ASSOCIACIONS de FORMACIÓ i TREBALL
ENTITAT

CONTACTE

DESCRIPCIÓ

FUNDACIÓ PÚBLICA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS
fpiei@diputaciolleida.cat
ILERDENCS
C/Plaça de la Catedral s/n. 25002 LLEIDA
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA DE TREBALLS
MANUALS A LLEIDA
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA

ASSOCIACIÓ D'OCUPACIÓ I ESPLAI DE
CATALUNYA LA TORXA
C/ Duke Ellington s/n. 25192 LLEIDA

PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671
Carles Fenoll

www.latorxa.cat

latorxa@latorxa.cat

ASSOCIACIÓ D'ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I
INSERCIÓ DE TREBALLADORS/ES – CITE
Av. Catalunya 2, 5è. 25002 LLEIDA

Entitat que realitza l'estudi de la pedagogia dins l'àmbit dels treballs manuals.
Activitats: conferències, cursets i exposicions.

Entitat d’utilitat pública sense afany de lucre adreçada a l’atenció de persones que
pateixen tot tipus de disminucions psíquiques i que compleixen determinats requisits.
Serveis que ofereix:
– CET (Centre Especial de Treball)
– SOI (Servei Ocupacional d’Inserció)
– STO ( Servei de Teràpia Ocupacional)
– Servei de Llar-Residència
A part de les activitats que es realitzen en cada secció, el programa anual d’activitats
de l’Associació inclou cada any activitats d’oci, culturals, etc. on s’inclouen visites a
centres culturals, sortides, colònies d’estiu, etc.

Tel. de CCOO: 973 26 36 66 (Imma Romeo) Entitat impulsada pel sindicat CCOO que dóna suport a les persones estrangeres.
Facilita de forma gratuïta: assessorament i orientació sobre la llei d'estrangeria;
http://conc.ccoo.cat/cite
informació sobre la tramitació d'autoritzacions de treball, de residència, de
lleida1@ccoo.cat
reagrupament familiar, de nacionalitat, etc; primera acollida i coneixement de l'entorn i
orientació sobre l'aprenentatge del català.

ENTITAT

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE
L'AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA – CP'AC
C/ Maragall 61. 25003 LLEIDA

CONTACTE
Tel. 973264866 (Gemma Cortada)
www.autoocupacio.org
cpaclle@autoocupacio.org

DESCRIPCIÓ
Entitat que promou la cultura emprenedora i el recolzament als projectes
d’autoocupació. Fomenta l’autoocupació en el tercer i quart món. Per mitjà de:
– Informació i orientació per a l’autoocupació
– Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa
– Formació per a la capacitació de nous empresaris/es
– Suport en la recerca de recursos
– Acompanyament en la creació de noves microempreses
Suport gerencial per a joves emprenedors i coaching per a dones empenedores.

lleida@jovescambres.org
JOVE CAMBRA DE LLEIDA
Avinguda Tortosa 2. 25006 LLEIDA

GRUP DE RECERCA I ESTUDI DELS
CONFLICTES - GREC
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA
Oficina a:
C/ Sant Salvador 8 . 25005 Lleida

PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671
www.grecmail.org

Associació no governamental sense ànim de lucre, integrada per gent jove d'entre 18 i
40 anys. Parteix de la capacitat i la iniciativa dels seus membres per tal de potenciar
les habilitats directives, l'assumpció de responsabilitats, el compromís social i l'esperit
emprenedor mitjançant el desenvolupament de projectes per a la comunitat, la ciutat i
la societat en general.
Entitat amb voluntat de servei públic, independent, que treballa i està especialitzada en
la prevenció i la resolució de conflictes de caire molt divers mitjançant metodologies
participatives i sistemes de mediació i gestió alternativa de conflictes entre d'altres, així
com de desenvolupament comunitari.
L’organització fomenta la gestió i l’aplicació de la formació en aquest camp, entenent
que el maneig del conflicte intergrupal o comunitari demana la capacitació de
facilitadors que es dotin d’habilitats per a la gestió positiva del conflicte en el treball en
equip, que permeti, entre d’altres, la construcció de processos de consens i la facilitació
de la planificació collaborativa.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES ASSOCIACIONS DE FORMACIÓ I TREBALL A LLEIDA:
INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
- Àrea de Formació: C/ Pare Palau, 5. 25005 Lleida. Tel. 973247737 Fax 973220916
- Àrea d'Orientació i Inserció Laboral: C/ Pare Palau, 5. 25005 Lleida. Tel. 973242000 Fax 973245681
- Centre Especial de Treball: Partida de Vallcalent, 63. 25199 Lleida. Tel. 973278315 Fax 973278316
imo@paeria.cat
www.paeria.cat/imo
També a:
www.gencat.cat/formacio
www.gencat.cat/treball

