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Assumpte: JORNADA SOBRE OCUPACIONS DE DOMICILIS 

Data: 22 de març de 2023 

Hora: De les 16:00 hores a les 20:00 hores aproximadament 

Lloc: Sala Jaume Magre. C/ Bisbe Torres, 2 baixos de Lleida 

 
La nostra agrupació d’IPA, fa temps que estem veiem que a la nostra societat, s’ha 
implementat per diversos motius, un element delictiu de gran afectació social. Ens estem 
referint a les ocupacions de domicilis. 
 
Certament els motius de les ocupacions són molt diversos, però si que generen un greu 
problema social, i per això amb la intenció d’intentar sempre fer formació que estigui 
relacionada amb esdeveniments actuals, creiem adient fer una jornada formativa 
relacionada amb aquesta  problemàtica. 
 
Aquesta jornada estarà dividida en dues ponències: 
  

- per una banda la ponència d’operativa policial. Aquesta versarà de la qualificació 
jurídica del fets, així com l’actuació i la tècnica policial per a poder fer front al 
fenomen. 

 
- la segona ponència, amb una altra visió de la problemàtica més relacionada amb 

aspectes socials del fenomen, ens parlaran d’una nova forma d’encarar, des de la 
vessant més assistencial, tots aquells aspectes que fan referencia a les persones 
que ocupen els domicilis.  

 
Aquesta  segona ponència ens la explicaran la Raquel i la Vanessa, dues persones que 
formen la intervenció social comunitària de l’Ajuntament de Lleida. Persones que fan carrer 
diàriament i ens donaran una visió diferent però molt enriquidora de la problemàtica. Una 
ponència que no ens deixarà indiferents, doncs no estarà encarada a la sempre i habitual 
visió dels serveis social (com poden ser subvencions a famílies desateses, gestió de 
centres d’atenció a famílies, allotjament i d’altres aspectes) si no d’una visió molt 
innovadora. 
 
Creiem molt interessant el seu treball, i no dubtem que ens poguessin exposar la seva 
experiència en el dia a dia. 
 
 Les places són limitades i s’apuntarà per rigorós ordre d’inscripció de  rebuda. 
 
Els que vulgueu assistir, per a una millor organització de la jornada ens envieu un correu a 
formacio@ipalleidaponent.org 
 

La data límit d’inscripció es el proper dia 19 de març de 2023 
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S’ha de complimentar el full d’inscripció. 
 
Us confirmarem la inscripció a la jornada, que es farà per ordre de rebuda de la d'inscripció 
 
 
Moltes gràcies a tots i totes per la confiança  
 
Jordi Fadurdo Torus 
Secretari i vocal de formació de l’agrupació d’IPA Lleida Ponent 
Servo Per Amikeco 
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