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BENESTAR SOCIAL 2018

PRESENTACIÓ
Aquest document és un recull de les actuacions realitzades en el Departament de Benestar Social de la
Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones al llarg del 2018.
L’Ajuntament de Lleida té el deure de prestar els serveis a la ciutadania per a incrementar les seves possibilitats
vitals. Partint de la responsabilitat pública com a principi que ha de vetllar per la garantia dels drets, s’ha
d’assumir que, ara més que mai, cal esmerçar esforços extraordinaris per garantir que hi hagi un bona qualitat
de vida, equilibri social i benestar per poder donar resposta a les necessitats del context socioeconòmic actual.
En aquesta direcció, els i les professionals de la nostra Regidoria vetllen per ajudar a que s’adoptin polítiques
socials justes i perquè s’estableixin serveis i alternatives als recursos socioeconòmics existents. Igualment,
vetllem per orientar a les persones en la resolució dels seus problemes, tot actuant sempre en el marc dels
drets fonamentals i atenent als col·lectius més vulnerables i els àmbits prioritaris d’actuació.
El sentit dels nostres programes i serveis és promocionar el benestar de les persones i prevenir, detectar i
intervenir en les situacions de necessitat social o les necessitats personals bàsiques que afecten a les persones
que viuen a la nostra ciutat, per tal de millorar la seva qualitat de vida, afavorir la igualtat d’oportunitats per a
tothom, i contribuir a fer possible una ciutat cohesionada i inclusiva.
Ho fem comptant amb els recursos de la comunitat i mitjançant programes, serveis i mesures positives
que afavoreixen la igualtat d’oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la
convivència de la ciutadania i la solidaritat.
Xavier Rodamilans de la O
Regidor de Polítiques per als Drets de les Persones
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ATENCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
Atenció social realitzada pels Equips Bàsics de Serveis Socials als diferents barris de la ciutat.
 Hi ha hagut un increment en el nombre de famílies ateses
15.399 famílies ateses
respecte el 2017 (12.947 famílies).
 3.659 famílies amb menors ateses als serveis socials.

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL I ALTRES AJUTS A FAMÍLIES
Prestacions adreçades a pal·liar situacions d’urgència social, i s’adrecen principalment a la cobertura de necessitats bàsiques
o activitats adreçades a infants en situació de vulnerabilitat.
6.705 prestacions econòmiques
atorgades

1.327 famílies beneficiàries d’ajuts
per a situacions de pobresa
energètica
Protocol per aturar desnonaments i
Mesa d’emergència per a l’Habitatge

 9.079 persones beneficiàries d’aquestes prestacions.
 D’aquestes prestacions: 1.368 per a manutenció, 1.342 per
habitatge, 1.316 a per ajuts farmacèutics, 379 per activitats per
infants i joves, 323 per parament de la llar i 208 per
desplaçaments.
 El 49,1% dels ajuts adreçats a llum, el 24% a gas i el 26,8% a aigua.
 S’han presentat 133 informes al jutjat per ajornar desnonaments.
 Mesa d’Emergència: S’han adjudicat 64 habitatges per aquesta via
el 2018.
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TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Servei que s’ofereix 24 hores al dia, tots els dies de l’any, atenció immediata en situacions d’emergència mitjançant la connexió de la línia telefònica a una
central.
6.122 persones de 4.814 unitats
familiars han estat usuàries del
servei.

 Un increment respecte al 2017 del 4.3% pel que fa a les persones
usuàries.
 El 24.71% de la població de 65 anys o més té TAD.
 El 43.27 % de la població de 75 anys o més té TAD.
 El 60 % de la població de 85 anys o més té TAD.
 Un 48.21 % dels usuaris viuen sols.
 Un 4.44 % de la població de tot Lleida és usuari de TAD.

AJUT A DOMICILI
Conjunt d’accions d’atenció personal (higiene, alimentació, mobilitat...) atenció a la llar (manteniment d’ordre i neteja, cura de la roba...) atenció educativa
(suport a la integració i socialització, reforç en les capacitats d’atenció als menors...) i atenció sociocomunitària (afavorir la convivència i les relacions amb la
comunitat).
1.085 persones han estat usuàries
del servei.
EL 62% de els persones
beneficiàries són dones.
Al 2018 s’han realitzat 180 altes.

 El 57% dels usuaris totals de Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD), són persones majors de 65 anys.
 El 2.55% de la Població major de 65 anys té el SAD
 El 4.30% de la Població major de 75 anys té el SAD
 El 7.8% de la Població major de 85 anys té el SAD.
 Un 62% dels casos treballats són de SAD Dependència.
 Un 13% dels casos treballats són famílies derivades per serveis
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socials bàsics o per l’EAIA.

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Serveis que ofereixen una atenció de qualitat centrada en la persona, identificant necessitats i apostant pels programes de suport a cuidadors i de promoció de
l’autonomia.
2.970 persones en situació de
 614 nous plans d’intervenció realitzats.
dependència ateses
 La prestació més prescrita és per cuidador no professional.
 El 42% de les persones amb resolució de dependència són de grau I,
el 37% grau II i el 21% grau III.
Suport a cuidadors
 43 participants en els tallers de formació.
 Curs de mindfulness: 18 participants.
 Taller de creativitat: 20 participants i 320 espectadors.

ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Serveis d’orientació, assessorament i tramitació dels recursos i serveis adients per a la millora de la integració de les persones amb discapacitat. Suport a les
associacions i entitats que treballen per i amb les persones amb discapacitat.
Suport a la mobilitat
 250 persones donades d’alta al servei públic de transport esporàdic per a
persones amb mobilitat reduïda. Un total de 3.515 serveis prestats.
 353 targetes d’estacionament concedides per a persones amb mobilitat
reduïda .
 11 bonificacions al transport públic municipal per a infants amb
necessitats educatives especials i 5 per a usuaris de centres de
discapacitats.
 52 ajuts per a transport adaptat.
Intèrprets de llengua de signes
 33 serveis realitzats en actes d’interès col·lectiu.
Àmbit comunitari i suport a les
 588 alumnes de 13 escoles participants al projecte Ara tu tens
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famílies

Integració laboral

l’oportunitat, Viu les discapacitats.
 Celebració del Dia Internacional de les Discapacitats amb amb la
presentació del Projecte “Ciudades Compasivas” de New Health
Fondation.
 Consell municipal de persones amb discapacitat: creació de dues noves
taules per treballar l’habitatge i la mobilitat i el transport.
 50 persones contractades amb un grau igual o superior al 33% acreditat
per l’ICASS.
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INCLUSIÓ SOCIAL
Serveis que cerquen la inclusió social de les persones que es troben en una situació de més vulnerabilitat social. Amb la intervenció de professionals
especialitzats, s’atenen les necessitats de les persones i cerquen els mecanismes per tal que adquireixin l’autonomia necessària, partint sempre de les seves
capacitats i potencialitats.
Expedients treballats

Intervenció en medi obert amb
persones sense llar
Serveis d’allotjament

Serveis de Menjador

Distribució aliments excedents
UE
La Saleta espai relacional diürn
Atenció i acollida a les persones
que arriben a Lleida durant la
campanya de la fruita

 Des de l’àrea s’ha atès un total de 2.613 expedients, amb 2.670 persones
diferents, 2.452 homes i 218 dones.
 1.506 són expedients oberts al 2018.
 192 persones ateses al carrer per l’equip d’educadors d’entorn.
 1.489 persones diferents allotjades en allotjament d’urgència, amb un
total de 27.635 allotjaments anuals i una mitja de 75 allotjaments/dia
 Projecte Housing First amb 11 persones allotjades en 10 habitatges.
 5 famílies amb 8 menors acollits als habitatges d’urgència per a famílies
que resten sense habitatge.
 Habitatges d’inclusió social: 36 persones diferents han estat allotjades en
els 3 pisos, que compten amb un total de 18 places.
 6.775 allotjaments en el marc del Pla Iglú (novembre i desembre 2018).
 1.611 persones han estat usuàries del servei de menjador amb un total de
30.095 àpats anuals. Mitjana de 83 àpats/dia.
 S’han facilitat un total de 36.273 entrepans amb una mitjana de 100
entrepans/dia.
 S’han facilitat lots d’aliments a un total de 3.326 famílies, entre les quals
hi havia 552 nadons.
 Mitja de persones 60 persones usuàries/dia
 9 entitats participants i 80 persones voluntàries.
 808 persones ateses.
 Serveis prestats: 251 serveis de rober, 5.005 de dutxa, 3.681 bosses
d’alimentació, 2.867 serveis de consigna, 577 de bugaderia i 17 de
perruqueria i 695 sopars .
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PROMOCIÓ DE LA SALUT
Projectes i serveis encaminats a promoure estils de vida saludables i prevenir situacions de risc per la salut, adreçats al conjunt de la ciutadania i, especialment,
a infants, joves, famílies i agents de salut comunitari.
Serveis d’atenció

Actuacions en l’àmbit de
l’Educació formal

Formació de formadors
Actuacions comunitàries

NITS Q

PUNT LILA

Formació a famílies

 97 persones ateses al servei de Salut Jove amb un total de 294
sessions desenvolupades.
 39 casos atesos en el marc del Protocol de mesures alternatives a la
sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals en
via pública, amb un total de 198 sessions.
 1.511 alumnes de centres d’educació primària han participat en el
Programa Aventura de la Vida.
 6.180 alumnes de Centres d’educació secundària (ESO, batxillerat i
Cicles Formatius) han participat en el Programa MAX.
 Accions formatives adreçades a professionals amb total de 274
participants.
 Les accions dutes a terme dins d’aquest àmbit s’emmarquen en el
treball realitzat periòdicament amb d’altres institucions, serveis i
recursos, entitats i professionals de la ciutat. 7.894 participants.
 Programa d’intervenció educativa en l’àmbit de l’oci nocturn. 10
accions directes al carrer. S’ha arribat a 2.870 joves.
 Cerca donar a conèixer la campanya de sensibilització i tenir un
punt per recollir i atendre qualsevol denúncia relacionada amb
agressions sexistes durant les festes populars. 635 actuacions.
 Programa MONEO adreçats a famílies d’ESO amb 3 grups i 75
participants i Programa teatral MAX EXPERIENCE amb 355
participants.
 FAMILIARI: material en format calendari amb activitats i
reflexions per compartir en família. 43 centres participants i 2.000
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famílies. 7 tallers per a famílies amb 57 participants.

INFÀNCIA I FAMÍLIA
Intervencions en l’àmbit de la Infància, l’adolescència, els joves i les famílies s’articulen mitjançant l’impuls de programes i actuacions, a fi de reforçar les
relacions intrafamiliars i detectar i actuar sobre situacions de risc social.
Educació en el Lleure

Suport a l’escolarització

Intervenció en l’àmbit familiar

Actuacions comunitàries

 235 infants i joves beneficiaris d’ajuts urgència social per
activitats de lleure amb infants i joves.
 112 places/beques ofertes per la Xarxa d’entitats de Lleure.
 233 infants participants en el projecte Educaesport.
 400 infants i adolescents atesos als 5 Servei Intervenció
Socioeducativa.
 232 infants atesos als Centes Oberts no municipals.
 117 infants i adolescents usuaris de les dues Ciberaules.
 650 participants en els projectes educatius d’entorn.
 223 infants i adolescents atesos per serveis d’acompanyament i
reforç escolar.
 Suport i acompanyament a 341 infants i adolescents amb situacions
d’absentisme escolar
 4 Programes de parentalitat positiva amb un total de 11 grups i 147
participants.
 39 infants atesos al Servei Materno Infantil municipal.
 529 casos atesos per l’EAIA.
 5 comissions d’escola i entorn amb la participació de 169 entitats
veïnals, escoles, entitats d’infància i adolescència, serveis i
institucions.
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PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN
Actuacions adreçades a la gent gran, que es dirigeixen tant a la formació i a l’aprofitament i el gaudi del temps d’oci com a la millora de la seva qualitat de vida
.

Llars de jubilats
Serveis de Menjador
Programes d’activitats

Carnet sènior

Voluntariat sènior

Projecte + LOVE

 Xarxa de 17 llars: 14 municipals, 2 de Fundació “la Caixa” i 1 de Generalitat
 Un total de 9.159 persones sòcies (el 38,46% dels majors de 65 anys).
 A 5 llars de la ciutat, amb un total de 10.535 àpats anuals servits i una mitjana
de 45 àpats per dia.
 Promoció de l’envelliment actiu i saludable:
o Activitats fisicoesportives: 1.166 participacions.
o Activitats de prevenció i salut: 455 participacions.
 Promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida amb un total de 1.573
participacions: lectura i escriptura funcional, accés a les TIC i Programa Gent
3.0.
 Adreçat a persones majors de 65 anys empadronades a Lleida i ofereix
descomptes i avantatges en activitats de lleure, cultura, esports... ja siguin
municipals com d’altres entitats.
 6.890 carnets vigents dels quals 263 s’han tramitat al 2017.
 288 voluntaris actius.
 Adaptació a la Llei 25/2015, de 30 juliol del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.
 El projecte + Love és un projecte d’educació afectivo-sexual per a persones
grans, partint de l’eina del teatre com una manera lúdica i propera d’abordar
aquests temes .
 Al 2017 s’han realitzat 3 representacions teatrals.
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MEDIACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
Servei que ofereix a la ciutadania un espai neutral i imparcial on tractar les seves diferències amb el suport del/de la professional mediador/a.
41 casos
atesos

 S’atenen demandes sobre desavinences de convivència entre veïns i veïnes,
molèsties per sorolls o animals de companyia o per problemes amb algun
element comú de l’edifici.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEL TERCER SECTOR
La Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones fomenta la participació i l’intercanvi amb la ciutadania i el tercer sector mitjançant diferents
mecanismes, principalment els consells consultius i les xarxes professionals. Els consells consultius són òrgans permanents de participació de la ciutadania en
diferents àmbits d’activitat pública municipal. Les xarxes professionals pretenen millorar els processos i les intervencions i aprofitar sinèrgies en els diferents
àmbits en què actuen les entitats i institucions.
Consells Consultius

Xarxes professionals

 Consell municipal de la Gent Gran de Lleida. El formen 45
representants.
 Consell municipal de persones amb discapacitats de la ciutat de
Lleida. El formen 44 membres.
 Consell de Benestar i Acció social de Lleida. Està integrat per 93
institucions, entitats i col·legis professionals.
 Consells territorials de zona. Hi ha 13 Consells Territorials de Zona.
 Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques.
 Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules.
 Xarxa Lleida Lleure.
 Comissió de treball per la salut mental.
 Comissió sobre el Treball Sexual.
 Observatori Lleida Pantalles.
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 Xarxa de programes d’educació per a la salut.

PROJETES COMUNITARIS, DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I L’APODERAMENT
La Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones fomenta la intervenció comunitària, la participació de les persones i els seu apoderament mitjançant
diferents programes i projectes
Empodera’t

Plans de Desenvolupament
Comunitari

Ciutats amigues de la Gent Gran

 Projecte integral d’intervenció amb les persones en situació de sense
llar mitjançant la detecció de situacions de risc a peu de carrer i la
sensibilització social, la participació comunitària i l’apoderament a
través de l’art i la inclusió sociolaboral.
 Els PDC treballen en una estratègia d’intervenció social i territorial
que afavoreixin la cohesió social en els barris. Les diferents
actuacions es realitzen amb la participació del teixit associatiu, els
col·lectius veïnals, els agents socials i econòmics, els serveis i les
administracions públiques.
 Actualment hi ha 3 PDC:
o PDC Centre Històric.
o PDC Mariola/Blocs Joan Carles.
o PDC Pius XII/Escorxador.
 Una ciutat amigable per a les persones grans és aquella que treballa
mitjançant la participació del mateix col·lectiu en la construcció
d’un entorn urbà integrador i accessible, per fomentar l’envelliment
actiu
 Adhesió a la Xarxa mundial de Ciutats Amigables de les persones
grans que impulsa la OMS.
 Primera fase: procés diagnòstic participatiu de Lleida ciutat amiga
de les persones grans implica la participació de 35 grups focals i
350 persones. Ja s’han dut a terme un total de 18 grups de discussió
en que han participat 250 persones.
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SUPORT A ENTITATS
La Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones té una dilatada història de col·laboració amb les entitats. Una d’aquestes vies de col·laboració és el
suport a les entitats mitjançant la convocatòria i la concessió anual d’ajuts i subvencions i la cessió d’equipaments per al desenvolupament de les seves
activitats.
Subvencions econòmiques per a
projectes propis
Cessió de locals

 58 entitats subvencionades.
 Espais cedits a 13 entitats.
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