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..................................#afavorintlaigualtatdeoportunitats

L’essència
de Reintegra

Des de sempre, AFAVORIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS d’aquelles
persones que més ho necessiten.
Aproximar-nos a les persones en situació de vulenrabilitat social i ser
un espai de recursos òptims dins del territori de Lleida.

 

Desenvolupant programes sota els valors d’igualtat, respecte, integració, 
transparència, cooperació, empatia i professionalitat.

Treballant per ser una entitat referent a la província de Lleida, oferint el 
millor assessorament i una orientació d’allò més personalitzada i vetllant 
per la sensibilització i la conscienciació tant de la societat com de les 
empreses per aconseguir així, millores d’inserció i oportunitats dins el 
mercat de treball.

Amb la nostra Missió, Visió i Valors 

SOM PERSONES
SOM TERRITORI
SOM TRANSPARENTS

COM HO FEM?

De persones a persones, escoltant atentament cada situació per oferir
un acompanyament personalitzat i dotar a cada persona de les millors
eines i estratègies per empoderar-la i així aconseguir que la seva situació
social, personal i laboral millori.

Amb la nostra

#RSC..................................



Un any ple de
REPTES #anycovid

Valentia

Amabilitat

Professionalitat

Aquest passat any 2021 restarà sempre en la nostra memòria
vinculat a la pandèmia del coronavirus i als efectes generals i
singulars que ha produït. Efectes, en especial, de viure com a
societat i com a individus l’aïllament i la distància física com 
un requisit per a la nostra supervivència. Aquesta distància
imposada ha suposat treure a la llum amb renovada força i 
evidència de com de necessària és la presència dels altres en
les nostres vides i com de fràgils som individualment.

Presència física, emocional i social són precisament valors
vinculats estretament a l’Associació Reintegra i a tot l’equip
de treball de l’entitat. El ser i restar al costat de totes aquelles 
persones, adults, adolescents i joves, infants i famílies que en
un moment donat de vulnerabilitat de la seva vida, sigui per
motius laborals, formatius, de crisi o desorientació han passat 
per Reintegra demanant acompanyament.

I quan és moment de fer memòria, és just agrair la feina feta i
felicitar a totes les tècniques i voluntàries de Reintegra i a totes
les entitats i institucions amb les que hem construït aquella
malla social de suport imprescindible en moments de fragilitat.
Gràcies pel compromís en ser-hi, en ser-hi físicament, emocionalment
i socialment durant tot aquest any tant dur, tant ple d’incerteses i de 
riscos i que, justament, ha suposat un any ple d’oportunitats per 
crear, inventar i trobar noves propostes d’acció social, treball i compromís
per afavorir la igualtat d’oportunitats. 

Endavant, la feina continua!   

Gemma Gallart Batalla
Presidenta Associació Reintegra  



Un any ple
d’OPORTUNITATS

Pel territori

LA NOGUERA

EL
SEGRIÀ PALLARS

JUSSÀ

1251
persones ateses

299
persones ateses

PALLARS
SOBIRÀ

159
persones ateses

60
persones ateses

Pel teixit empresarial

Hem establert relacions amb un total
de       dels diferents territoris.520 empreses

Hem aconseguit un total de 238 contractes
laborals que han facilitat
millores d’inserció a persones en situació
de vulnerabilitat social.

de 105 empreses

#responsabilitatsocialcorporativa

121 contractes al Segrià de
65 empreses

41 contractes a la Noguera 
de 27 empreses

60 contractes al Pallars 
Jussà de 40 empreses

16 contractes al Pallars
Sobirà de 12 empreses

..................

Contractacions, pràctiques,
i visites d’entorn productiu.



Gemma Gallart Batalla
Presidenta Associació Reintegra  
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Per les persones

PERSONES ATESES1769

16 - 29 ANYS  

INFANTS  

30 - 44 ANYS  

MAJORS DE 45 ANYS  

177
635
545
412

...........

HOMES 838

DONES 931

D’ORIGEN 
ESTRANGER 922
AMB NACIONALITAT
ESPANYOLA 847

Professionals

27 Professionals de l’equip tècnic

15 Professionals de l’equip docent

La comunitat a les 

nostres xarxes socials

1619 seguidors/es

234 seguidors/es

1252 seguidors/es

87 seguidors/es

Ens hem estrenat a Youtube! 09 subscriptors/es

..................................

#socialmentresponsables



Un any ple
d’OPORTUNITATS

Fets destacats

Formació a Albània

La Laura (tècnica d’inserció i de projectes 
europeus) viatja a Albània per formar-se i 
donar empenta als projectes europeus que 
s’impulsen des de la nostra entitat.

Obrim nou punt d’atenció al Pallars Sobirà

Des de Reintegra oferim un punt d’atenció
al Pallars Sobirà que ens permet atendre a
persones de la comarca a partir del programa
MAIS del SOC i Incorpora de la Fundació la
Caixa.

.......................................

.......................................

Formació a Conforama

A través del programa Incorpora i els Punts 
de Formació, participem en la selecció i
realitzem un curs per formar al personal 
de la nova botiga Conforama de Lleida.

#socialmentresponsables

NOVEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

SETEMBRE 2021
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Som transparents #RSC
Dades exercici 2021

Com obtenim els nostres ingressos?

Fons públics

Fons privats52%

48%

Altres Convenis

Convenis i Subvencions de fons públics

Compte de pèrdues i guanys abreujat

Ingressos

Despeses

Excedents

892.240,89€

841.653,64€

50.587,25€



Oferim programes de formació impulsats 
per les entitats Incorpora i adreçats a 
persones en situació de vulnerabilitat social.

79 persones formades
5 formacions tècniques

Un any ple
d’OPORTUNITATS

ÀREA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Oferim serveis de formació, orientació i inserció laboral a persones en situació
de vulnerabilitat social. 
Som Agència de col·locació amb número d’ID  0900000082 i realitzem activitats 
d’inserció i intermediació laboral.

PUNT FORMATIU INCORPORA

INCORPORA

Treballem la inserció sociolaboral per a 
persones en situació de vulnerabilitat social.

573 persones ateses

REINCORPORA

Realitzem itineraris personalitzats 
d’inserció sociolaboral per a persones 
privades de llibertat.

22 persones ateses
    
 

EMPLEA +

Oferim una formació bàsica d’introducció
a l’entorn digital.

100 persones formades

 

ALTRES IDENTITATS - MAIS

Treballem itineraris d’inserció sociolaboral de 
persones bene�ciàries de la Renda Garantida 
Ciutadana.

180 persones ateses

CERTIFICAT PRIMERA ACOLLIDA

Formem a persones nouvingudes derivades
dels Serveis d’Acollida Municipals.

160 persones formades

#socialmentresponsables

Lleida i Tremp

Lleida i Tremp

Lleida

Lleida i Tremp

Lleida, Balaguer, tremp i sort

Lleida, Balaguer, tremp i sort



NOVES OPORTUNITATS

Orientem, formem i acompanyem a joves 
majors de 16 anys que han abandonat 
prematurament el sistema educatiu.

140 joves atesos

SINGULARS

Orientem i formem a joves per afavorir
l’ocupació i la inserció laboral d’aquests 
amb les diferents empreses del territori.

50 joves atesos
3 formacions

AVENIR

Treballem per millorar l’accés a l’ocupació 
de joves migrats sols als Pirineus.

7 joves atesos

Un any ple
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ÀREA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

    
 

ALFORJA

Treballem per la inserció sociolaboral de 
persones que no tinguin regularitzada
la seva situació administrativa i els/les 
fomem en el sector agrari.

45 persones ateses

TREBALL I FORMACIÓ

Desenvolupem accions ocupacionals 
destinades a dur a terme projectes de millora 
de l’ocupabilitat de joves participants en altres 
programes que no tenen la documentacióreglada.

7 contractes (2 Reintegra, 5 Troca)
6 regularitzacions

ALFABETITZACIÓ

Amb aquesta formació fomentem la formació 
en català de persones adultes d’origen estranger
i posar en pràctica les situacions comunicatives
bàsiques amb sortides a l’entorn.

50 persones formades

    
 

#socialmentresponsables

Lleida, Balaguer I tremp

Balaguer I tremp

tremp

Balaguer i tremp

Lleida, Balaguer I TREMP

Lleida i Balaguer



Realitzem un taller d’acompanyament a la
criança per a famílies d’origen estranger i 
famílies del país.

14 dones ateses

Un any ple
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ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL I PSICOLÒGICA

Projecte adreçat a famílies que estiguin 
vivint situacions de di�cultat o vulnerabilitat
a través d'activitats i espais d'intervenció 
educativa, comunitària i psicoterapèutica.

38 infants atesos
42 famílies ateses

FINESTRES

Mitjançant l’aplicació Telegram, creem un 
espai telemàtic de trobada entre dones que 
han patit situacions de violència de gènere,
per tal de crear una xarxa d'acompanyament. 

22 dones ateses

EN LÍNIA

UZAZI

Grups de conversa, acompanyament i tallers
per a mares monoparentals perceptores de la 
Renda Garantida Ciutadana.

8 dones ateses

ELNA

#socialmentresponsables

Lleida Lleida

segarra balaguer i Lleida



    

    
 ÀREA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES 

Mitjançant la iniciativa de la Fundació
la Caixa impulsem activitats de reforç 
educatiu i lleure per a infants en situació 
de pobresa i vulnerabilitat social.

45 infants atesos

CAIXA PROINFÀNCIA

Realitzem reforços educatius en centres de 
màxima complexitat, per aconsseguir millores 
en l’àmbit acadèmic. 

94 infants atesos

SUPORT EDUCATIU A ESCOLES

ALTRES PROJECTES

És el primer any que acollim a dos voluntàries
europees. Procedents d'Itàlia, formen part del
programa Cos Europeu de Solidaritat. Realitzen
tasques de suport als casalets d’estiu, ajudant a
joves a desenvolupar habilitats i coneixements 
com l'empatia, la solidaritat, el compromís social
i la cooperació. 

VOLUNTARIAT EUROPEU

Un any ple
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#socialmentresponsables

Lleida

Lleida Lleida



GRÀCIES!

Agraïm el suport a tots els col·laboradors que ho han fet possible.

ASSOCIACIÓ REINTEGRA

LLEIDA BALAGUER TREMP SORT

Carrer Alfred Perenya, 99
(25004)

T - 973 27 55 92
M - 699 888 020

Carrer Sant Pere, 1-19
(25600)

M - 635 016 916
M - 635 086 893

Carrer Montllobar, 22
(25620)

M - 655 128 555

Camí de la Cabanera s/n
(25560)

M - 613 112 672
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