


OBJECTIU/OBJECTIUS DE L’ÀREA.

L’Àrea d’inclusió ofereix recursos de subsistència a les persones sense
llar i promou processos d’inclusió social, a traves de l’atenció personal i
el treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat

MISSIÓ



DADES ALLOTJAMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA I 
PISOS INCLUSIÓ



MENJADOR SOCIAL MUNICIPAL



PROJECTE D’ATENCIÓ A TREBALLADORS 
TEMPORERS



PROJECTE EMPODERA’T



LA SALETA DE LA PANERA

La saleta de la Panera s’ha consolidat com a espai
diürn de participació, lleure, comunitari, preventiu i
d’acollida principalment donant cobertura a persones
sense llar que durant el pla iglú de l’hivern a Lleida,
necessiten un espai de descans, esmorzar i
convivència.
L’any 2019 s’ha comptat amb la participació de Creu
Roja de Lleida. Aquesta acció està vinculada a la
consolidació de la Sala d’exposicions Panera,7 . Tots
els tallers d’art clouen amb una exposició a la Saleta
de la panera, equipament social.

Hi ha participat al voltant de 250 persones al llarg
del 2019 amb una mitja diària de 50 persones.

• PROJECTE COL.LABORATIU

Centre d’Art la Panera / EAM Leandre Cristòfol
/ La Saleta de la Panera

Amb la col·laboració de: Àrea d’inclusió i EAM
Leandre Cristòfol.

Un servei d'atenció de necessitats
bàsiques (Menjador social), un centre
d'art contemporani (Centre de Art la
Panera) i l'Escola Art Municipal Leandre
Cristòfol (Escola de Belles Arts)
programem projectes col·laboratius
dirigits per artistes, adreçats a alumnes i
usuaris del Menjador social, combinant
art, pedagogia i inclusió social.



QUÈ 
NECESSITA 

UNA CIUTAT 
PER SER 
JUSTA? 

Artista: Adriana Comparetto  



MIREIA 
SALLARÉS 
Projecte artístic 
col·laboratiu 



COMENCEM A 
PEDALAR

Formació teòric pràctica amb el suport de l’IMO. L’objectiu ha estat l’aprenentatge en la reparació de 
bicicletes i el seu reciclatge per ser cedit a persones vulnerables derivades pels serveis socials 
municipals, amb la finalitat de desplaçar-se de forma sostenible per anar a l’escola, institut, treballar o 
fer formació. 

L’objectiu ha estat l’aprenentatge en la reparació de bicicletes i el seu reciclatge per ser cedit a 
persones vulnerables derivades pels serveis socials municipals, amb la finalitat de desplaçar-se de 
forma sostenible per anar a l’escola, institut, treballar o fer formació. 

Han participat 13 persones sense llar i s’han cedit a col·lectius. 



Projecte de sororitat 
entre dones sense llar 
Acció- “A PEU” .

Consisteix en la creació un espai setmanal adreçat a dones 
usuàries de la nostra Àrea que setmanalment es trobaran per 
a caminar per diferents espais de la ciutat, amb el suport 
d’una professional de l’Àrea (TS). 

Objectius 

 Potenciar una ocupació del temps saludable. 

 Moure’s per millorar físicament i psicològicament. 

 Enfortir els vincles socials. 

 Afavorir la comunicació usuàries-professionals des d’un 
àrea informal. 



PROJECTE GUAU!

Intervenció Assistida amb Animals (IAA), la
promoció i millora en el funcionament físic, social,
emocional i cognitiu de les persones en situació
de sense llar.

Amb això es pretén crear una aliança terapèutica
que permetrà millorar la qualitat de vida dels
usuaris i animals.

Els gossos es converteixen en facilitadors i canal
de suport al treball socioeducatiu i psicosocial del
professional en benefici mutu.

Han participat 15 persones sense llar 



PROJECTE 
HOUSING FIRST

11 persones participen en aquest projecte EN CONVENI AMB Sant Joan de Deu 
Terres de Lleida.

La casa primer facilitar habitatge autònom a persones sense llar que porten molts 
anys en situació de cronicitat dormint al carrer.



DADES DE CONTACTE

alberg@paeria.cat

REGIDORIA DE POLÍTIQUES PER ALS DRETS SOCIALS

ÀREA INCLUSIÓ SOCIAL

PL ERETA CENTRE CÍVIC
Telf. 973 700617


