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* Autoria de les imatges: Fotografies interiors obtingudes de "Google maps" i fotografies dels autors. Fotografia de portada, disseny i maquetació realitzada per Alicia
Navajas Hurtado. Imatge de la ciutat extreta i modificada de: www.zonu.com/
images/0X0/2011-04-14-13453/Barrios-de-la-ciudad-de-Lrida.gif
** La redacció d'aquest document utilitza la forma del gènere masculí com a llenguatge genèric, amb l'única i exclusiva finalitat de simplificar tant el redactat com la
lectura del mateix.
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INTRODUCCIÓ

La present guia s'ha elaborat a partir de treballs de classe d'alumnes del Grau d'Educació Social de la Universitat de Lleida (2º curs, 2015/2016). Els alumnes van recórrer els carrers de la ciutat a la recerca de diferents recursos que puguin afavorir la inserció laboral i la inserció social dels habitants de la ciutat, realitzant posteriorment
una selecció d'aquells que van considerar més oportuns, interessants i significatius.
D'aquesta manera, la guia ofereix un llistat de recursos del camp de la inserció sociolaboral, utilitzant com a principals criteris de selecció els següents: a) recursos que
afavoreixin l'ocupabilitat de diferents col·lectius, ja sigui a través d'orientació laboral,
formació, pràctiques o beques i borsa de treball; b) recursos que afavoreixin la inclusió i intercanvi social dels ciutadans, prioritàriament a través de l'oci grupal i la participació comunitària.
Entre els possibles recursos a incloure en aquestes dues categories s'han exclòs recursos com escoles, col·legis, instituts, associacions de mares i pares, clubs (de joves, esportius, etc.), museus, grups de suport, llar de jubilats, ludoteques, entitats bancàries
i entitats caritatives, entre d'altres, per ser recursos amb serveis que solen ser popularment coneguts. En canvi, s'ha considerat oportú oferir una llista orientativa de recursos que inclouen entre els seus serveis accions d'inserció social i/o laboral amb gran
potencial en aquest àmbit, amb la finalitat de realitzar una guia breu, sintètica i exhaustiva. En aquest sentit, és important ressaltar que els únics serveis que s'exposen a
la guia són aquells relacionats amb la inserció sociolaboral, tot i que el recurs pugui
oferir altres serveis de tipus més caritatiu, assistencial o d'altres.
Aquesta guia, a més de donar a difondre diversos serveis de la comunitat, afavoreix
el coneixement de la població sobre diferents vies d'inserció social i laboral i pot ser
un instrument útil per a aquells professionals que treballen amb diferents col·lectius
en situació de risc social.

4

CENTRE HISTÒRIC
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ARRELS FUNDACIÓ
Fundació
Direcció: Av. Madrid 7, 2n dreta, 25002, Lleida
Telèfon: 973 28 90 00
Pàgina web: https://www.arrelssantignasi.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Any d'inauguració: 1994

FINALITAT: Oferir ajudes a la població amb risc d'exclusió social que de Lleida, aconseguir
la seva reinserció social i sensibilitzà a la població.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: La fundació té un centre obert que serveix com a espai de descans i trobada social
on els usuaris poden gaudir de jocs de taula, debats, berenar, entre altres activitats.
Població destinatària: Persones sense llar.
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14 :00 i de 17:00 a 20:00.

Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen tallers ocupacionals amb pintures, cartrons, martells, fustes, llanes,
etc., on realitzen ninots, fusteria, bijuteria, mitja, ganxet, enquadernació, joguines, objectes
decoratius… Per altra banda, s’hi realitza el taller prelaboral on treballen competències laborals bàsiques com la forma de vestir, la puntualitat i la convivència, entre d’altres.
Població destinatària: Persones sense llar.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA
Associació
Direcció: C/Lluís Besa 17, baixos, Lleida
Telèfon: 973 26 11 11
Pàgina web: http://www.antisidalleida.org/ca/inici
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dimecres de 16:00 a 19:00
Any d'inauguració: 1991

FINALITAT: Millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades pel VIH.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Inserció laboral
Descripció: L'associació té el projecte “Incorpora Lleida” que pretén l'articulació i organització d'una xarxa d'ajuda a la inserció laboral de les persones, la col·laboració entre empreses i
entitats per augmentar les oportunitats d'inserció laboral i el reciclatge laboral.
Població destinatària: Persones seropositives i els seus familiars, persones que han tingut o
tenen problemes de toxicomanies, persones que han treballat o treballen amb el sexe comercial i persones que han estats o estan privades de llibertat.
Horari: -

Tipus de servei: Assessorament laboral
Descripció: Ofereix assessorament legal en temes relacionats en qüestions laborals i assumptes
de treball.
Població destinatària: Persones seropositives i els seus fills.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ AMIC
Associació
Direcció: Av. Catalunya 2, 25002, Lleida
Telèfon: 973 27 08 01
Pàgina web: http://web.associacioamic.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00, i divendres de
11:00 a 14:00
Any d`inauguració: 1993

FINALITAT: Aconseguir la plena integració laboral, social i política dels persones migrants.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació social i laboral
Descripció: Donen suport social i laboral a aquelles persones que han pres la decisió d'anarse'n, oferint la informació bàsica a tenir en compte abans d'iniciar el viatge i donant recomanacions sobre la millor manera de fer front a aquest repte.
Població destinatària: Persones emigrants.
Horari: Tipus de servei: Homologació i convalidació de títols universitaris i no universitaris
Descripció: És un servei que comprèn la informació inicial sobre l'homologació o convalidació, els requisits, la revisió de la documentació acadèmica i la formalització d'impresos i muntatge de l'expedient fins a la seva presentació davant les administracions competents.
Població destinatària: Persones estrangers amb estudis oficials cursats al país d'origen o en un
altre país que vulgui obtenir el reconeixement oficial de la seva equivalència amb un determinat títol espanyol.
Horari: Dilluns i dijous de 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 i divendres de 11:00 a 14:00.
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ASSOCIACIÓ DE CARITAT SANT VICENÇ DE PAÜL
Associació
Direcció: C/Cavallers 62, 25002, Lleida
(dins de la Parròquia de Sant Andreu)
Telèfon: 973 22 20 32
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Combatre totes les formes de pobresa i injustícia a Lleida i promoure el benestar
de la població del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats comunitàries com tallers de gimnàstica, tallers de costura,
ball, manualitats, pintura, etc.
Població destinatària: Persones del barri, especialment dones i persones de la tercera edat.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE LA PLAÇA ERETA
Associació
Direcció: Plaça de l’Ereta s/n, 25002, Lleida
Telèfon: 973 28 24 26
Pàgina web: http://www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?
idwc=czo2OiJsZXJldGEiOw==
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1982

FINALITAT: Promoure la participació ciutadana dels veïns de la zona i vetllar per la resolució
de conflictes.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Es realitzen diferents activitats com conferències, col•loquis, cine, teatre, concerts
musicals per tal d’aproximar la cultura a la gent del barri. També es realitzen tallers de Tai-xi,
tall i confecció, entre d’altres, i s’ha creat el Grup de Diables de l’Ereta, la Confraria de l’Ereta, la Colla del Cargol i la Colla de Gegants.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS JAUME I
Associació
Direcció: Pl. Cervantes 8, 25002, Lleida
Telèfon: 973 26 91 09
Pàgina web: https://www.jaumeprimer.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a diumenge de 16:00 a 20:30
Any d’inauguració: 1980

FINALITAT: Promoure la participació i la comunicació entre els veïns del barri i actuar com a
representant seu davant l'Administració per exposar les seves demandes i inquietuds.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com festes populars (carnaval, castanyada,...), manualitats,
gimnàstica, jocs de taula, futbol, patinatge, taller de tall i confecció, entre d’altres.
Població destinatària: Persones del barri Jaume I.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ PROSEC PROMOTORA SOCIAL
Associació
Direcció: Plaça Josep Solans 3, 25002, Lleida
Telèfon: 973 28 02 76
Pàgina web: http://www.promotorasocial.net
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1987

FINALITAT: Millorar les possibilitats d'inserció sociolaboral de col·lectius amb necessitats
educatives.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: El programa “Noves Oportunitats” pretén que els joves assoleixin una certificació
i retornin al sistema educatiu per completar la seva formació. El programa té actuacions integrades d’acompanyament i també ofereix itineraris per desenvolupar el seu projecte professional.
Població destinatària: Persones joves que han abandonat prematurament la seva formació i no
compten amb cap certificació acadèmica ni professional.
Horari: Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S’ofereix assessorament a les persones en la seva recerca de feina, realitzant accions de recerca activa d’ocupació i itineraris personalitzats per a la inserció laboral. També realitzant accions per a l’adquisició de habilitats imprescindibles per a la recerca de feina.
Població destinatària: Persones amb intenció de buscar feina.
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00.
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Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: PROSEC analitza el mercat de treball del territori i difonen les ofertes laborals,
possibilitant l’accés de les persones candidates mitjançant la gestió i l’avaluació de les mateixes.
Població destinatària: Persones que desitgen trobar feina i empreses del territori.
Horari: -

Tipus de servei: Intermediació i suport laboral
Descripció: El programa “Incorpora” és un programa d'intermediació laboral que ofereix a les
empreses un servei d'intermediació que proporciona un suport integral, fent un seguiment del
procés d'incorporació, adaptació i manteniment del treballador al seu lloc de treball.
Població destinatària: Persones amb risc d’exclusió social.
Horari: Tipus de servei: Intermediació i reinserció laboral
Descripció: El programa “Reincorpora” dirigit a interns de centres penitenciaris que es troben
a la fase final de la seva condemna es basa en el concepte d'aprenentatge-servei i conjuga la
formació en oficis i les actuacions de servei a la societat.
Població destinatària: Persones interns en centres penitenciaris del Segrià.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: PROSEC utilitza els recursos de la zona per organitzar activitats grupals pròpies o
per assistir a aquelles alienes que es duguin a terme. Així, fomenten la cohesió de grup i potencien la convivència constructiva mitjançant pràctiques esportives, culturals, etc.
Població destinatària: Persones joves que no poden accedir a altre recurs durant el seu temps
de lleure.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ REINTEGRA
Associació
Direcció: Av. Madrid 19, 1º, 25002, Lleida
Telèfon: 973 27 55 92
Pàgina web: http://www.reintegralleida.org
Horari habitual de funcionament: Any d`inauguració: 2001

FINALITAT: Promoure accions vinculades a l'àmbit social per a aquelles persones amb dificultats d'inserció social i laboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Inserció social i laboral (població general)
Descripció: El projecte “Incorpora” té com a objectiu afavorir la inserció social i laboral de
persones que, per diverses raons, tenen dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. Ofereix diferents serveis com: a) orientació i assessorament en la recerca de feina, b) participació
en una bossa activa de feina, c) possibilitat de participar en el club de la feina (espai participatiu de recerca de feina amb el suport de professionals), d) suport a la inserció laboral en el cas
d'estar aturat, e) suport i acompanyament en la inserció, f) itineraris laborals personalitzats.
Població destinatària: Persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
Horari: -

Tipus de servei: Formació i inserció laboral (dones)
Descripció: El projecte “Al dia” ofereix suport i formació en l'àmbit de l'hostaleria a dones
d'origen immigrant que han arribat al nostre país per reagrupament familiar.
Població destinatària: Dones d'origen immigrant que han arribat per reagrupament familiar.
Horari: 14

Tipus de servei: Formació i inserció laboral (gent jove)
Descripció: “Fórmula Jove” és un programa de formació i inserció laboral per a joves d'entre
16 i 24 anys que tenen una baixa qualificació i dificultats per entrar al mercat laboral. Pretén
formar un grup de joves en un ofici diferent en funció de les demandes de treball del territori i
millorar el seu coneixement i relació amb el seu entorn social.
Població destinatària: Persones joves entre 16 i 24 anys.
Horari: -

Tipus de servei: Formació i inserció laboral (persones perceptores de la RMI)
Descripció: Les persones participants realitzaran un itinerari d'inserció on es contempla formació relacionada amb la millora de l'ocupabilitat, així com la realització de pràctiques en
empreses perquè aquestes persones puguin adquirir nous hàbits de treball i tenir una oportunitat laboral a l'empresa ordinària .
Població destinatària: Persones perceptores de la RMI.
Horari: -

Tipus de servei: Inserció laboral (persones privades o semi-privades de llibertat)
Descripció: El programa “Reincorpora” té com a objectiu la realització d'itineraris personalitzats d'inserció social i laboral, a partir d'un pla individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals cap a la integració laboral.
Població destinatària: Persones privades o semi - privades de llibertat.
Horari: -

Tipus de servei: Formació i inserció laboral (persones majors de 45 anys)
Descripció: El “Projecte Espiga” és un projecte per formar-se al sector del forn i la pastisseria,
amb l'objectiu de dedicar com a ajudants en empreses del sector. També es realitzen hores de
formació en recerca de feina, habilitats socials, atenció al client i autoocupació per a aquells
que en un futur vulguin crear el seu propi negoci.
Població destinatària: Persones majors de 45 anys.
Horari: 15

Tipus de servei: Formació d' igualtat de gènere i intercanvi social
Descripció: El “Bloc d' igualtat“ és un espai de debat i informació sobre la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Pretén apropar la perspectiva de gènere als joves de Lleida, trencar
els estereotips per poder fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit social, laboral i personal
i fomentar l'ocupació femenina en ocupacions tradicionalment masculines.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -

Tipus de servei: Oci i intercanvi social (nens)
Descripció: S’ofereix un casal d'estiu per integrar els nens d'origen immigrant o de famílies
amb pocs recursos econòmics. Es pretén evitar situacions d'exclusió social entre nens i joves
de diferents classes, edats i procedència, participant en projectes i accions comunes.
Població destinatària: Nens d'origen immigrant o nens de famílies amb pocs recursos econòmics.
Horari: -
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AVALOT
Associació
Direcció: Av. Catalunya 2, 25002, Lleida
Telèfon: 680 27 56 30
Pàgina web: http://www.avalot-proves.net
Horari habitual de funcionament: Any d`inauguració: 2012

FINALITAT: Millorar la realitat laboral i social dels i les joves.de Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Suport a l'emancipació i orientació laboral
Descripció: Es realitzen campanyes, accions sindicals i projectes de inserció laboral per millorar les condicions laborals dels joves, donar-los l'oportunitat d'emancipar i gaudir d'un habitatge digne.
Població destinatària: Persones joves.
Horari: -
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CÀRITAS DIOCESANAS
Confederació
Direcció: Pl. Sant Josep 2, 25002, Lleida
Telèfon: 973 28 30 81
Pàgina web: https://www.caritaslleida.net
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00
Any d’inauguració: 1943

FINALITAT: Ajudar a la promoció humana i el desenvolupament integral de les persones.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament legal i laboral
Descripció: S’ofereix atenció a les persones que es traslladen a Lleida i comarca del Segrià per
a la campanya de la fruita a l’estiu. Donat el cas, es denuncien situacions d’explotació laboral
i de manca de condicions adequades en els llocs d’acollida als temporers.
Població destinatària: Persones que treballen com a temporers.
Horari: Durant la campanya de fruita.
Tipus de servei: Inserció sociolaboral
Descripció: El “Programa d’ocupació i inserció sociolaboral” per a treballar a favor de la inserció social i laboral de persones amb especials dificultats o en risc d’exclusió, creant llocs de
treball en activitats productives i acompanyant-les en els seus itineraris personalitzats per la
seva inserció en el mercat laboral o per emprendre el seu propi negoci.
Població destinatària: Persones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral o en risc
d’exclusió social.
Horari: De dilluns a diumenge de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.
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CITE, CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS
ESTRANGERS
Entitat
Direcció: Av. Catalunya 2, 5a planta, 25002, Lleida
Telèfon: 973 27 91 92 / 973 26 36 66
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Any d’inauguració: 1987

FINALITAT: Donar suport a les persones estrangeres pel que fa a la inserció sociolaboral, la
millora de les condicions de treball i el contacte amb l’administració.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament legal i laboral (Llei d’estrangeria)
Descripció: Aquets servei assessora i orienta als estrangers sobre la Llei d’estrangeria per tal
de que aquests coneguin els seus drets i els requisits (condicions i documentació necessària)
per la tramitació de permisos de treball i altes tipus de permisos.
Població destinatària: Persones immigrants i minories culturals i religioses.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

Tipus de servei: Assessorament legal i laboral (Llei de l’Estatut dels treballadors)
Descripció: Aquest servei ofereix la informació sobre la Llei de l’Estatut dels treballadors en
matèria d’informació al usuari sobre els elements essencials que ha de complir el seu contracte
de treball. La CITE ha de facilitar als usuaris tota la informació que sigui necessària per a l’aplicació del Reial decret.
Població destinatària: Persones immigrants.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.
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Tipus de servei: Formació lingüística
Descripció: S'ofereix orientació sobre l'aprenentatge del català, que facilita la integració dels
nouvinguts i possibilita la inserció laboral i social amb igualtat d’oportunitats.
Població destinatària: Persones immigrants.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S'ofereix un servei on ensenyen als usuaris a buscar feina en un altre estat de la
Unió Europea, així com també ensenyen a navegar i a fer ús de la xarxa Eures del Servei Públic d’Ocupació Europeu i dels serveis públics nacionals europeus. Per altra banda, ensenyen a
redactar i a com introduir un currículum a la web i t’informen sobre el coneixement laboral,
social i cultural del país de destinació, entre altres temes d’interès.
Població destinatària: Persones immigrants.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

Tipus de servei: Informació per les convalidacions de títols d'ESO i Batxillerat
Descripció: S'ofereix un servei per informar als usuaris sobre els requisits generals per la convalidació de títols d’ESO I Batxillerat. Així doncs, se’ls hi fa saber que els títols, diplomes i
certificacions acadèmiques que presentin han de ser oficials i han d’estar tramitades per les autoritats competents del país que es tracti.
Població destinatària: Persones immigrants.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

Tipus de servei: Orientació social
Descripció: Orientació per a conèixer la ciutat: com funcionen els serveis, els valors i normes
de civisme i convivència, etc. També s'ofereix sessions de benvinguda on es fa una presentació
de la ciutat de Lleida i dels seus serveis i equipaments i sessions de formació sociocultural i de
serveis socials.
Població destinatària: Persones immigrants.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.
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CENTRE CÍVIC CENTRE HISTÒRIC
Centre
Direcció: Pl. Ereta, s/n, 25002, Lleida
Telèfon: 973 70 06 43
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Dinamitzar socioculturalment el barri i desenvolupant una acció comunitària.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: En el centre es ofereixen activitats com taller d’escriptura creativa, banda, teatre,
gimnàstica, tai-txi, ball, tall i confecció, patchwork, puntaires, etc. També ofereix espais de
trobada per diferents grups i associacions (Associació de Veïns i Amics de la Plaça Ereta, Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Associació de Moros i Cristians, Associació d’Ostomitzats de Catalunya, Terrablau Club Esportiu, Grallers Turrai, entre d’altres).
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: Tipus de servei: Formació
Descripció: En el centre es ofereixen tallers, xerrades i activitats formatives com informàtica,
internet, multimèdia, etc. També es pot realització de les proves de nivell per obtenir el certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: 21

CENTRE LATINOAMERICÀ DE LLEIDA
Centre
Direcció: C/ General Brito 5, baixos, 25007, Lleida
Telèfon: 973 22 45 45
Pàgina web: http://centrolatinolleida.org/es
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00
Any d'inauguració: 1986

FINALITAT: Ajudar al benestar dels immigrants de procedència llatinoamericana que resideixen a Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Acompanyament social i laboral
Descripció: S’ofereix suport i acompanyament als immigrants llatinoamericans nouvinguts a
Lleida. Això consisteix en brindar informació cultural, formativa, entre d’altres, ajudant a la
integració laboral i social dels mateixos.
Població destinatària: Persones immigrants llatinoamericans nouvinguts a Lleida.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Tipus de servei: Assessorament laboral
Descripció: S’ofereixen serveis d'assessories en temes d'estrangeria i informació sobre qüestions laborals i jurídics.
Població destinatària: Persones immigrants llatinoamericans.
Horari: Dimarts de 19:00 a 20:00.
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Tipus de servei: Orientació i intermediació laboral
Descripció: Realitzen xerrades informatives sobre eines i tècniques per a la recerca de feina.
També compten amb una bossa d'ocupació que gestionen i posen a disposició d'organismes
interessats (com UGT , empreses de treball temporals, petites i mitjanes empreses, particulars,
etc.) mitjançant la confecció de llistats que proporcionin les dades específiques de cada candidat.
Població destinatària: Persones immigrants llatinoamericans.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: A nivell formatiu ofereixen diversos cursos temporals els quals varien segons la
diversitat de necessitats que proposa la comunitat. Alguns dels cursos es brinden en conjunt
amb la participació d'altres entitats, com els cursos d'idiomes, manipulació d'aliments, curs de
formació a assistents per a la cura d'ancians, etc.
Població destinatària: Persones immigrants llatinoamericans.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Tipus de servei: Formació d' igualtat de gènere i intercanvi social
Descripció: En aquest espai es brinda informació sobre l'exercici d'igualtat, també planifiquen
i executen conferències, cicles o tallers, impartits per experts en temes d'igualtat de gènere.
Aquests espais de conferències, cicles i tallers serveixen per millorar la formació de les dones,
així com oferir un punt de trobada a les mateixes per fomentar la inserció social.
Població destinatària: Dones immigrants llatinoamericans.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.
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FUNDACIÓ ASPROS
Fundació
Direcció: Av. Madrid 21, 25002, Lleida
Telèfon: 973 27 80 87
Pàgina web: http://www.aspros.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00
Any d'inauguració: 1962 com a associació i 2005 com a fundació

FINALITAT: Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, facilitar la seva integració social i sensibilitzar la societat.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Inserció laboral
Descripció: S’ofereix el “Servei Ocupacional d'Inserció” que pretén proveir d'un servei laboral
a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suports de diferent intensitat en altres àrees per tenir un bon funcionament del seu entorn.
Població destinatària: Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys.
Horari: -

Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereix el “Servei de Teràpia Ocupacional” on es realitzen activitats grupals i de
oci per aconseguir la màxima integració social de dels usuaris.
Població destinatària: Persones amb discapacitat intel·lectual.
Horari: -
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FUNDACIÓ JERICÓ
Fundació
Direcció: Rambla Ferran 33, 25007, Lleida
Telèfon: 973 23 71 62
Pàgina web: http://fundaciojerico.blogspot.com.es/p/qui-som.html
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00
Any d`inauguració: 2014

FINALITAT: Promoure iniciatives de solidaritat i un treball constant de promoció social, ocupacional i educatiu, ajudant a les persones que es troben en situació d'exclusió social.
.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament i intermediació laboral
Descripció: La fundació ofereix ajuda laboral i de assessorament pedagògic, té una borsa de
treball i ofereix finques agrícoles que facilitin l'ocupació.
Població destinatària: Persones o famílies desprotegides.
Horari: -
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FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ
Fundació
Direcció: C/ Sant Martí 60-62, 25004, Lleida
Telèfon: 973 23 35 54
Pàgina web: htps://www.orfeolleidata.cat
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 2014

FINALITAT: Oferir un recurs de formació musical per a persones de totes les edats i contribuir en la millora sobre la integració social de persones amb risc d’exclusió.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: L’Orfeó ofereix activitats de música per a sectors de la població que no hi participen o que estan en risc d’exclusió.
Població destinatària: Persones amb risc d’exclusió o sectors de la població amb dificultats per
accedir a activitats musicals.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció: L’Orfeó ofereix tallers grupals de música i moviment per a persones amb discapacitat intel·lectual, tallers de percussió per a persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual i taller de dansa i expressió corporal per a persones amb malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual.
Població destinatària: Persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.
Horari: -
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FUNDACIÓ PACO PUERTO
Fundació
Direcció: C/ Enric Granados 5, 25006, Lleida
Telèfon: 973 27 95 07
Pàgina web: https://es.fundaciopacopuerto.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00
Any d’inauguració: 1988

FINALITAT: Facilitar formacions a treballadors ocupats i que es troben en situació d’atur per
facilitar així l’ocupació d’aquestes persones o mantenir el seu lloc de treball.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació contínua i ocupacional
Descripció: S’ofereixen dos tipus de formació, plans de formació dirigits als treballadors ocupats (formació contínua) i plans de formació dirigides als treballadors desocupats (formació
ocupacional).
Població destinatària: Persones ocupades i persones en situació d’atur.
Horari: Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen accions de formació adreçades a l’adquisició de competències personals i professionals en diferents àrees com cursos preparació oposicions, cursos d'informàtica,
etc.
Població destinatària: Qualsevol persona que ho requereixi, independentment de la seva situació laboral.
Horari: -
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GERMANS DE TOUBA
Associació
Direcció: Av. Segre 14, 2a, 25007, Lleida
Telèfon: 616 05 84 57
Pàgina web: https://www.facebook.com/germansdetouba.lleida
Horari habitual de funcionament:
Es reuneixen tots els diumenges
Any d'inauguració: 2007

FINALITAT: Realitzar celebracions religioses i orientar ajuda humanitària per al poble de
Touba, població originària dels membres del grup.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: L'Associació Germans de Touba es reuneix per a realitzar celebracions religioses i
orientar ajuda humanitària per al poble de Touba. En aquestes celebracions, assisteixen pelegrins d'altres països, fomentant la integració social tant dels membres com de persones d'altres
països.
Població destinatària: Persones membres de l'associació i membres del poble de Touba.
Horari: -
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MITA, CENTRE D’INICIATIVES EMPRESARIALS
Entitat
Direcció: Av. Blondel 11, 1º B, 25002, Lleida
Telèfon: 973 23 63 50
Pàgina web: http://www.mitaong.org
Horari habitual de funcionament:
Tots els matins de 9:00 a 13:00
Any d’inauguració: 1998

FINALITAT: Promocionar i desenvolupar al emprenedors exclosos, especialment joves, dones
y persones en atur.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament empresarial
Descripció: El servei d’assessorament ajuda a l’usuari a definir la seva idea de negoci, identificar les oportunitats del mercat i desenvolupar el propi pla d'empresa on es definiran les bases
en les quals s'assentarà el negoci. Per altra banda, proporciona estratègies de vendes, clients,
proveïdors, ubicació, anàlisi de viabilitat financera adaptat per a sol·licitud de crèdits amb institucions amb les quals tenen conveni.
Població destinatària: Persones emprenedores.
Horari: Tipus de servei: Formació i assessorament empresarial a dones
Descripció: S’ofereixen a les dones les eines necessàries per dur a terme el seu projecte empresarial i els assessora en tot el procés. El itinerari d’aquest servei té el punt de partida en tallers
teòrics i pràctics i contínua amb un assessorament i coaching empresarial.
Població destinatària: Dones emprenedores.
Horari: 29

Tipus de servei: Informació sobre tràmits, llicències i permisos
Descripció: Des d’aquest servei els professionals guien i ajuden en tots els tràmits que se han
de dur a terme per tal d’aconseguir llicències i permisos per nous negocis.
Població destinatària: Persones emprenedores.
Horari: Tipus de servei: Microcrèdits i altres tipus de finançament
Descripció: Des d’aquest servei ajuden aconseguir als usuaris la liquides que necessiten per al
seu negoci, a través de diferents convenis que tenen amb institucions com Aval Madirt, MicroBank, Crédit ICO i altres entitats que els concedeixen préstecs sense interessos ni garanties.
Per altra banda, també fan un estudi del projecte per assessorar sobre quines ajudes i subvencions poden accedir.
Població destinatària: Persones emprenedores.
Horari: -

Tipus de servei: Formació empresarial
Descripció: Aquest recurs ofereix tallers de formació i motivació amb l’objectiu de mostrar
quines són les estratègies existents per tal de que els usuaris trobin l’avantatge competitiu dels
seu producte i/o servei.
Població destinatària: Persones emprenedores.
Horari: Tipus de servei: Erasmus per a joves
Descripció: El “Erasmus per a Joves Emprenedors” és un programa d'intercanvis transnacionals que ofereix a emprenedors novells i persones que desitgen crear una empresa l'oportunitat
d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants.
Població destinatària: Persones joves emprenedors.
Horari: -
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PALMA, CENTRE DE RECURSOS JUVENILS
Centre
Direcció: C/ La Palma 6-10, 25002, Lleida
Telèfon: 973 70 06 66
Pàgina

web:

http://joventut.paeria.cat/la-regidoria/pla-local-

joventut
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 h i de 16:30 a 20:00
Any de inauguració: 2008

FINALITAT: Promoure la qualitat de vida, la formació i la inserció dels joves de Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament i acompanyament laboral
Descripció: Des d’aquest servei es pretén dotar als joves de les eines necessàries per a realitzar
un correcte currículum i carta de presentació. Se l’assessora dels llocs on es pot demanda ocupació i se’l orienta en tots aquells temes relacionats amb el treball.
Població destinatària: Persones joves de 16 a 30 anys.
Horari: De dilluns a divendres 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:00.

Tipus de servei: Formació i orientació laboral
Descripció: La Palma ofereix el “Programa garantia juvenil” que garanteix oportunitats per
als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de formació per a desenvolupar competències professionals, inserció en el mercat laboral (pràctiques o contractes laborals), emprenedoria i autoocupació i orientació laboral.
Població destinatària: Persones joves de 16 a 29 anys que fa 30 dies o més que no estudien ni
treballen.
Horari: -
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Tipus de servei: Microcrèdits joves emprenedors
Descripció: S’ofereix assessorament dels microcrèdits a joves emprenedors.
Població destinatària: Joves emprenedors de 15 a 30 anys.
Horari: -

Tipus de servei: Formació y promoció laboral
Descripció: Els joves artistes, tenen l’oportunitat d’exposar les seves obres en un mercat organitzat per l’Oficina de Joventut, el “Mercat dels creadors”. A més també ofereixen formació
per l’emprenedoria dels mateixos.
Població destinatària: Joves artistes de 15 a 30 anys.
Horari: Es realitzen dos cops a l’any (Tardor i primavera).

Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats juvenils d'oci com sortides, tallers de cuina, videojocs, ioga,
dibuix, ball, etc. A més, els educadors de carrer capten els joves centre històric i dinamitzen
activitats d’educació en el lleure en la zona.
Població destinatària: Persones joves 15 a 30 anys.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen cursos i tallers d’idiomes i informàtica entre d’altres, que facin persones amb formació o experiència adequada i d'interès juvenil.
Població destinatària: Joves de 15 a 30 anys.
Horari: -
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RAMBLA FERRAN-ESTACIÓ
XALETS- HUMBERT
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE NOGUEROLA - ESTACIÓSEGRE
Associació
Direcció: C/ Democràcia 19, 25007, Lleida
Telèfon: 973 70 06 51
Pàgina web: http://www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?
idwc=czoyMToibm9ndWVyb2xhZXN0YWNpb3NlZ3JlIjs=
Horari habitual de funcionament: Any d'inauguració: 2014 (unió d'associacions)

FINALITAT: Defendre els drets dels veïns i facilitar medis d’interacció i acció social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com torneigs, tallers, visites culturals, xerrades, actes socials
i altres trobades comunitàries.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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CENTRE CÍVIC DEMOCRÀCIA
Centre
Direcció: C/Democràcia 19, 25007, Lleida
Telèfon: 973 70 08 51
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Cobrir les necessitats bàsiques de les persones que es troben en una situació d'exclusió social o marginació dins el barri en qüestió. Busquen el màxim benestar de la població a
través d'intervencions bàsiques o específiques.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com sardanes, teatre, country, pilates, gimnàstica, ganxet,
punt de creu i patchwork, taller de cuina, tall i confecció, etc. També s’ofereixen espais de trobada que utilitzen diferents grups i associacions, així com conferencies, xerrades i altres esdeveniments.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: Tipus de servei: Formació
Descripció: Ofereixen formació en diferents àmbits com informàtica i idiomes.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES DE
LLEIDA I COMARQUES
Associació
Direcció: C/ Democràcia 19, 25007, Lleida
Telèfon: 973 22 18 63
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d'inauguració: 1980

FINALITAT: Treballar cap a la defensa dels valors i drets de les persones de la tercera edat i
promoure el seu benestar.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Realitzen concursos, actes reivindicatius, jornades, xerrades, viatges culturals,
manifestacions, etc. que permetin ser presents a la defensa dels drets de la tercera edat i que
permetin el foment de la vida associativa i les activitats de voluntariat.
Població destinatària: Persones de la tercera edat.
Horari: -
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ONCE, ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS
ESPANYOLS
Organització
Direcció: Av. del Segre 7, baixos, 25007, Lleida
Telèfon: 973 23 13 92 / 973 23 26 95
Pàgina web: http://www.once.es
Horari habitual de funcionament:
Matins de 07:45 a 15:00
Any d’inauguració: 1938

FINALITAT: Realitzar accions d'integració laboral-formació i ocupació per a persones discapacitades així com accions d’accessibilitat global, promovent la creació d'entorns, productes i
serveis globalment accessibles.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Inserció laboral
Descripció: El “Programa INSERIDA” realitza accions que possibilitin la inserció laboral directa de persones amb discapacitat.
Població destinatària: Persones afiliades a ONCE.
Horari: Matins de 07:45 a 15:00.
Tipus de servei: Formació especialitzada
Descripció: ONCE ofereix ajudes òptiques i recursos òptics especialitzats als que únicament té
accés la ONCE, i ofereix formació per aprendre a utilitzar aquests recursos per recolzar la falta de visió, com la tecnologia adaptada.
Població destinatària: Persones afiliades a ONCE.
Horari: Matins de 07:45 a 15:00.

37

ZONA UNIVERSITÀRIA
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ABAC CONSULTORÍA I FORMACIÓ
Centre
Direcció: C/Pica d'Estats 22, 25006, Lleida
Telèfon: 973 28 17 88
Pàgina web: http://www.abacformacio.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1990

FINALITAT: Oferir suport a aquells que a través de la formació vulguin millorar les seves expectatives professionals i empresarials.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereix formació presencial i semi-presencial amb certificats de professionalitat
en àrees com gestió comptable i administrativa per auditoria, gestió integrada de recursos humans, creació i gestió de microempreses, gestió comercial de vendes, operació de sistemes informàtics, mediació comunitària, confecció i publicació de pàgines web, operació, etc.
Població destinatària: Persones en actiu que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional, tal com estableix la normativa aplicable.
Horari: Tipus de servei: Orientació laboral i formativa
Descripció: S’ofereix un servei d'assessorament en formació i s’ajuda en la gestió de la bonificació perquè la formació resulti completament gratuïta.
Població destinatària: Tots els treballadors en actiu que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional, tal com estableix la normativa aplicable.
Horari: 39

CENTRE OBERT PARE PALAU
Centre
Direcció: C/Bisbe Irurita 2, 25006, Lleida
Telèfon: 973 28 17 70
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 i dissabtes de 9:00 a 13:00.
Any d’inauguració: 1987

FINALITAT: Donar suport i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat,
la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo d’infants i famílies.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereix un espai on els nens poden berenar, jugar, fer els deures, fer tallers i anar
d’excursió, entre altres activitats.
Població destinatària: Infants en situació de risc social.
Horari: De dilluns a divendres 17:00 a 20:00 i dissabtes de 9:00 a 13:00.
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GRUP SIFU
Fundació
Direcció: C/ Doctor Combelles 34, 25003 Lleída
Telèfon: 973 19 65 31
Pàgina web: http://www.gruposifu.com/
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1993

FINALITAT: Potenciar la integració laboral de les persones amb diversitat funcional i treballar
per generar ocupació en aquest col·lectiu.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: S'analitzen i seleccionen ofertes de treball i currículums de persones capacitades
per dur a terme diferents tasques en tot tipus d'empreses, oferint una gamma de serveis de manera individualitzada a persones amb diversitat funcional per su integració al món laboral.
Població destinatària: Persones amb diversitat funcional.
Horari: -
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TROBALLES EMPRESA D’INSERCIÓ
Empresa
Direcció: Av. Doctor Flèming 19, 25006, Lleida
Telèfon: 973 28 90 74
Pàgina web: http://troballes.org
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 2013

FINALITAT: Promoure la reinserció laboral de totes aquelles persones que per qualsevol circumstància tenen limitat l’accés al mercat de treball o al món laboral, degut a la manca d’hàbits i coneixements, discapacitats físiques o psíquiques i es troben en situació de risc greu de
caure a la marginació.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: Es duen a terme activitats com tallers d’aprenentatge en el procés de reciclatge de
roba de segona mà i la restauració de mobiliari domèstic.
Població destinatària: Persones en atur i en risc de exclusió social.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
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PRINCEP DE VIANA-CLOT
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ADECCO
Companyia
Direcció: C/ Príncep de Viana 47, 25004, Lleida
Telèfon: 973 23 85 17
Pàgina web: http://www.adecco.es
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Any d’inauguració: 1999

FINALITAT: Atendre les necessitats laborals de la societat, fent d'intermediària amb les empreses i ajudant els col·lectius amb dificultats per a la inserció sociolaboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: Es fa d'intermediari entre les persones que busquen feina i les empreses que busquen treballadors per a llocs de treball específics i temporals, per tant, s'encarreguen de buscar
a aquestes persones o si el perfil de les persones que estan inscrites a Adecco, corresponen a la
demanda del lloc de treball.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: El servei “adecotraining” s'encarrega de formar i desenvolupar a les persones laboralment amb estratègies mitjançant cursos, tests d'aptitud personal, entre d’altres.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00.

44

ATENEU POPULAR DE PONENT
Associació
Direcció: C/ Pau Claris 10, 25008, Lleida
Telèfon: 973 24 71 72
Pàgina web: http://www.ateneulleida.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 21:00
Any d’inauguració: 1979

FINALITAT: Fer ciutadania i ser un referent de la vida cultural i civil de Lleida. Es pretén donar uns bons serveis als associats però sempre amb la voluntat de projectar cap al conjunt de la
societat lleidatana les activitats.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Ofereixen diferents cursos sobre diferents temàtiques, activitats relacionades amb
l’art (cursos, tallers, visites guiades, exposicions…) i altres activitats com excursionisme, fotografia, dansa, medi ambient, música... També és un lloc de trobada on s’apleguen infants, joves i caps per dur a terme activitats o preparar-ne de noves. Per altra banda, és un espai de llibertat per l’escoltisme, d’expressió i d’iniciatives on el escoltisme es viu quotidianament i des
d’on cadascú contribueix a fer viure el projecte d’Escoltes Catalans. Finalment, cedeixen l’espai a entitats i col·lectius de la ciutat per fer-hi les seves pròpies activitats.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -
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BANC DE TEMPS LLEIDA
Entitat
Direcció: C/ Rambla Ferran 33, 25007, Lleida
Telèfon: 744 40 86 79
Pàgina web: http://www.bancdetemps.org/
Horari habitual de funcionament:
Dilluns de 19:00 a 20:15, dimecres de 15:30 a 17:30, dijous de
13:00 a 15:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Oferir un espai on les persones poden acudir a oferir algun coneixement o habilitat que pugui servir d'ajuda a una altra persona, i alhora que aquesta pugui ser ajudada per algú, en un altre aspecte que li sigui necessari.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Inserció i intercanvi social
Descripció: A través del Banc del Temps les persones intercanvien serveis de tot tipus a canvi
que ells facin un altre. D'aquesta manera poden conèixer persones que d'altra manera no hauríem conegut, revaloritzant la pròpia identitat i promovent la autoestima. De aquesta manera,
associar-se al banc de temps pot ajudar a una persona nova a la ciutat o sense vincles socials a
integrar-se.

Alguns

dels

serveis

més

comuns

d'intercanvi

són

els

següents:

atenció a les persones en general (acompanyament de nens, tenir cura bebès, cangurs, acompanyament a la gent gran, acompanyar en cotxe/moto,...), tenir cura animals, serveis d’informàtica (disseny gràfic per ordinador, cerca informació per Internet, arreglar l'ordinador, creació pàgines web, classes,...), tasques domèstiques (fer encàrrecs i gestions, electricitat, arranjament de roba,...), tasques administratives (declaració de la renda, assessorament financer,...),
classes (classes de matemàtiques, de tècniques d'estudi, de teatre, per aprendre a ballar,...).
També es realitzant activitat d’oci relacionades amb les aficions com esports (ensenyar a practicar un esport, sortides amb bicicleta, sortir a córrer/caminar, excursions,...).
Població destinatària: Tota la població.
Horari: 46

CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
Corporació
Direcció: C/ de l'Anselm Clavé 2, 25007, Lleida
Telèfon: 973 23 61 61
Pàgina web: http://www.cambralleida.org
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 i divendres de 9:00 a 15:00
Any d’inauguració: 1887

FINALITAT: Ajudar a les empreses, autònoms i particulars a créixer i ser competitives en l'actual món laboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen una sèrie de cursos per a treballadors i persones que es troben en situació d'atur amb la finalitat d'aconseguir un certificat de caràcter professional que és vàlid a nivell estatal, com per exemple, cursos de gestió administrativa, cursos de gestió financera del
comerç internacional, etc.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00.
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ILERNA
Centre
Direcció: C/Gran Passeig de Ronda 154, 25008, Lleida
Telèfon: 973 72 78 78
Pàgina web: http://www.ilerna.com/
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:30 a 21:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Afavorir la inserció i millora professional dels alumnes al mercat laboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen una gran i àmplia gamma de cursos (gran part d'ells subvencionats)
com són els següents: atenció sociosanitària, transport sanitari, community manager, mindfulness, prevenció de riscos laborals, prevenció en construcció, estratègies de Màrqueting 2.0,
habilitats de comunicació, cocteleria, manipulació d'aliments i al·lèrgens, anglès, etc.
També s’ofereixen cicles formatius tant presencials com en línia amb titulació oficial. Algunes
són les següents: cures auxiliars d'infermeria, sistema microinformàtics i xarxes, gestió administrativa, assistència a la direcció, administració i finances, desenvolupament d'aplicacions
web, etc.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -
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Tipus de servei: Assessorament formatiu
Descripció: El servei d'assessorament consisteix en la identificació i l'anàlisi detallada de les
capacitats i expectatives de la persona per oferir-li un itinerari o itineraris formatius i professionals factibles amb les accions possibles.
Població destinatària: Persones que necessiten definir i desenvolupar un itinerari de formació i
qualificació mitjançant els títols d'FP que respongui a les seves necessitats i expectatives.
Horari: -

Tipus de servei: Reconeixement de títols
Descripció: El servei de reconeixement permet a les persones adultes posar en valor els aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments professionals
del sistema educatiu.
Població destinatària: Persones amb experiència que volen que se'ls reconegui la seva experiència en relació amb els títols oficials de formació professional.
Horari: Tipus de servei: Preparació per a la prova d’accés a Grau Superior
Descripció: En el curs de preparació per a la prova d'accés a grau superior, Ilerma prepara els
alumnes perquè puguin superar la prova que et facilita l'accés a un cicle de grau superior.
Població destinatària: Persones que vulguin tenir accés a grau superior.
Horari: -

Tipus de servei: Intermediació laboral i pràctiques
Descripció: Ilerma fa d'intermediària laboral com agència de col·locació, enllaçant ofertes laborals amb els candidats més adequats. També realitza funcions d'intermediació amb estudiants de pràctiques Erasmus+.
Població destinatària: Persones que desitgen treballar i estudiants que volen fer pràctiques d'Erasmus.
Horari: -
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MANPOWER
Empresa
Direcció: C/Príncep de Viana 41, 25004, Lleida
Telèfon: 973 23 95 12
Pàgina web: https://www.manpower.es
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Proporcionar eines i suport a aquelles persones que ho sol·licitin per trobar una
feina i oferir-los un valor afegit en altres aspectes del món laboral fent d'intermediària amb les
empreses col·laboradores.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i formació laboral
Descripció: Ofereixen una formació específica i contínua d'acord a l'àmbit o lloc de treball per
augmentar les possibilitats laborals i per tant, poder destacar d'entre els possibles candidats per
optar a una feina de caràcter temporal. Aquí també ensenyen a fer currículums, fer entrevistes,
entre d'altres.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00.

Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: Ofereixen un servei de selecció del personal tècnic i especialitzat a través d'un procés que es considera àgil, ràpid i efectiu per buscar el candidat més oportú per a cada lloc de
treball de les respectives empreses col·laboradors.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00.
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MARLEX HUMAN CAPITAL
Empresa
Direcció: C/Príncep de Viana 19, 25004, Lleida
Telèfon: 973 10 80 10
Pàgina web: http://www.marlex.net
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Any d’inauguració: 2015

FINALITAT: Ajudar a les persones en la seva trajectòria professional acompanyant-les en la
recerca d'un lloc de treball adequat a les seves qualitats i experiència.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i intermediació laboral
Descripció: Marlex fa intermediació laboral seleccionant i orientant el personal que creuen
que és millor per al determinat lloc de treball segons el perfil de treballador que demanen les
empreses. Marlex també té ofertes de treball penjades a la xarxa perquè les persones puguin
consultar-les. Les persones seleccionades treballen per a l'empresa però amb la possibilitat de
ser derivades de manera temporal a una altra empresa.
Descripció: Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.
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OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA OAC DELS SERVEIS
TERRITORIALS D'EMPRESA I OCUPACIO
Oficina governamental
Direcció: C/General Brito 3, 25007, Lleida
Telèfon: 973 23 00 08
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Oferir a la ciutadania un servei de qualitat en la informació facilitada sobre treball, en la resposta a les seves expectatives, en la canalització de les seves queixes i suggeriments d'una forma segura, eficaç i efectiva.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S'ofereixen serveis d'assessorament a la ciutadania que busqui llocs de treball a
través de les oficines de treball o a través del web i s’atén les sol·licituds d'informació per convertir-se en una finestra única de relació amb el Departament.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.

Tipus de servei: Gestió de tràmits
Descripció: Es facilita la gestió de tràmits administratius. Alguns dels tràmits que es podran
fer de manera presencial són el registre o l'inici d'expedients amb la comprovació de la documentació, com també la consulta de l'estat de cada expedient.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
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OFICINA NOGUEROLA
Centre
Direcció: C/Rambla Ferran 9, 25007, Lleida
Telèfon: 973 22 54 28 / 973 23 06 72
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00
Any d’inauguració: 2010

FINALITAT: Atendre els residents del barri i realitzar accions individuals, formatives i grupals
per afavorir la inserció laboral i la qualificació.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral i pràctiques
Descripció: Ofereixen cursos de formació en diferents àrees com cursos d'informàtica, català,
manipulació d'aliments, aplicació de productes fitosanitaris, comerç, etc. També ofereixen la
possibilitat de realitzar pràctiques en empreses després de realitzar alguns d'aquests cursos.
Població destinatària: Persones inscrites en l'OTG i residents en la Mariola, Centre Històric o
Portal Sta. Magdalena-Noguerola. En cas de persones estrangeres, tenir la documentació.
Horari: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00.
Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: Ofereixen accions individualitzades com tutories d'orientació i acompanyament a
la inserció i la recerca de feina (currículum, recerca, etc.) i informació d'ofertes, així com accions grupals com tallers per a treballar les competències que afavoreixen la recerca de feina.
Població destinatària: Persones inscrites en l'OTG i residents en la Mariola, Centre Històric o
Portal Sta. Magdalena-Noguerola. En cas de persones estrangeres, tenir la documentació.
Horari: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00.
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RANDSTAD
Fundació
Direcció: C/Rambla Ferran 37, 25007, Lleida
Telèfon: 973 23 68 40
Pàgina web: https://www.randstad.es
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00
Any d’inauguració: 2004

FINALITAT: Aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'ocupació gràcies a la integració laboral
de persones en risc d'exclusió social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Assessorament i orientació laboral
Descripció: S'ofereixen serveis d'assessorament i orientació laboral a la ciutadania que busqui
llocs de treball a través de una formació i recerca de feina.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00.

Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: Randstad fa d'intermediari entre el treballador i l'empresa i trien al candidat perfecte segons la demanda del lloc de treball. A més, realitzen plans d'integració en la plantilla i
projectes de diversitat corporativa orientats a col·lectius en risc d'exclusió social per augmentar les seves possibilitats de trobar una nova feina
Població destinatària: Persones en edat laboral, especialment col·lectius en situació de risc
d'exclusió social.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 19:00.
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INSTITUTS – TEMPLERS
TURÓ DE GARDENY
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FORMEMP
Centre
Direcció: C/ Acadèmia 1, 25002, Lleida
Telèfon: 973 27 47 66
Pàgina web: http://www.formemp.com/
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1988

FINALITAT: Formar a persones en el sector sanitari, social, administratiu, informàtic i gestió
empresarial per a millorar laboralment els treballadors en actiu, capacitar les persones aturades
i millorar les necessitats formatives de les persones i empreses de l’entorn.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen cursos de formació presencial en diferents categories (informàtica,
mecanografia audiovisual, idiomes, manipuladors d’aliments,...). Hi ha diferents tipus de formació com formació a domicili, formació subvencionada per a aturades i formació subvencionada per a treballadores.
També s’ofereixen cursos de formació online de diferents categories (idiomes, disseny i creació de pàgines web, cures d’infermeria, auxiliar d’infermeria, comptabilitat, anàlisis de balanços,...) utilitzant les noves tecnologies multimèdies per a millorar la qualitat de l’aprenentatge,
facilitar l’accés a recursos i serveis i facilitar els intercanvis i la col·laboració a distància.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -
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FP EMPRÈN LLEIDA
Centre
Direcció: C/ Turó de Gardeny Edifici H3, 25003, Lleida
Telèfon: 973 24 20 00
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:00 a 20:00
Any d’inauguració: 2011

FINALITAT: Presentar, trobar i desenvolupar idees de negoci per a transformar-les en projectes empresarials, viables i sostenibles i fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de treball.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació empresarial
Descripció: S’ofereixen serveis d’acompanyament, informació, assessorament i consultoria
empresarial a persones que tenen una idea estructurada de negoci viable, que no han constituït formalment la seva organització i necessiten un període de temps per acabar de definir-ho.
Població destinatària: Persones emprenedores.
Horari: -
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GENERAL D’ESTUDIS
Centre
Direcció: C/ Alcalde Costa 18, 25002, Lleida
Telèfon: 973 28 08 88
Pàgina web: http://www.generalestudis.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00, i
dissabtes de 9:00 a 14:00.
Any d’inauguració: 1987

FINALITAT: Incrementar l'ocupabilitat de les persones promovent la seva formació i capacitats i oferint serveis d'intermediació empresarial.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereix formació i preparació d’oposicions a diferents Administracions Públiques (policia local, administratiu i auxiliar, tècnics d’hisenda, Administració de justícia, mossos d’esquadra, cos de bombers,...) així com altres tipus de cursos (accés a la universitat per
majors de 25 anys, atenció sociosanitària a persones dependents, benestar animal, idiomes,
comptabilitat, grafologia, informàtica, manipulador d’aliments, mecanografia, primers auxilis,
proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, proves de graduat en ESO,...).
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: S’ofereix un servei d’intermediació laboral com a agència de col·locació, trobant
els candidats més adients per a les ofertes d'ocupació de les empreses.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -
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SOC, OFICINA DE TREBALL DE LLEIDA
Centre
Direcció: C/ Acadèmia 34, 25002, Lleida
Telèfon: 973 23 05 50
Pàgina web: http://www.oficinadetreball.gencat.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Oferir tot tipus de recursos perquè els usuaris que hi accedeixin obtinguin els tràmits necessaris per poder accedir al món laboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Informació i gestió de tràmits
Descripció: Realització de diferents tràmits com imprimir certificats i informes, cercar cursos,
informació i sol·licituds de prestacions, renovar l'atur, cercar ofertes de feina, canviar dades
personals, canviar la situació administrativa, demanar recordatori de contrasenyes, fer el seguiment de la disponibilitat i ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació. etc.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: S’ofereix un servei de gestió d’ofertes de treball amb la metodologia i els criteris
de selecció orientats a les necessitats de l'empresa i els perfils professionals, així com actuacions d'intermediació en el mercat de treball en coordinació i col·laboració amb la resta d'agents
territorials públics i privats especialitzats.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ AREMI
Associació
Direcció: C/ Mestre Tonet s/n, 25003, Lleida
Telèfon: 973 26 46 44
Pàgina web: http://associacioaremi.org
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 17:00
Any d’inauguració: 1976

FINALITAT: Donar l'atenció a persones amb necessitats especials derivades de trastorns en la
motricitat, la comunicació, l'autonomia i el control de l'entorn, al llarg de totes les etapes de la
seva vida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: L’associació té un centre ocupacional on els participants poden reunir-se i compartir activitats de lleure i esplai. A més, l'associació compta amb un club esportiu on realitzen
tres esports que practiquen setmanalment (boccia, slàlom i atletisme) i on participen com a
club en diferents jornades i tornejos a nivell comarcal i a nivell de tota Catalunya.
Població destinatària: Persones amb trastorns en la motricitat, la comunicació, l'autonomia i
el control de l'entorn.
Horari: Tipus de servei: Formació pre-laboral
Descripció: Es proporcionen eines inclusives d’ocupació amb l’objectiu d’adquirir els mitjans
necessaris per al desenvolupament pre-laboral en el disseny gràfic i en l’edició de vídeos.
Població destinatària: Persones amb trastorns en la motricitat, la comunicació, l'autonomia i
el control de l'entorn.
Horari: 61

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MARIOLA
Associació
Direcció: C/ Artur Mor, 1, 25003, Lleida
Telèfon: 973 26 81 93
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Donar serveis per els veïns del barri i defendre els seus drets per donar resposta a
les problemàtiques actuals i potenciar tot allò que sigui positiu pel barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’organitzen activitats com manualitats, sevillanes, sortides, entre altres.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ FUTUR
Associació
Direcció: C/ Artur Mor 43, 25003, Lleida
Telèfon: 973 98 14 36
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 19:00
Any d’inauguració: 1994

FINALITAT: Promoure accions per afavorir la integració laboral de la població.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i assessorament laboral
Descripció: L’associació afavoreix la integració laboral de les persones ateses mitjançant itineraris personalitzats d'intervencions, assessorament i acompanyament laboral.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció:

S’ofereixen

cursos

de

aprenentatge

digital

i

altes

cursos

i

tallers

teòric-pràctics als seus usuaris per millorar les condicions d'ocupabilitat i la qualificació professional i donar resposta a la necessitat creixent d’universalitzar l’accés a les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -

63

CENTRE CÍVIC LA MARIOLA
Centre
Direcció: C/ Artur Mor 1, 25003, Lleida
Telèfon: 973 70 06 56
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Promoure accions per afavorir la integració laboral de la població.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci comunitari i intercanvi social
Descripció: En el centre es ofereixen activitats culturals i artístiques com sevillanes, manualitats i banda de tambors, així com activitats esportives com gimnàstica, balls de saló, bitlles,
petanca i tai.-txí.
Població destinatària: Persones del barri de La Mariola.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció: En el centre es ofereixen activitats formatives en àrees d’informàtica, fotografia i
multimèdia, entre altes.
Població destinatària: Persones del barri de La Mariola.
Horari: -
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CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS JOAN CARLES I
Centre
Direcció: C/ La Mercè 1, 25003, Lleida
Telèfon: 973 26 07 45
Pàgina web: http://blocs.xtec.cat/cfajoancarles
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Donar una segona oportunitat a les persones adultes per a poder recuperar o seguir estudiant.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen cursos de llengua catalana, castellana i anglès. Aquests cursos s’imparteixen en diferents horaris per adaptar-se a les diferents necessitats dels participants.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Formació i preparació de proves
Descripció: S’ofereixen cursos de diferents mòduls d’informàtica, competència digital i música, així com per aconseguir el graduat en educació secundaria per adults (GESO), l’accés als
cicles de grau mitjà (CAM) i a cicles formatius de grau superior.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -
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CENTRE OBERT CALIDOSCOPI
Centre
Direcció: Av. Pius XII 53, 25003, Lleida
Telèfon: 973 59 07 25
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00
Any d’inauguració: 2010

FINALITAT: Realitzar accions pedagògiques per a joves, afavorint activitats extraescolars de
reforç escolar, d’oci i orientació laboral. Sorgeix com a continuïtat de l'oferta educativa del
Centre Pas a Pas de cara a la incorporació al mercat laboral de joves fins als 21 anys.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i formació laboral
Descripció: S’ofereix acompanyament i orientació social per la incorporació al mercat laboral
de joves. També ofereix un PQPI en auxiliar en vendes d'oficines i atenció al públic.
Població destinatària: Persones joves de 16 a 21 anys.
Horari: Tipus de servei: Formació lingüística
Descripció: S’ofereix l'espai denominat Imra'a, per a l'alfabetització de dones magribines en
català i castellà, i l'espai Kaló, per a l'alfabetització de castellanoparlants d'ètnia gitana.
Població destinatària: Dones magribines i persones d'ètnia gitana.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: El centre ofereix activitats variades com esports, voluntariat i altres.
Població destinatària: Persones joves de 14 a 21 anys.
Horari: 66

CENTRE OBERT PAS A PAS
Centre
Direcció: C/ Lluis Millet 34, 25003, Lleida
Telèfon: 973 27 46 18
Pàgina web: http://blogscat.com/centreobertpasapas
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dissabte de 17:00 a 21:00
Any d’inauguració: 2005

FINALITAT: Donar suport i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat,
la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo de les infants i adolescents del barri de La Mariola.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: A través d’activitats i jocs s’intenten cobrir algunes de les necessitats dels nens i
adolescents com habilitats socials i lleure, promovent el intercanvi social i la socialització.
Població destinatària: Infants i adolescents del barri de La Mariola que accedeixen per derivació professional.
Horari: -
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CIJCA, COL·LECTIU D’INICIATIVES JUVENILS CONTRA
L’ATUR
Associació
Direcció: C/ Mariola 35, 25003, Lleida
Telèfon: 973 27 57 57
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1986

FINALITAT: Reduir el fracàs escolar i afavorir la inserció laboral d’adolescents i joves, contribuint a que comptin amb noves oportunitats de formació i ocupació.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen cursos pre-laborals de soldadura, perruqueria i imatge personal i d'atenció a les persones.
Població destinatària: Persones joves entre els 16 i els 21 anys.
Horari: De dilluns a divendres (matins).

Tipus de servei: Preparació a les proves d'accés a CFGM i ESO
Descripció: S’ofereixen cursos pre-laborals amb itineraris de formació professional de soldadura, perruqueria i imatge personal i d'atenció a les persones.
Població destinatària: Persones joves entre els 16 i els 21 anys que per diversos motius van
abandonar els estudis formals i actualment s'interessen per tornar a reprendre'ls.
Horari: De dilluns a divendres (matins).
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Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S’ofereix un servei d’orientació i assessorament laboral amb itineraris i seguiments
individuals i tallers de recerca de feina.
Població destinatària: Persones joves de 16 a 25 anys.
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Tipus de servei: Orientació sociolaboral ( joves immigrants)
Descripció: S’ofereix un servei de formació i inserció sociolaboral per joves que han vingut a
Catalunya per reagrupament familiar i que pateixen risc d’exclusió social.
Població destinatària: Persones immigrants entre els 16 i 29 anys.
Horari: De dilluns a divendres (matins).
Tipus de servei: Formació lingüística
Descripció: S’ofereix un servei de formació en català perquè els joves siguin competents en la
llengua catalana d’una forma funcional.
Població destinatària: Persones joves que entenen el català, no el parlen massa tot i que en són
capaços i tenen dificultats per expressar-se per escrit en aquesta llengua.
Horari: -
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CREU ROJA
Institució
Direcció: C/ Henry Dunant 1, 25003, Lleida
Telèfon: 973 27 99 00
Pàgina web: http://www.creuroja.org
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00
Any d’inauguració: 1872

FINALITAT: Donar respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de
desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context
social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: Es proporciona formació en l’àmbit intern i extern, segons les necessitats que es
van generant dins de la societat, per tal de poder formar als professionals i a la població en
general. Alguns exemples d’aquests cursos, han estat monitor de lleure i de menjador, manipulador d’aliments, socorrisme i primers auxilis, treball amb les emocions, acompanyament a
la persona amb malaltia i a la família, etc.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Orientació i intermediació laboral
Descripció: S’ofereix un servei d’ocupació on es treballa per millorar les possibilitats d’accedir
-hi al mercat de treball de persones amb dificultats socials. La Creu Roja també compta amb
espais de recerca de feina per assessorar persones en diversos itineraris d’inserció laboral.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: 70

ESPAI DE LES MORERES
Institució
Direcció: C/ de la Mercé, Jardins Primer de Maig s/n, 25003,
Lleida
Telèfon: 973 26 5 7 37
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 2010

FINALITAT: Impulsar el benestar social del barri a través d’oferir un espai destinat a activitats
socials així com un suport educatiu i social a famílies sense recursos per afrontar la cura dels
seus fills.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i ciberaula
Descripció: El Espai de Les Moreres ofereix serveis de ciberaula i de formació complementària per les infants i adolescents del barri fora de l’horari escolar.
Població destinatària: Infants i adolescents del barri de La Mariola.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats socials com són exposicions, reunions i activitats per a la
gent gran, així com tallers de lleure per als més joves (espai de lectura i d’audiovisuals, zona
equipada amb mobiliari i recursos específics per a ells, etc.).
Població destinatària: Persones del barri de La Mariola.
Horari: -
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INLINGUA LLEIDA
Centre
Direcció: Av. Alcalde Rovira Roure 9, 25006, Lleida
Telèfon: 973 24 07 16
Pàgina web: http://inlingua.es/lleida
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Dotar als participants de coneixements teòrics i pràctics sobre una especialitat
concreta que els permeti millorar el seu currículum professional i per tant els faciliti l'accés al
món laboral.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació lingüística
Descripció: Es proporciona cursos individuals i grupals d’angles, alemany, francès, entre d’altres idiomes. També es proporciona preparació d’exàmens oficials (Cambridge ESOL, Centuri, DELF i DALF, Goethe-Institut, entre d’altres) depenent del nivell de les interessats.
Població destinatària: Totes les persones.
Horari: -

Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: Es proporciona formació ocupacional i contínua amb certificats de professionalitat, tant per a convocatòries públiques com de manera privada. La formació es realitza en diverses àrees, com per exemple, administració, activitats de venda, disseny gràfic, ofimàtica,
comptabilitat, gestió financera i comerç internacional, programació, hostaleria, etc.
Població destinatària: Persones en situació d’atur i treballadors autònoms o règim general.
Horari: -
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Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: Inlingua Lleida és una agència de col·locació autoritzada i per això realitza accions d'intermediació entre les persones demandants d'ocupació i les empreses amb les que té
relació, procurant trobar els candidats més adequats per a cada lloc de treball.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -

Tipus de servei: Formació a l’estranger
Descripció: En Inlingua Lleida organitzen cursos d’idiomes a l’estranger i estudis acadèmics
per a totes les edats, promovent la formació lingüística en altres països.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: Tipus de servei: Pràctiques i estades a l’estranger
Descripció: En Inlingua Lleida organitzen programes de treball, pràctiques en empreses i facilitant estades en famílies i residències així com voluntariats, promovent la formació lingüística
en altres països.
Població destinatària: Persones que vulguin tenir accés a grau superior.
Horari: -
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LLAR DE PERSONES SORDES
Centre
Direcció: C/ Venus 12, 25003, Lleida
Telèfon: 973 28 20 23
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1953

FINALITAT: Donar respostes integrals a les necessitats de les persones sordes de Lleida i fomentà la formació en la llengua de signes.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Tots els socis de la Llar de Persones Sordes de Lleida realitzen diferents sortides,
poden gaudir d’un intèrpret per a poder entendre la guia turística i també participen en algunes festes com són l’Aplec del Cargol i la Festa Major de Lleida.
Població destinatària: Persones sòcies.
Horari: -
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BALÀFIA
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA
Associació
Direcció: C/ Terrassa 1, 25005, Lleida
Telèfon: 973 23 08 17
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
Dimarts, dijous i divendres de 18:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1994

FINALITAT: Ser un mitjà per atendre, coordinar i canalitzar totes les iniciatives que puguin
sorgir i que els portin a transformar el barri de Balàfia i aconseguir una participació efectiva en
el desenvolupament social, cultural i sanitari. A més, l’associació pretén establir vincles d’amistat i cooperació entre tots els integrants del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats de trobada i activitats formatives com cursos per a iniciar-se
en la cuina, classes de poesia i teatre per a iniciar-se en aquest món, voluntariat per a realitzar
classes d’anglès i francès a infants en horari extraescolar, entre altres.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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CENTRE CÍVIC BALÀFIA
Centre
Direcció: C/ Terrassa 1, 25005, Lleida
Telèfon: 973 24 64 15
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dissabte de 10:30 a 17:30
Any d’inauguració: 2001

FINALITAT: Promoure processos i facilitar espais que permetin la participació ciutadana.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Suport en TICs
Descripció: S’ofereixen sales d’aprenentatge per ampliar les oportunitats de desenvolupament
de grups en una situació complicada, facilitant-los l’accés i l’ús efectiu de les TIC.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com coral, teatre, musica, sevillanes, manualitats, dibuix,
gimnàstica, ioga, balls, entre altres, i s’ofereixen sales on es realitzen taules rodones, presentacions de llibres, jornades de diferent caràcter, etc. També s’ofereixen espais de trobada i us per
diferents associacions (Lliga contra el càncer de les comarques de Lleida, Associació Dona
Balàfia, Associació de diabètics de Catalunya,...).
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -
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ESPLAI BALÀFIA
Centre
Direcció: C/ Batlle Porqueres 80, 25005, Lleida
Telèfon: 973 22 13 25
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dissabte de 10:00 a 13:00
Any d’inauguració: 2009

FINALITAT: Promoure processos per trencar la exclusió que pateixen moltes persones grans.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació en informàtica
Descripció: S’ofereixen tallers per a iniciar-se a la informàtica, per saber crear i dissenyar documents de text i per poder incorporar les eines tecnològiques al dia a dia.
Població destinatària: Persones de la tercera edat.
Horari: Dimarts i divendres de 17.00 a 19.00.
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereix un espai de lectura per opinar, compartir, entendre, crear reflexió i debatre a través de la lectura. També s’organitzen sortides a altres llocs d’Espanya i altres activitats
de lleure (realitzar una sortida a un museu, realitzar una sessió d’aquagym,...).
Població destinatària: Persones de la tercera edat.
Horari: Dijous de 17.00 a 18.30.
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SECÀ DE SANT PERE
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL SECÀ DE SANT PERE
Associació
Direcció: Av. Sant Pere s/n, 25005, Lleida
Telèfon: 973 22 37 77
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
Dijous de 20:30 a 22:00
Any d’inauguració: 1995

FINALITAT: Ser un mitjà per transformar el barri de i establir vincles d’amistat i cooperació
entre tots els veïns.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats per les veïns i se organitzen espais de trobada i reflexió per la
millora del barri.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA
Associació
Direcció: Pl. Sant Pere 3, baixos, 25005, Lleida
Telèfon: 973 22 50 40
Pàgina web: http://www.downlleida.org
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1995

FINALITAT: Promoure la igualtat d’oportunitats, la normalització i la inclusió de les persones
amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en els diferents àmbits socials i laborals.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S’ofereix un servei d’orientació i assessorament laboral amb itineraris i seguiments individuals i tallers de recerca de feina, així com orientació, coordinació i suport durant
la formació professional segons les capacitats i interessos de cada jove.
Població destinatària: Persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en
edat laboral.
Horari: -

Tipus de servei: Formació laboral i pràctiques
Descripció: S’ofereix formació laboral (formació bàsica/instrumental, formació en noves tecnologies i formació en habilitats socials o transversals) així com pràctiques no laborals en empreses (formació “in situ”).
Població destinatària: Persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.
Horari: -
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Tipus de servei: Suport laboral
Descripció: S’ofereix suport laboral utilitzant la metodologia del Treball amb Suport i la Planificació Centrada en la Persona, amb assessorament a l’empresa, acompanyament i suport personal en tot el procés d’inserció pel preparador laboral així com la valoració i seguiment continuat en el lloc de treball.
Població destinatària: Persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals que
estan preparades per accedir al món laboral ordinari mitjançant un contracte o pràctiques.
Horari: -

Tipus de servei: Oci social
Descripció: L’Associació organitza diferents activitats de lleure (bàsquet, futbol sala i altres
esports, colònies d’estiu, programa de ràdio, etc.) pensades pel col·lectiu de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies, seguint la línia inclusiva
utilitzant els recursos comunitaris. Per altra banda, promoure que aquests nois i noies amb
Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals realitzen les accions de voluntariat en
altres entitats, associacions, activitats, etc. de la ciutat de Lleida.
Població destinatària: Persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i
tota la població que hi vulgui participar.
Horari: -

Tipus de servei: Intercanvi social
Descripció: El “Grup de Joves Empoderats” pretén que joves amb síndrome de Down i altres
discapacitats intel·lectuals puguin gaudir d’un espai de discussió i debat sobre aspectes d’interès per a les seves vides, així com adquirir un major coneixement dels seus drets i deures com
a ciutadans.
Població destinatària: Persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 19:00.
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CENTRE CÍVIC SECÀ DE SANT PERE
Centre
Direcció: Av. Sant Pere s/n, 25005, Lleida
Telèfon: 973 24 92 53
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00.
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Promoure processos i facilitar espais que permetin la participació ciutadana i la
inserció social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i punt TIC
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com informàtica, alfabetització digital, iniciació
a la fotografia, idiomes, formació i recerca de feina, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13 :00 i de 16:00 a 19:00.
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com gimnàstica, Tai-Txi, balls de saló, ioga, taekwondo,
costura, country, teatre, sardanes, artesania, coral, etc. També s’ofereixen espais de trobada i
us per grups de pares i mares, associacions i clubs (Associació de Veïns del Secà de Sant Pere,
Coral Ressò de Sant Pere, Associació de Jubilats i Pensionistes del Seca De Sant Pere, Club
Jove Secà, Vocalia Dona Secà,...)
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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PARDINYES
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CENTRE CÍVIC DE PARDINYES
Centre
Direcció: C/ Sant Pere Claver 5, 25005, Lleida
Telèfon: 973 24 79 19
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: .

FINALITAT: Promoure processos i facilitar espais que permetin la participació ciutadana i la
inserció social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i punt TIC
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com idiomes i informàtica, entre altres.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com punt de creu, punt de coixí, tall i confecció, gimnàstica,
sevillanes, dansa del ventre, ioga, Tai-Txi, etc. També s’ofereixen espais de trobada i us per
grups de pares i mares, associacions i altres grups (Organització de Veïns de Pardinyes, Grup
de Dones de Pardinyes, Comissió d’Esports ORVEPARD, Associació de Jubilats de Pardinyes, Grup de Joves de Pardinyes, Comissió de Cultura ORVEPARD, Coral Llum de Veus,
Colla Gegantera de Pardinyes, Grup d’Acordions Fisa Concertante, Associació Magrebeida,
Associació Malienses, Associació Cultural Rumanesa Miorita,...).
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: 85

GLOBAL LLEIDA
Associació
Direcció: Av. Tortosa 2, 25005, Lleida
Telèfon: 973 72 55 22
Pàgina web: http://www.globalleida.org
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Contribuir al desenvolupament econòmic i empresarial de Lleida a través del
foment de l’emprenedoria i l’ocupació.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i assessorament laboral
Descripció: S'ofereix orientació a la formació i ocupació en funció de les necessitats personals.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Intermediació laboral
Descripció: Es gestionen ofertes de treball nacionals i internacionals presentades per empreses, organitzacions i les persones que ofereixen ocupació, oferint-los candidats adequats.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen cursos d’autoconfiança, millora del currículum, comunicació, etc.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: 86

INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Centre
Direcció: C/ Pare Palau 5, 25005, Lleida
Telèfon: 973 24 20 00
Pàgina web: http://www.imolleida.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 16:30a 20:30
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Contribuir a la millora de l’ocupabilitat de les persones.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació laboral
Descripció: S'ofereix orientació a persones en situació d’atur, donant informació per l’autoocupació. Tracten també la integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -

Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: Es proporcionen cursos de formació ocupacional subvencionats, així com cursos
de formació continua i de millora professional.
Població destinatària: Persones en edat laboral.
Horari: -
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ORVEPAD, ORGANITZACIÓ DE VEÏNS DE PARDINYES
Associació
Direcció: C/ Sant Pere Claver 5, 25005, Lleida
Telèfon: 973 24 79 19
Pàgina web: http://www.orvepard.org/veinspardinyes
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 22.30 i dissabtes i diumenges
de 9:00 a 21:00
Any d’inauguració: 1962

FINALITAT: Fomentar i potenciar el benestar, la participació i el teixit social al barri i defensar dels interessos del veïns.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S'ofereixen activitats diverses com esports (futbol, handbol, bàsquet, tir amb arc,
petanca, bitlles, ciclisme, futbol sala, ràdio control, escacs, piragüisme,...), sevillanes, zumba,
ganxet i punt, sardanes, artesania, coral, costura, ioga, guitarra, patchwork, punta al coixí,
defensa personal, cuina, cine, fotografia, etc. Per això conten amb la ajuda de diverses grups i
comissions (Associació de Jubilats d'Orvepard, Comissió d’Esports d’Orvepard, etc.)
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: Tipus de servei: Formació
Descripció: S'ofereixen cursos d’informàtica, anglès, francès, entre altes. També es realitzen
xerrades i altres esdeveniments. Per això conten amb la ajuda de diverses grups i comissions
(Associació de Jubilats d'Orvepard, Comissió d’Esports d’Orvepard, etc.)
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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CAPPONT
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ASSOCIACIÓ ÀREA DE LA DONA
Associació
Direcció: C/ d’Alfons II, 14, 25001, Lleida
Telèfon: 973 21 44 92
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
Dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 19.00
Any d’inauguració: 1990

FINALITAT: Acompanyar a les dones del barri per tal de millorar la seva qualitat de vida, a
través de diverses activitats i tallers.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com artesania, coral, punta al coixí, country, pilates, taller
de modista, etc.
Població destinatària: Dones de totes les edats.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAPPONT
Associació
Direcció: C/ d’Alfons II, 14, 25001, Lleida
Telèfon: 973 20 19 04
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Fomentar el benestar i la participació social dels veïns del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: L'associació participa en xerrades i promou activitats per als veïns del barri, com
són ioga, gopel, automaquillatge, cuina, pintura, bijuteria, sabons, dibuix, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com anglès i informàtica.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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CASA ANDALUSIA LLEIDA
Associació
Direcció: Av. Alacant 11, 25001, Lleida
Telèfon: 973 22 05 54
Pàgina web: http://www.casaandalucialleida.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a dissabte a partir de les 17:00
Any d’inauguració: 1981

FINALITAT: Aconseguir que la cultura andalusa no es difuminés en l’oblit i representar Andalusia a Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: L'associació realitza activitats ball (sevillanes, dansa espanyola, clàssic espanyol o
castanyes), cor (fa actuacions a misses “rocieres”, bodes particulars, entitats locals, actuacions
en residències d’avis, col·laboracions amb la Federació de Cases Regionals i associacions de
veïns,...), rumbes, música de banda de cornetes i tambors, teatre, certàmens de poesia, concursos, jornades, etc.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -
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CENTRE CÍVIC CAPPONT
Centre
Direcció: C/ d’Alfons II, 14, 25001, Lleida
Telèfon: 973 70 06 45
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13.00 i de 16:00 a 20:00
Any d’inauguració: 1962

FINALITAT: Fomentar el benestar social i donar seu a diferents serveis del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com idiomes, informàtica, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com taller de Bonsai, cinefòrum, artesania, coral, aquarel·la,
gimnàstica, tai-txi, aquagym, costura, cuina, amigurimi, zumba, balls, ioga, teatre, pintura,
manualitats, gospel, guitarra, fotografia, estampació, etc. També s’ofereixen espais de trobada
i us per associacions i altres grups (Associació de Veïns de Cap Pont, Àrea de la Dona de Cap
Pont, Cappont Comerç i Servei, Agrupament Escolta Lo Manaix, Save the Children, Fibrolleida, Associació Parkinson de les Terres de Lleida, Club Bàsquet Lleida,...).
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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IFESOWAPO YORUBA ASOCIACIÓ
Associació
Direcció: C/ Riu Francolí, 9, 1º3º, 25001, Lleida
Telèfon: 626672571
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Oferir un espai d’unió entre persones nascuts a la tribu de Yoruba de Nigèria a
Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen un espai per compartir inquietuds, vivències, realitzar activitats culturals, etc.
Població destinatària: Persones de la tribu de Yourba que visquin a Lleida.
Horari: -
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JCI, JOVE CAMBRA INTERNACIONAL LLEIDA
Associació
Direcció: Camps Elisis Palau de Vidre C2 , 25001, Lleida
Telèfon: 615 28 55 22
Pàgina web: http://www.jcilleida.cat
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1989

FINALITAT: Promoure l'autosuperació i formació personal dels joves proporcionant als joves
l'oportunitat de desenvolupar la capacitat de lideratge i la responsabilitat social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen cursos i seminaris organitzats i realitzats per formadors professionals i
membres de la Jove Cambra que ajuden als membres a ser millors oradors en públic, a desenvolupar les seves habilitats directives i a millorar les seves tècniques de comunicació.
Població destinatària: Persones d'entre 18 i 40 anys.
Horari: -
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ORIENT X PONENT, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA
DIFUSIÓ DE LA CULTURA ASIÀTICA
Associació
Direcció: C/ Jaume II, 3, altell E, 25001, Lleida
Telèfon: 973 83 17 74
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 2014

FINALITAT: Difondre i aproximar al públic en general els aspectes relacionats amb la cultura asiàtica i potenciar el intercanvi cultural entre Catalunya i Àsia Oriental.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i informació
Descripció: S’ofereixen tallers, cursos i seminaris relacionats amb la cultura xinesa, informen
sobre beques i ajudes per a la realització d’estudis asiàtics, etc.
Població destinatària: Socis de l’associació i població en general.
Horari: -

Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen intercanvis per a escoles/estudiants per a classes de xinès i/o japonès,
realitzen exhibicions culturals centrades a la Xina, Corea del Sud i Japó donant especial incidència en disciplines artístiques i els joves, realitzen fòrums de debats, etc.
Població destinatària: Socis de l’associació i població en general.
Horari: -
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UNIVERSITAT DE LLEIDA (CAMPUS CAPPONT)
Universitat
Direcció: C/ de Jaume II i Av. del Estudi General, 25001,
Lleida
Telèfon: 973 00 35 88
Pàgina web: http://www.udl.cat
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Formar a la població per millorar la seva ocupabilitat i la qualitat de vida, procurant ser un espai social i d'igualtat d'oportunitats.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Orientació i formació laboral
Descripció: La universitat ofereix en el Campus Cappont el “Programa d'Orientació i Inserció
Laboral” que pretén fomentar i impulsar l'ocupabilitat i facilitar eines, estratègies i suport en
el procés de recerca de feina a través del assessorament individual i cursos específics de formació.
Població destinatària: Persones titulades a la Universitat i estudiants.
Horari: Tipus de servei: Intermediació laboral i beques
Descripció: La universitat té en el Campus Cappont un servici de intermediació laboral amb
una borsa de treball adreçat a l'estudiantat i persones titulades de la UdL que busquen feina i a
empreses i institucions que ofereixen llocs de treball vinculats a la formació universitària que
s'imparteix. També ofereix pràctiques i beques amb la col·laboració de diferents entitats.
Població destinatària: Persones titulades a la Universitat i estudiants.
Horari: 97

BORDETA
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BORDETA
Associació
Direcció: Av. Del Pla d’Urgell 63, 25001, Lleida
Telèfon: 973 20 57 68
Pàgina web: http://www.bordeta.es
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Promoure la participació i la inclusió de la comunitat.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Organitzen activitats cultural i esportives com , artesania, coral, dibuix i pintura,
plàstica, goma-eva, guitarra, punta al coixí, sevillanes, solfeig i piano, teatre, ball recreatiu,
ball de saló, dansa del ventre, escacs, futbol sala, gimnàstica, hip-hop, tai-txi, zumba, costura,
patchwrok, risoteràpia, etc. També organitzen xerrades, concursos i altres esdeveniments.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -

Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com català, anglès, informàtica, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ LO SOTRAC
Associació
Direcció: Av. Del Pla d’Urgell 63, 25001, Lleida
Telèfon: 648 05 02 69
Pàgina web: http://diablesdelleida.cat
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1983

FINALITAT: Promoure la cultura popular i tradicional catalana i aconseguir una major implicació de la comunitat cap a les festes i tradicions de la pròpia ciutat.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Organitzen activitats populars de Lleida com la Rua de Carnaval de Lleida, diables de Lleida, els Marraquets, colla infantil de diables, grup musical de percussió tradicional,
grup musical amb la música tradicional catalana, grup de música popular i tradicional, classes
de gralla, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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CENTRE CÍVIC LA BORDETA
Centre
Direcció: Av. Del Pla d’Urgell 28-32, 25001, Lleida
Telèfon: 973 20 57 69
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 9:00 a 21:00
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Fomentar el benestar social i donar seu a diferents serveis del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com idiomes, informàtica, bricolatge, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com artesania, dibuix, coral, guitarra, música de cambra,
piano, solfeig, teatre, gimnàstica, ball, dansa del ventre, Tai-txi, cuina, punt de creu, tall i confecció, etc. També s’ofereixen espais de trobada i us per associacions i altres grups (Associació
de Veïns de la Bordeta, Vocalia de la Dona de l’associació de Veïns de la Bordeta, Associació
de Comerciants de la Bordeta, Coral Esperit Jove de la Bordeta,...).
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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CENTRE OBERT EL MERCAT
Centre
Direcció: Pl. Sant Jordi s/n , 25001, Lleida
Telèfon: 973 27 57 57
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 18:00 a 21:00
Any d’inauguració: 2015

FINALITAT: Potenciar la socialització i integració dels infants i adolescents en risc, i per altra
banda, ésser un recurs educatiu i de qualitat de lleure per infants i adolescents.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com idiomes, informàtica, etc.
Població destinatària: Persones de 12 a 25 anys, derivats de Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP), centre educació formal (escola, institut, UEC,...), Àrea de Justícia, entre altres o
iniciativa pròpia del jove/família.
Horari: Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats esportives, espais de trobada i assemblees i altres de lleure.
Població destinatària: Persones de 12 a 25 anys, derivats de Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP), centre educació formal (escola, institut, UEC,...), Àrea de Justícia, entre altres o
iniciativa pròpia del jove/família.
Horari: -
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COL·LECTIU BORDETA.NET
Associació
Direcció: Av. Del Pla d’Urgell 28-32, 25001, Lleida
Telèfon: 668 88 08 09
Pàgina web: http://cbordetanet.weebly.com
Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 17:30 a 19:30
Any d’inauguració: -

FINALITAT: Dinamitzar les activitats del barri de La Bordeta amb el consens més ampli possible de totes les entitats que hi interactuïn, amb l’objectiu de treballar per la seva millora continua.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Organitzen activitats com batucada, runners, jocs per nens, ioga, art, jocs de fusta, etc., així com esdeveniments com concursos, caminades populars, carnavals, participació a
la Festa Major de Maig de Lleida, entre altres.
Població destinatària: Socis i persones de totes les edats.
Horari: -
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MAGRANÉS
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ANTIC CINE GOYA
Centre
Direcció: C/Soldevila 34, 25001, Lleida
Telèfon: 973 21 05 38
Pàgina web: Horari habitual de funcionament:
De dilluns a divendres de 7:30 a 20:00
Any d’inauguració: 2014

FINALITAT: Oferir un espai per realitzar tasques d’interès per la gent del barri i acollir diferents tipus d’actes culturals i lúdics.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats especialment de teatre, però també altres com zumba, pilates, ganxet i punt de mitja, runningar, entre altres. També serveix com punt de trobada de associacions i grups com Associació de Veïns, l’Hangar, el club de Joves i el de Twirling.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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CENTRE CÍVIC MAGRANERS
Centre
Direcció: Pl. Joan XXIII, 1, 25001, Lleida
Telèfon: 973 20 59 93
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: -

FINALITAT: Fomentar el benestar social i donar seu a diferents serveis del barri.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats com pintura, teatre, coral, gimnàstica, twirling, ioga, pilates,
petanca, cuina, tall i confecció, domino, fotografia digital, edició de vídeo, etc. També serveix
com punt de trobada de associacions i grups com Associació de Veïns de Magraners, Associació de Jubilats i pensionistes de Magraners, Associació Ecológico-Cultural de Magraners,
Club Twirling Magraners, Club Deportivo Magraners, entre altres.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: Tipus de servei: Formació i punt TIC
Descripció: S’ofereixen activitats formatives com idiomes, alfabetització digital, informàtica,
multimèdia, iniciació a internet, etc.
Població destinatària: Persones de totes les edats.
Horari: -
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CIUTAT JARDÍ
BASES D’ALPICAT
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ARBORETUM, JARDÍ BOTÀNIC DE LLEIDA
Centre
Direcció: C/Enric Farreny 49, 25199, Lleida
Telèfon: 973 07 00 83
Pàgina web: http://arboretum.parcteclleida.es
Horari habitual de funcionament:
De dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 de novembre a març,
i de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 d’abril a octubre
Any d’inauguració: 2011

FINALITAT: Contribuir a incrementar el coneixement sobre el món vegetal i difondre aquest
coneixement cap a la societat. A més a més pretén ser un espai de participació ciutadana en
temes relacionats amb les plantes.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació i intercanvi social
Descripció: Es realitzen cursos, tallers, jornades, conferències i altres tipus de trobades.
Població destinatària: Tota la població.
Horari: -
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTAT JARDÍ-LES VALLS
Associació
Direcció: C/Enric Farreny s/n , 25199, Lleida
Telèfon: 973 22 22 11
Pàgina web: http://ciutatjardilleida.blogspot.com.es
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1992

FINALITAT: Defensar els interessos dels veïns i veïnes dl barri fomentant les mesures participatives més adequades i promoure la participació social.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: S’ofereixen activitats de lleure com ball de saló, dansa del ventre, country, pilates,
ioga, tai-txi, converses d’anglès, entre altres. També se organitzen reunions i trobades per contribuir a la millora del barri.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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CENTRE PENITENCIARI PONENT
Centre
Direcció: C/ Victòria Kent s/n, 25071, Lleida
Telèfon: 973 22 03 33
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1984

FINALITAT: Garantir el compliment de les penes privatives de llibertat i promoure la inserció
sociolaboral i la rehabilitació dels interns

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Formació laboral
Descripció: S’ofereixen tallers, cursos i altres tipus de formacions dins del mateix centre penitenciari (en les seves fàbriques, aules, espais...) i fora (es realitzen en un centre de raïmat al
que es facilita un autobús o en empreses privades, sol aquells presos que ja han complert bona
part de la seva condemna i per tant estan en una categoria de tercer grau o d’algun permís).
S’ofereixen cursos de formació professional amb títol oficial de fusteria, d’hostaleria, de jardineria, d’informàtica, així com cursos per obtenir la ESO i altres que ofereix l’escola d’educació per adults dins del centre. També s’ofereixen activitats formatives que no generen una titulació oficial, com pintura artística, ceràmica, música, taller de polir, tallers de construcció de
palets, taller de confecció, manteniment d’edificis, soldadura, muntatges de piscines, construcció, etc.
Població destinatària: Persones del centre penitenciari.
Horari: -

110

LLÍVIA
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLÍVIA I RODALIES
Associació
Direcció: C/ Gran 58, 25195, Lleida
Telèfon: 669 95 49 90 / 628 56 90 20
Pàgina web: Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 1952

FINALITAT: Formar l’organització del barri i la intermediació entre Llívia i l’Ajuntament de
Lleida.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Organitzen activitats com torneigs de futbol amb la col·laboració del Club de futbol i activitats com excursions, gimnàstica, entre altres, amb la col·laboració de la Vocalia de
la Dona de la mateixa associació. També realitzen xerrades, tallers i altres trobades.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -

112

ASSOCIACIÓ INFAM-9221, ASSOCIACIÓ CULTURAL,
D'OCI I LLEURE
Associació
Direcció: No disposen d’un local
Mail: associacioinfam9221@hotmail.com
Pàgina web: http://infam9221.jimdo.com
Horari habitual de funcionament: Any d’inauguració: 2014

FINALITAT: És una associació formada tant per nens i joves com per adults que tenen ganes
de participar en diferents activitats als diferents barris a prop de Llívia, la partida de Serrallonga
i la de Grealó.

SERVEIS PER A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL
Tipus de servei: Oci i intercanvi social
Descripció: Organitzen activitats com visites a museus, sopars, tallers, jocs, etc. Al tractar-se
d’una associació d’una zona molt petita, la organització de les activitats es realitza informalment, donat que tots els membres es coneixen i existeixen molts canals per els que posar-se en
contacte amb ells. Por aquest motiu, no existeix telèfon propi de la associació ni local. De fet,
les reunions es realitzen en llocs como bars, places… de forma puntual quan convé organitzar
alguna activitat.
Població destinatària: Persones del barri.
Horari: -
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