INCLUSIUS: Plans de Desenvolupament Comunitari
Programa de dinamització adreçat a millorar les condicions de vida d’un barri i a afavorir la cohesió social, tot
partint d’un enfocament comunitari i de la participació de les associacions de veïns, les organitzacions socials,
els ciutadans i els professionals que intervenen en aquell barri.

PDC Mariola-Blocs Joan
Carles

PDC Pius XII-Escorxador

- Gent gran: Taula de gent gran i

-Atenció a situacions de risc: Taula
d’infància; Taula de gent gran;
Taula
de
civisme;
Tallers
d’economia domèstica i pobresa
energètica...

projecte “Per un barri més gran”.
- Civisme: Enquesta sobre civisme
a les entitats del barri per a la
detecció
de
necessitats
i
formulació de propostes.
- Infància i joventut: Comissió
d’activitats i de llistes per accés a
recursos socioeducatius i de lleure.
Dinamització
comunitària:
Setmana cultural; Sant Jordi;
Hàbits saludables; Festa Holi;
Nadal...

Dinamització
comunitària:
Setmana cultural; Sant Jordi;
Hàbits saludables; Festa Holi;
Nadal...
- Visualització: Butlletí informatiu

PDC Centre Històric
- Atenció a situacions de risc:
Projecte la Murga; Intervenció amb
infants i joves; Estalvi energètic...

Dinamització
comunitària:
Concurs de balcons i façanes;
Conta contes; Carnestoltes; Coral;;
Obert del Centre Històric...
- Socialització: Campanyes de
civisme
i
bon
veïnatge;
revitalització d’espais públics...
Visualització:
Primaverada;
Projecte "Les altres cares del
Centre Històric"

PROJECTES INCLUSIUS: Accions per combatre la pobresa energètica

Atenció a les persones en
situació de vulnerabilitat als
diferents serveis d’atenció
social
Al 20017 s’han obert 5.549
expedients corresponents a
9.933 persones.

Gestió d’ajuts per combatre
el sobreendeutament de les
famílies
Establiment de criteris socials i
econòmics
Famílies beneficiàries 1.318

Aigua: 979 expedients

Aigua: 321 ajuts

Llum: 2.303 expedients

Llum: 744 ajuts

Gas: 2.267 expedients

Gas: 253 ajuts

Eficiència energètica
- Díptic informatiu adreçat a la
ciutadania
- Formació adreçada a
professionals
- Auditories energètiques a les llars
de persones vulnerables

PROJECTES I SERVEIS

ALTRES TASQUES DE SUPORT

Coordinació Pràctiques
UdL, IES Ronda,
Episcopal, EMBA

Coordinació Pla de
formació departament
de Benestar Social

Pla Onada de calor

Difusió entitats:

Jornades, activitats,
subvencions

Ciutats amigues de la gent
gran: col·laboració en la
recollida d'informació dels
grups focals per al
diagnòstic de necessitats

DADES DE CONTACTE DE L’ÀREA

OFICINA TÈCNICA DEL PLA LOCAL D'INCLUSIÓ
I COHESIÓ SOCIAL DE LLEIDA
Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones
Ajuntament de Lleida
Rambla Ferran,13,5a planta
973 700 359
plalocalinclusio@paeria.cat

