


Amics i amigues, us presentem la Memòria 2020 que porta la història del 5è any de les Llars del 
Seminari. Per a les persones que anem constatant aquest projecte, significa molt parlar de cinc anys, 
sobretot si tenim en compte que ens en va caldre tres per poder-lo iniciar i, enguany, a més a més amb 
les complexitats que ens ha portat la Covid-19.

Ara ja podem considerar que el projecte és una realitat que es va fent any rere any. Tot és possible si hi 
posem tota la dedicació i mitjans necessaris, molts dels quals els podem obtenir amb l’ajut econòmic 
de tots els amics i amigues.

Agraeixo que pugueu observar amb atenció aquesta realitat, que és fa gràcies a tothom qui ho ha fet 
i seguirà fent-ho possible: les tècniques socials, les persones voluntàries, la Direcció i administració.  
També gràcies als amics i amigues que feu possible el projecte. No ens oblidem de les persones que el 
van impulsar, a partir de les necessitats que es van palpar en plena crisis de l’habitatge. Fou al 2012 i, al 
cap de tres anys, ja teníem els habitatges a punt per les famílies que han necessitat els nostres suports 
per superar la crisi sobrevinguda. Amb el treball en equip ha estat possible.
Jo, que he tingut l’oportunitat d’estar-hi des del principi, sóc testimoni que, si tothom hi posa el compro-
mís, la responsabilitat i l’esperança, podem arribar lluny. Que aquesta Memòria ens ajudi a ser més 
generosos i, amb l’ajuda del Senyor, tot és possible! Ens continueu ajudant?
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Equip Directiu Llars del Seminari

La Comissió Participativa (COPAR) és la nostra eina clau de 
convivència i cohesió entre les persones de les Llars del 
Seminari. A través d’aquesta fomentem la presa de decisions, 
el consens de les normes, la responsabilitat individual i 
col·lectiva.

Oferim pisos socials i espais 
comunitaris en règim de cessió 

d’ús (màxim 3 anys)

Albert Hortal Rosell

*Manteniments, reparacions, transports, assegurances, gestoria, etc.

La nostra transparència organitzativa

Patronat

Donacions 
amics i socis

Aportacions 
famílies

Subvencions

Consums i 
subministraments

Ajuts a famílies

Sous  personal

Amortitzacions

Altres despeses*

Ingressos i despeses

154.376€ 118.899€

El nostre 2020 en dades

El nostres suports a les famílies

79
persones

24
famílies 18

habitatges

Famílies

Persones

100% ocupació

Conveni Xarxa Habitatges 
d’Inclusió Social*

Donatius i 
campanyes

Donatius en espècie

-1% respecte el 2019+43% respecte el 2019

El 47%
 són menors 

d’edat

El 53%
 han nascut a 

Espanya

El 47%
estan treballant 

actualment

El 52% tenen 
estudis mitjans 

i/o superiors

3 de les 7
famílies surten 

per fi de l’estada 
màxima

El 66%
aporten menys 
de 150€ al mes

Creix la necessitat 
d’atenció a noves 

famílies un

38% respecte el 2019

5 de les 7
famílies surten 

cap a un habitatge 
privat

21
COPAR
realitzades
telemàticament 
el 2020

455
Atencions 

socials

65
Visites a 
domicilis

22
Acompanyaments 

a les famílies a 
serveis externs

130
Atencions a noves 
sol·licituds per accedir 
a un habitatge

7
Tallers quinzenals 
i accions 
comunitàries

6
Accions de mediació 
i resolució de 
conflictes veïnals

Organització

Patronat Equip 
Directiu

Administració

Equip social

El nostre 
motor

Famílies

Persones 
voluntàries

Pr
of

es
si

on
al

s

empreses col·laboradores

voluntaris/àries

amicsicol·laboradors

*Agència de l’Habitatge de Catalunya



Famílies

79 persones ateses
A les Llars del Seminari acompanyem les persones 
en situació de vulnerabilitat social per millorar la 
seva qualitat de vida i promoure la seva autonomia.

+ 12 respecte el 2019

Edat de les persones

18 anys o menys
Entre 19 i 30 anys
Entre 30 i 64 anys
65 anys o més

Llegenda

Espanya

Europa

Àfrica

Amèrica 
del Sud

Amèrica 
del Nord

Lloc de naixement de les persones

Situació legal de les persones

Amb DNI espanyol
Amb NIE comunitari
Amb NIE no comunitari

Llegenda

persones en situació administrativa 
irregular
+ 8 persones respecte el 2019
Aquesta xifra ha anat creixent durant 5 anys de Llars del 
Seminari

Nivell formatiu de les persones

Sense estudis
Estudis bàsics (ESO)
Estudis mitjans i 
superiors

Llegenda

Situació laboral de les persones adultes

Treballa actualment
Pensionistes o RGC
Estudiants
Aturats/ades
Economia informal
Altres

Llegenda

persones tenen estudis universitaris però no estan reglats a Espanya

24 famílies ateses + 6 altes noves respecte el 2019

6 famílies entren 7 famílies surten

Quina és la porta d’entrada?

famílies han entrat des 
dels serveis socials públics
famílies han entrat des 
d’entitats socials
famílies han arribat per 
iniciativa pròpia

famílies han finalitzat la seva estada 
màxima de 3 anys a les Llars
famílies han aconseguit apoderar-se 
i han trobat habitatge fora.
famílies han sortit per incompliment 
de la normativa

Per quin motiu surten de les Llars?

Per quin motiu entren a les Llars? On van a viure?

Lloguers 
privats

Lloguers 
socials 

(Aj. Lleida)

DesconegutProblemes 
econòmics

o altres

Sortida de 
recursos

institucio-
nals

Habitatge 
en males 

condicions

Desnonament“Acompanyem les 
famílies en el somni de 
millorar el seu projecte 

de vida”

Perfil de les famílies

Persones soles

Famílies 
monoparentals

Famílies 
biparentals

Nivell econòmic

Cada família aporta una quantitat 
econòmica a les Llars en funció dels seus 
ingressos o situació personal i familiar.

Ingressos
inferiors a 

450€ 

Ingressos 
entre 451€ 

a 900€

Ingressos 
entre 901€ 

a 1400€

150€ o menys
Entre 151€ i 210€
Més de 210€ 
Cap aportació

Llegenda

4 de cada 10 persones

54%

65%

51%
54%

51%
53%

Evolució 

Les persones nascudes a Espanya sempre han 
suposat més de la meitat de les persones ateses.

Durant els 5 anys de les Llars, més del 50% de 
les persones ateses són menors de 18 anys. 
El projecte ha hagut de donar resposta a 
aquest col·lectiu de persones.

Evolució 

Evolució 
Persones que 
treballen 
actualment

20%

23%

4%

6% 13%

20%

33%

51%

43%

3%
14%

21%

Persones que 
estan a l’atur i 
busquen feina

7 famílies amb 1 fill/a

6 famílies amb 2 fills/es

3 famílies amb 3 fills/es

5 famílies amb 4 fills/es o més

21 famílies amb 
infants

Evolució 

Cada vegada hi 
ha més famílies 
que aporten 150€ 
mensuals o menys 12

16

99
88

Aportacions de 
les famílies

Què hem aconseguit aquest 2020? Què ens proposem pel 2021?

Donem vida a un espai per un ús polivalent i 
així ampliar zones comunes i fer front a la 
pandèmia.

Reconvertim un espai

Aconseguim més finançament privat gràcies a la campanya 
“Col·labora amb una família” per rebre ajudes puntuals en necessitats 
específiques. També hem participat del Mercadet de Nadal a Lleida i 
hem rebut finançament d’altres priojectes com “T’estiu Molt, la Xarxa 
Sociocaritativa de Lleida i el ”Projecte Lliures”

Incorporem noves vies de finançament

Ens digitalitzem

Incorporem dinàmiques online 
durant la pandemia i formem a 
les persones en aquest àmbit

Hem de donar resposta a les necessitats socials de les persones a través de la 
formació de les professionals i persones voluntàries.

Elaborar un Pla Formatiu

Hem de planificar els objectius i les accions durant els propers 4 anys amb l’objectiu 
de fer realitat l’entitat que volem en el futur.

Elaborar el Pla Estratègic de les Llars del Seminari

Hem de potenciar més aliances públiques i privades per millorar la qualitat de vida 
de les persones i reforçar el futur del projecte. 

Revisar i consolidar convenis amb altres organitzacions

Optimitzem la gestió de les dades amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat per a 
les persones.

Millorar la base de dades



Utilitza aquest codi 
per col·laborar amb 

les Llars del Seminari!
Escaneja-ho amb la càmera del teu mòbil!

Redacció i disseny: Ideies - creem i comuniquem projectes
Dibuixos fets a mà per les persones de les Llars del Seminari
Icones per la diversitat, creades per Waitala

Llars del Seminari
Carrer Maragall 5, 1r, 1a (Lleida)

Tel. 973 300 281
llarsdelseminari@llarsdelseminari.org

www.llarsdelseminari.org

Ens donen suport:

Agraïments:
ImperfectusBox, BonÀrea, Supermercats Plusfresc, Arrels Sant Ignasi, Esclat Associació 
Solidaritat i Serveis Santa Teresina, Comercial Pintures, Lleida per Refugiats, Lleida Esportiu, 
Espai Triada, Fades de Ponent, Daicarmobel, Associació Turística Ferrovia (#ferrosolidarios), 
Infounió,  Ascensores Sales, Almacenes Santacreu, Serveis d'Assessoria i Enginyeria del Medi, 
Bufete Gonzalo, IREL i Fundació Privada Sisco Aran.


