
PROPOSTES DEL FOCCS PER LA MESA TRANSVERSAL PER A LA 
RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

 
 
 
 

1. EIX 1 - GOVERNANÇA I EXELÈNCIA OPERATIVA 
 
1.1. ÀMBIT DE VOLUNTARIAT I LES XARXES CIUTADANES: Des del FOCCS,          

volem establir una xarxa de voluntaris oficial i activa. Aquest any, durant la             
campanya de temporers, hem pogut desenvolupar una xarxa de voluntaris          
que considerem molt rica cultural i socialment. Proposem que es tingui en            
compte aquest grup de persones voluntàries que continuarem organitzant         
internament, per futurs projectes a la nostra ciutat o situacions en les quals             
sigui necessària la cohesió i cooperació ciutadana. Des del nostre fòrum           
podem aportar ajuda humanitària, de tota mena, sigui realitzant feines socials           
o educatives, traduccions i interpretacions de diferents idiomes        
majoritàriament parlats per la comunitat migrada de Lleida, entre d'altres. 
 

2. EIX 2 - IMATGE, PROJECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
2.1. OPORTUNITATS LABORALS, RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT DE       

L’OCUPACIÓ: Creiem en la riquesa cultural com a valor essencial en la            
nostra organització, ja que el FOCCS recull més de 50 associacions que            
treballen en diferents àmbits socials on les persones que hi participen tenen            
orígens diversos i, per tant, llengües i dialectes diferents. Creiem que cada            
llengua és un tresor, i que preservar i fomentar les llengües minoritàries és             
una feina de totes. Per aquest motiu, creiem que el reconeixement           
d'aquestes llengües és essencial. Una forma de fomentar l'ocupació és          
donant el reconeixement a aquestes llengües a l'hora de redactar els           
currículums o quan es realitzen entrevistes laborals a persones que parlen i            
entenen aquestes llengües minoritàries o que per desgràcia no tenen la           
oportunitat de provar el domini d’aquesta llengua donat que no existeixen           
formacions on adquirir títols oficials i homologats.D'altra banda, creiem que          
els coneixements pràctics són una gran eina a l'hora de fomentar les            
oportunitats laborals. Doncs, es pot demostrar de formes diferents que          
aquests coneixements són assolits a través de feines anteriors i molts anys            
d'experiència. Evitem tràmits d'homologació llargs i,difícilment accessibles       
econòmicament, per aquelles feines que majoritàriament només necessiten        
l'assoliment de coneixements pràctics. 

2.2. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: Volem ajudar a promocionar la nostra ciutat, és            
per això que proposem que es puguin crear diferents materials en format            
electrònic i que aquests es puguin difondre a través de les xarxes socials. De              
tal manera que, entre les diferents associacions es realitzi aquesta difusió de            
forma autònoma, ajudant així a la promoció de la nostra ciutat, en les             
diferents matèries o projectes que s'estan portant a terme. 

2.3. LA CULTURA, L’ESPORT I EL LLEURE: Certament l'esport és una eina           
que permet que molts nens, nenes, joves i grans puguin fomentar relacions            



d'amistat i conèixer perfils diferents al mateix temps que es realitza activitat            
física. Creiem que una de les formes de poder seguir treballant amb la             
cohesió social i fomentant l'esport és portant a terme una LLIGA DE Futbol             
entre els diferents centres de menors no acompanyats. Un projecte ja portat            
per l'associació Nostàlgia de Lleida, membre del FOCCS, realitzant diferents          
partits de futbol entre els centres de Lleida. Per poder seguir amb aquest             
projecte que il·lusiona a molts dels nens i nenes d'aquests centres, creiem            
que traslladar-lo a aquest format de lliga permetrà la seva continuïtat en el             
temps. Són molts els talents amagats en aquest esport, és una forma de             
poder fomentar que aquests nens i nenes tinguin oportunitats en el món de             
l'activitat física, si més no, d'establir i conèixer altres joves i aprendre            
conjuntament. D'altra banda i tenint en compte la diversitat cultural de la            
nostra ciutat, el foment d'artistes de diferents orígens és essencial, donar veu            
i oportunitat de participar en les festes de la nostra ciutat a aquestes             
persones, demostrarà la riquesa que ens envolta. Proposem doncs, que es           
tinguin en compte perfils d'artistes diferents a l’hora d'organitzar les festes i            
esdeveniments lúdics de Lleida. 

3. EIX 3 - IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
La igualtat i la cohesió social són termes que creiem essencials pel progrés             
en la nostra ciutat però també en la nostra ciutat. La igualtat d'oportunitats,             
garantir que la diversitat estigui present en tots els àmbits i, conseqüentment,            
que la cohesió social i la interculturalitat siguin dues realitats, és           
responsabilitat de totes nosaltres. És per això que creiem que és necessari            
garantir la igualtat en tots els termes, també, legalment. Som coneixedors           
que és un tema complicat, i molts cops, resulta difícil o fins i tot s'escapa de                
les competències del nostre ajuntament, no obstant això, creiem que es           
poden garantir drets bàsics a des de la nostra ciutat. Tots els eixos que              
conformen aquesta Mesa Transversal són importants, però pel que la          
FOCCS respecta, creiem que aquest EIX és essencial, és per això que            
treballarem en propostes concretes per poder presentar-les posteriorment en         
aquest EIX. 
 


