Particip

Participació Ciutadana

Catàleg d’accions
comunitàries i
de voluntariat

Projectes
M’apunto! és un catàleg de diferents
propostes de projectes d’aprenentatge
-servei (ApS) vinculats a diferents Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) segons
l’àmbit i la tipologia de projecte. La proposta
és oferir un catàleg de projectes d’ApS on
infants i joves puguin participar-hi.
Els projectes d’aprenentatge i servei
són projectes que combinen processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat. La
finalitat és generar processos d’aprenentatge
a partir de la reflexió i posteriorment
desenvolupar una intervenció directa en
la comunitat. Així, prèviament i per poder
desenvolupar el servei a la comunitat i l’acció
voluntària, es durà a terme una formació i
reflexió per introduir als infants i joves en els
diferents aprenentatges que posteriorment
s’aplicaran en el servei a realitzar a la
comunitat. Tot plegat amb el suport de
diferents entitats de voluntariat de la ciutat
de Lleida.

Festival Enre9
Calendari:
Febrer-maig de 2023.
Sessions de formació:
Els dissabtes (a concretar) de les 10 h a les
13.30 h.
*També hi ha la possibilitat de modificar i
adaptar els horaris si s’inscriu un grup del
mateix centre educatiu.
Lloc:
Aquestes sessions es duran a terme en un
centre cívic de la Mariola.
Implementació:
Maig de 2023 (el cap de setmana del
Festival Enre9).
Destinataris:
Joves dels centres educatius de secundària
de la ciutat de Lleida.

El Festival Enre9 és una proposta cultural
que neix del treball comunitari. Combina
espectacles comunitaris, cultura popular,
espectacles inclusius i espectacles que
sorgeixen de l’escola artística.
L’estructura i finalitat del Festival permet
a nois i noies col·laborar en l’organització i
també formar part del festival. La proposta és
que els/les joves que participin en el projecte
es converteixin en dinamitzadors/es d’una
activitat que, coordinada amb l’organització,
prèviament s’haurà treballat en la formació.
Es planteja, doncs, el repte de dissenyar
l’activitat cultural i les seves fases: disseny,
comunicació i realització. Tanmateix, els/
les joves que vulguin podran fer tasques de
suport en l’organització del Festival.

Muranimal
Calendari:
Març-maig de 2023.
Sessions de formació:
Els dissabtes (a concretar) de les 10 h a les
13.30 h.
*També hi ha la possibilitat de modificar i
adaptar els horaris si s’inscriu un grup del
mateix centre educatiu.
Lloc:
Aquestes sessions es duran a terme en un
centre cívic a determinar i al CAAC.
Implementació:
Març-maig de 2023 (confirmarem la data
amb el grup).
Destinataris:
Joves dels centres educatius de secundària
de la ciutat de Lleida.

El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
(CAAC) acull gossos i gats abandonats.
Alguns d’aquests romanen molt temps al
refugi i cal fer accions de Sensibilització
per trobar-los-hi una família definitiva. Amb
aquesta acció es vol contribuir a millorar i
fer més alegre l’entorn on es troben aquests
animals. La proposta és dissenyar i pintar
un “graffiti” en una paret del centre. Aquest
projecte es treballarà conjuntament amb les
persones de la regidoria de Cultura, Ciutat i
Transició ecològica que treballen al CAAC i la
Xarxa Solidària.
Per portar a terme el projecte es realitzaran
diferents tallers i, aquest, finalitzarà amb una
jornada festiva al CAAC.

