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ASSOCIACIONS
L’ACDC.LLEIDA.CAT,
15 anys treballant
per a les persones

L’Associació catalana per al Desenvolupament i la cooperació, Lleida.Cat (ACDC.
LLEIDA.CAT), creada el 2007 a la ciutat de
Lleida, treballa en pro de la sensibilització
i la cooperació internacional en els camps
estratègics de promoció i visibilització de
les dones, els DH i la primera infància.
A Lleida, l’entitat fa diferents programes, projectes i campanyes d’impacte
per conscienciar la societat lleidatana i
alhora visibilitzar les dones colombianes,
en la seva mancança de drets i llibertats,
la violència, les dificultats vers l’entorn de
guerra amb el conflicte armat viscut. Alhora promou campanyes de sensibilització a
l’entorn dels drets humans i dóna suport a
programes i projectes de primera infància,
educatius i de formació en participació,
civisme.
ACDC.LLEIDA.CAT té l’objectiu d’eradicar els conflictes i visibilitzar la manca de
drets en les persones i els col·lectius més
desafavorits, amb programes com “Dones
i Vida”,“Mirades que sumen”o la campanya
antirumors que ha causat més impacte
dins de la societat, “Mirem-nos en positiu”,
que han centrat la tasca de conscienciació
de l’entitat davant de la societat lleidatana
i alhora de suport als més desafavorits.

Cuidar gossos per facilitar-ne l’adopció
• Arrenca el projecte “Guau”, que impulsa l’Ajuntament de Lleida

E

l projecte “Guau”, que impulsa l’Ajuntament de Lleida, és una experiència
pilot d’intervencions assistides amb
animals, en què persones usuàries de l’Àrea
d’Inclusió eduquen i interactuen amb gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) per facilitar-ne l’adopció.
Una vegada a la setmana, deu persones es
desplacen fins al CAAC, situat a la partida
de la Caparrella, per treballar aspectes com
la responsabilitat, la inclusió, la cura, els hàbits, el vincle, etc.
La prova pilot es desenvolupa amb persones que es troben en pisos d’inclusió o
a l’alberg. L’objectiu és intentar que treballin amb el mateix animal (si no ha estat
ja adoptat) per crear referents i perquè els
ensenyin. D’aquesta manera, els gossos estaran mínimament ensenyats perquè sigui
més fàcil adoptar-los.
El projecte pretén crear una aliança terapèutica que permeti millorar la qualitat de
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vida d’aquestes persones, com també dels
gossos del CAAC. En la dinamització del
projecte hi participen dos educadors socials de l’Àrea d’Inclusió Social i la tècnica en
Intervencions Assistides amb Animals de
l’associació “Ilekan”, que facilita la interacció
entre el gos i la persona i assegura el seu
benestar. Es treballa el mètode de l’ensinistrament en positiu, per mitjà d’un clicker
que condiciona el so a menjar perquè els
animals facin bé les coses. •••

Lleida, al costat de la gent gran
• El programa “Sempre acompanyats” arrencarà al barri de Balàfia
i atendre les necessitats de cada etapa
vital. Es tracta d’una experiència innovadora que pensa en cada persona amb itineraris individualitzats. El conveni signat
té dos anys de vigència, però la voluntat
és que sigui un programa que duri i que
també hi participin més agents, un cop
iniciat, com ha passat en altres localitats
on s’ha posat en marxa.

DONES DESPLAÇADES D’UNA GUERRA

Visibilitzar les dones a través de les seves
històries de vida és actualment la base
de treball de l’entitat a Lleida. El projecte
de sensibilització “Dones desplaçades
d’una guerra” mostra la realitat dels desplaçats pel conflicte armat a Colòmbia
des de la visió de les dones afectades.
Amb una rebuda notable, el projecte
té el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació i la coordinadora d’ONGDs
de Lleida i la col·laboració de la Paeria.
Durant aquest 2019 continuarà visibilitzant una problemàtica molt candent al
nostre entorn més immediat.

Drets de les Persones
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a Paeria, l’Obra Social “la Caixa” i la
Creu Roja de Lleida van signar un
conveni de col·laboració per impulsar el projecte “Sempre acompanyats”,
que arrencarà al barri de Balàfia i pretén
pal·liar les situacions de soledat no volguda entre les persones grans.
El projecte vol sensibilitzar el conjunt
de la població sobre el fenomen de la
soledat no volguda i construir una xarxa
sòlida dins la comunitat per enfortir el
suport social i acompanyar les persones
grans per millorar la seva qualitat de vida

A Lleida, el projecte arrencarà el gener amb una ronda de contactes amb
els agents, l’elaboració d’un diagnòstic
compartit i la construcció d’un grup de
treball per donar una resposta integral i
coordinada a aquestes situacions, ja que
aquest sentiment de solitud, mantingut
durant el temps, pot afectar la salut de
la persona gran i comportar una pèrdua
de qualitat de vida. El programa proposa
un nou model d’intervenció centrat en
la persona i amb vocació comunitària,
que inclou accions de caràcter preventiu
i d’intervenció directa de les situacions
detectades. •••
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