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AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE ESTRATÈGIES I SERVEIS MUNICIPALS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR 

 

L’exclusió social i l’atenció a les persones sense llar és una realitat que com a 
administració i com a societat tenim la obligació i la responsabilitat de treballar per 
millorar les condicions de vida de les persones, millorar la convivència i tenir una societat 
més justa i equitativa. 

Malgrat la seva proximitat física, la realitat de les persones sense llar segueix sent una 
de les més desconegudes per la ciutadania i els agents socials, cosa que facilita que es 
perpetuï l'estigma, els falsos mites i els prejudicis que han acompanyat la imatge que en 
ocasions tenim d'aquestes persones. 

Davant l’interès i la inquietud que la ciutadania demostra pels temes derivats de 
l’atenció a les persones sense llar de la ciutat de Lleida, es convoca una audiència pública 
per explicar i compartir amb les entitats i les persones interessades quina és la realitat 
del nostre municipi, quins recursos s’estan emprant per atendre i millorar la vida 
d’aquestes persones i quines són les propostes i compromisos de futur. 

 

Contingut de l’Audiència: 

- Primer part: INTRODUCCIÓ 
> Marc normatiu 
> Concepte sensellarisme: Què entenem per a persona sense llar 
> Recursos per a persones sense llar 
 
- Segona part: RADIOGRAFIA CIUTAT LLEIDA 
> Presentació de dades  
> Recursos, dispositius i projectes municipals per a l’atenció de les persones sense llar 

> Recursos econòmics i fonts de finançament  
> Tendències i reptes actuals  
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- Tercera part: PROPOSTA PER A UNA ESTRATÈGIA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
SENSE LLAR 
> Nou model d’intervenció: Principis generals i objectius 
> Línia i eixos de treball 
> Proposta de desplegament de recursos per a l’atenció de persones sense llar 
 
- Quarta part: COMPROMISOS MUNICIPALS 2019 – 2023: ECMU 
> Tipologia de recurs  
> Usos 
> Recursos humans i econòmics 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 


