


OBJECTIU/OBJECTIUS DE L’ÀREA.

Es tracta d'impulsar polítiques en l'àmbit local per minimitzar els factors de
risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions
d'exclusió.

Amb el pla local d’inclusió es contribueix a avançar col·lectivament vers una
societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social.

Oferir suport tècnic i metodològic a altres accions de caràcter inclusiu que
s’impulsen des de la Regidoria de Polítiques per als Drets Socials així com
accions impulsades des de l’Ajuntament.

MISSIÓ



IMPACTE DE L’ÀREA EN LA POBLACIÓ

L’OBJECTIU DEL PLA LOCAL D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL ES DUR A TERME ACCIONS PER
TAL D’INCIDIR EN LES POLÍTIQUES I ACTUACIONS DE L’ÀMBIT LOCAL PER TAL DE
MINIMITZAR ELS FACTORS DE RISC I POTENCIAR ASPECTES PER EVITAR SITUACIONS
D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

Dissenyar i desplegar accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori,
en base a la diagnosi i els recursos existents, fomentant el treball en xarxa i el treball
participatiu.

Àmbits d’actuació

 Participació i treball en xarxa. Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la
debilitació dels factors estructurals que generen processos d’exclusió social

 Projectes inclusius. Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i proper al territori
entre tots els actors públics privats i del tercer sector.

 Capacitació i visualització. Dissenyar processos i instruments participatius per garantir la implicació
ciutadana en la configuració de les actuacions inclusives.

 Projectes innovadors. Promoure pràctiques innovadores en l’abordatge de l’exclusió social, tenint en
compte les ruptures que es poden produir en al trajectòria de vida.

 Suport tècnic a la regidoria



Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la debilitació dels factors estructurals que generen
processos d’exclusió social

eix
1- TREBALL EN XARXA I COMUNITARI, ORIENTAT A ENFORTIR LES RELACIONS EN UNA COMUNITAT PER RESPONDRE ALS PRINCIPALS 
REPTES SOCIALS.

CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL COMISSIÓ DE TREBALL SEXUAL COMISSIÓ LOCAL DE POBRESA 
ENERGÈTICA

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.

o Número de treballadors/es del sexe
ateses 2019: 410

o Treballadors/es del sexe amb Pla de
treball: 108

o Número de persones que han acudit
al servei d’orientació laboral: 50

o Número Insercions laborals: 43

PAGAMENTS REALITZATS 2019
Ajuts Pobresa energètica-
• Juliol a Desembre 18: 1797
Unitats familiars 1079
Menors inclosos 1042
• Gener a Juny 2019: 1043
Unitats familiars: 628
Menors inclosos: 837

1. ÀMBIT PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA



Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i proper al territori entre tots els actors públics privats i del tercer sector.

Actualment a la ciutat de Lleida hi ha tres PDC: Centre Històric, Mariola i Pius XII-Escorxador. Programa de dinamització adreçat a 
millorar les condicions de vida  d’un barri i  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
de les associacions de veïns, les organitzacions socials, els ciutadans i els professionals que intervenen en aquell barri

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT  DE PLANS PER AL INCLUSIÓ: 
Crear una estratègia d’intervenció social i territorial mitjançant un procés participatiu del conjunt dels agents que intervenen en el
territori i liderat pel teixit associatiu, els col·lectius veïnals, els agents socials i econòmics, els serveis i les administracions públiques,
tot creant polítiques de prevenció que afavoreixin la cohesió social.

PDC Centre Històric PDC Mariola PDC Pius XII- Escorxador

- Prevenció de situacions de risc: Cicle de 
xerrades informatives; Projecte 
alimentació-maleta de recursos; Activitats 
de salut (zumba, caminades...).
- Socialització i Dinamització comunitària: 
Rua de Carnestoltes; Concurs de Balcons; 
Primaverada del CH; Activitats 
comunitàries amb joves; Jocs a la plaça; 
Mural participatiu; Revitalització d’espais.
- Visualització: Projecte "Les altres cares 
del Centre Històric« ; presentació del PDC 
a futurs professionals;  Obert del Centre 
Històric; Fotomaton Ciutadà

-Gent gran: Taula de gent gran i projecte
“Per un barri més gran”.
- Civisme: Activitats de civisme i
convivència i taller d’economia domèstica.
- Infància i adolescència: Comissió
d’activitats conjuntes, comissió de gestió
de llistes i comissió de recursos educatius i
de lleure.
- Dinamització comunitària: Setmana
cultural; Sant Jordi; Carnestoltes; Festa
majori; Nadal; xerrades, dinamització
esportiva...
- Projecció del barri en positiu.
- “ Dones amb molt de talent”, curs de

creativitat per a apoderar a la dona
gitana.

Gent Gran: creació de la Taula de Gent
Gran i adaptació projecte “Per un barri
més gran”.
- Infància i adolescència: Activitats
conjuntes de caire cultural, promoció
de la salut, decoració de comerços,
festes populars.
- Civisme i convivència: xerrades,
dinamització esportiva, SOS racisme,
nadal, carnestoltes.
- Difusió i visibilització de les diferents
accions.

2. ÀMBIT PROJECTES INCLUSIUS



Dissenyar processos i instruments  participatius per garantir la implicació ciutadana en la configuració de les actuacions 
inclusives.

.

PREMIS CANDI VILLAFAÑÉ

El premi 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.

Presentació de 18 projectes

CÀTEDRA D’INNOVACIÓ SOCIAL

Lleida Ciutat de Valors. Ajuntament de Lleida
Assessorament Pla Integral Mariola. Ajuntament de Lleida
Assessorament i informe del projecte Lleida Ciutat Amigues de les Persones Grans. Ajuntament de
Lleida
Revisió del model d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc social . Ajuntament de
Lleida.
Implementació de model d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament Federació ALLEM
Càpsules d’Innovació Social. Fundació bancària La Caixa. Ajuntament de Lleida

3. ÀMBIT CAPACITACIÓ I VISUALITZACIÓ



CÀTEDRA DE DESIGUALTATS

Té com a objectiu la realització d’una anàlisi sobre la distribució de les rendes, la desigual satisfacció de

necessitats bàsiques entre la ciutadania, així com la recent dinàmica de segregació a la ciutat de Lleida, per

entendre les seves causes i conseqüències, i dissenyar amb més efectivitat polítiques concretes per a pal·liar-

les.

GRUPS DE MILLORA I INTERCANVI PLA LOCAL INCLUSIÓ

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.
PARTICIPANTS: Plans d’Inclusió de Consell Comarcal del Berguedà, El Prat de Llobregat, Igualada, Manresa,
Mataró, Terrassa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sant Vicenç de Castellet, Sant Adrià del
Besòs, Montcada i Reixac, Balsareny, Navarcles, Santa Perpetua de la Mogoda i Lleida.



Promoure pràctiques innovadores en l’abordatge de l’exclusió social, tenint en compte les ruptures que es poden produir en al trajectòria
de vida.

DISSENYAR PROCESSOS I INSTRUMENTS PARTICIPATIUS  PER GARANTIR LA IMPLICACIÓ CIUTADANA EN LA CONFIGURACIÓ DE LES 
ACTUACIONS INCLUSIVES

Jornada d’innovació Empresa solidària 2019 Difusió d’accions inclusives

TALLER DE FORMACIÓ, adreçats
als/les professionals de l’àmbit
social.
40 participants
JORNADA INNOVACIÓ SOCIAL
On es varen presentar experiències
que implicaven una perspectiva
relacional, d’apoderament de les
persones, de la utilitat de les
tecnologies en el camp social i
experiències que tenen com a centre
a la persona dins la política
urbanística.
9 càpsules
220 participants

Aquest reconeixement s'atorga per
part de les entitats del tercer sector
a aquelles amb les quals han creat
aliances per poder iniciar o donar
continuïtat a projectes que donen
suport a persones i/o situacions de
desigualtat.
Presentació de 28 empreses

Difusió de Jornades de Formació per
a professional de les entitats

Difusió d’accions i activitats
proposades des dels diferents PDC’s
de la Ciutat, amb l’objectiu d’afavorir
la participació ciutadana.

Difusió de línies de subvenció a
entitats per tal d'elaborar projectes
per fomentar la inclusió social.

4. ÀMBIT PROJECTES INNOVADORS



Altres accions que es duen a terme des de l’Oficina com a suport a la Regidoria:

• Foment de la formació i la capacitació professional
• Secretaria Campanya de fruita dolça i de pinyol a Lleida
• Participació en  diferents òrgans de participació: Taules territorials d’infància i 

adolescència, Taula territorials de gent gran
• Elaboració de memòries i informes
• Seguiment d’estudis i investigacions
• Coordinació i seguiment de pràctiques formatives
• Difusió de bones pràctiques i accions i informacions d’interès.

5. SUPORT TÈCNIC A LA REGIDORIA DE POLÍTIQUES PER ALS DRETS SOCIALS



DADES DE CONTACTE

plalocalinclusio@paeria.cat

REGIDORIA DE POLÍTIQUES PER ALS DRETS SOCIALS

PLA LOCAL INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

C/ Tallada 34, 2a planta
Telf. 973700359


