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Projectes ALEI
LA TROBADA
La activitat de La Trobada, des del 21 de juny, s'està

·

realitzant en col laboració amb Fupar.
Els participants de La Trobada, juntament amb la
integradora social, desenvolupen diferents tasques al
voltant de l'activitat de menjador, fent acompanyament als
usuaris de l'entitat als diferents torns de dinar i les activitats
de lleure i sobretaula.
La experiència està resultant molt interessant per ambdues
parts, ja que els participants han estat molt ben acollits i
s'han integrat molt bé als diferents grups.
Fora d'aquest espai, s'ha continuat fent visites per a
conèixer altres entitats de la xarxa i els seus projectes, així
com les activitats de grup, reunions i dinàmiques.

ARLLIBRE

Aquesta nova branca del Arllibre consisteix a oferir llibres i jocs de taula als
pacients ingressats a l'Hospital de Terrassa, utilitzant un carretó mòbil
(Rodallibre), "conduït" per voluntaris del CST.
En una primera fase circularà per les plantes de convalescència i de
pediatria i posteriorment oferirà servei a la resta de plantes. L'objectiu és
establir un vincle afectiu entre els pacients i els voluntaris i intentar que els
malalts es trobin una mica com a casa.
El carretó Rodallibre ha estat creat i dissenyat pels alumnes de fusteria de
l'Escola d'Oficis del INS Santa Eulalia de Terrassa.

APROFITEM
La Fundació Maria Auxiliadora, dins del projecte Viver Pam A Pam,
ha dut a terme en l'últim any un taller d'aprofitament alimentari.
Una experiència de treball en xarxa, que promou l'empoderament i
la formació per a dones i al mateix temps l'aprofitament de
recursos, a través de la transformació d'aliments i la producció de
conserves.
Amb la marca “Karmina’s by Viver” han elaborat melmelades i
conserves amb excedents de productes frescos del banc
d'aliments de Creu Roja i alguns establiments del barri de la
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Maurina que han volgut col laborar.
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Projectes Entitats
Per poder teixir noves oportunitats i obrir-nos, sovint és més fàcil detectar aquell espai en el que podem incidir o una

·

nova via que ens permeti amplificar i optimitzar la tasca d'atenció, suport i inclusió dels diferents col lectius pels que
treballem, quan descobrim altres projectes.
Amb aquesta secció, volem posar-nos a dia i donar a conèixer accions concrets de les entitats, que poden ser
interessants per tota la xarxa ALEI.

PROJECTE DONA. ACTUAVALLÈS
És un projecte d’atenció sociosanitària a persones que
exerceixen el treball sexual dins del Vallès Occidental,
Oriental i el Bages. Es realitzen sortides setmanals als punts
on s’exerceix la prostitució, en el cas de Terrassa, dues
sortides mensuals.
Durant les sortides es realitzen tallers de salut sexual i
prevenció del VIH i altres ITS, es distribueix material
preventiu (Preservatius femenins, masculins i lubrificants) i
s’ofereixen els recursos sociosanitaris del projecte, com la
realització d’analítiques complertes i revisions
ginecològiques a l'Hospital de Terrassa i al CAP Sant
Llàtzer, amb qui tenim convenis de col.laboració establerts.
Cada dimecres al matí hi ha una persona referent a
Terrassa per fer atenció a les usuàries del projecte, repartir
material i realitzar la prova ràpida del VIH i la Sífilis.

CURS PSICOEDUCATIU. SALUT MENTAL TERRASSA
Aquesta nova edició del curs, dirigit als socis de
l'entitat, vol promoure un major coneixement dels
transtorns psicotics per tal de facilitar la convivència
en l'entorn familiar.
Permet adquirir els recursos necessaris per tal de
gestionar de la manera més eficaç possible les diverses
situacions que es poden donar en el curs d'alguns
transtorn, com ara, l'esquizofrènia.
El curs s'imparteix fins al mes de juny de 2019 pel
Xavier Alonso, psicòleg que treballa a l'Associació de
Familiars de Malalts Mentals.
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Notícies

Fupar posa en marxa la nova sala multisensorial. En

El dia 6 d'octubre se celebra el Dia Mundial De La

aquest espai es recrea un entorn amb elements que

Paràlisi Cerebral que aquest any l'Ajuntament de Terrasa

proporcionen estímuls de forma controlada i gradual com

juntament amb Prodis, commemora il luminant la façana

és l'exposició a la llum, a diferents colors o a textures

de l’Ajuntament amb els colors blau i taronja, que

diverses. Es tracta d'un espai agradable, segur i

identifiquen les entitats que treballen en aquest àmbit.

accessible tant a nivell físic com a cognitiu, que afavoreix

Amb aquest acte es pretén visibilitzar a les persones

l'atenció i promou l'exploració, el plaer i la creació de

d'aquest col lectiu i en aquesta ocasió s'ha centrat en la

sentiments de benestar de les persones que fan ús.

reivindicació d'un dret per a totes les persones; la

L'aula s'utilitza com a eina terapèutica d'autoregulació,

sexoafectivitat.
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d'estimulació sensorial i de desenvolupament cognitiu,
millorant així l'estat emocional i conductual de les

Veure la notícia

persones que fan ús.

Veure la notícia

Aquest any, Càrites Diocesana de Terrassa està de

El dia 19 de setembre, s'ha inaugurat la nova Oficina

celebració; fa 5 anys que es va constituir com a tal,

Tècnica Laboral, OTL, que està destinada a donar

després de 67 anys d'atendre a les persones de la mà de

recursos específics a les persones amb diagnòstic

Càrites Diocesana de Barcelona (i juntament amb

d’algun tipus de trastorn de salut mental, acompanyar-

l'actual Càrites Diocesana de Sant Feliu).

les i assessorar-les perquè puguin inserir-se al mercat de
treball. Sens dubte, un recurs més que necessari per a la

Veure la notícia

inclusió a través de la inserció laboral.

Veure la notícia
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Novetats a la xarxa

Jornada sobre salut sexual i promoció de la prova ràpida del VIH.
(Juntament amb associació LGTB Terrassa)

3 i 4 de desembre, EUIT (Terrassa), de 10 a 17h
Des d'Actuavallès lluiten per aconseguir un diagnòstic precoç de la
infecció pel VIH i ofereixen la prova ràpida de detecció dels anticossos
del VIH i de la Sífilis a tota la població, de forma anònima, confidencial
i gratuïta.
També ofereixen assessorament i informació telefònica, presencial i
online sobre qüestions relacionades amb la prova, el VIH i altres ITS; i
fan difusió i promoció de la salut sexual.

Veure com ho fan

Xerrada al Ateneu Candela
18 d'Octubre a les 19h00 a la Llibreria Synusio
Eduardo Romero és autor de diversos llibres i estudis sobre política
migratòria i porta més de 15 anys implicat en moviments antiracistes i
contra les deportacions o els CIE.
La xerrada tracta sobre com les poblacions som governades

·

mitjançant murs i fronteres en temps de col lapse del capitalisme.
Sobre la violència del poder i els éssers humans que resisteixen.

Veure programació
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Novetats a la xarxa

Actuació a benefici de Fupar
16 de Desembre a les 12h00 al Centre Cultural.
Aquest any, el grup de teatre de Fupar, Protagonistes Nosaltres
resenta la seva nova obra ‘Oh lalà! C’est magnifique!’.
Representen la historia de Clotilda, una jove de bona família
que vol ser artista, però aquesta opció no està contemplada
dins els plans del seu pare, que vol casar-la amb un jove Capità
que podria mantenir la fortuna de la família. Per això, Clotilda
fuig a París amb la companyia d’espectacles francesa “Oh lalà”,
enamorada del seu protagonista i disposada a convertir-se en
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artista al seu costat.

Concert a benefici de Prodis
30 de Novembre a les 20h30 al Centre Cultural.
L’Escolania de Montserrat, formada per una cinquantena de
nois de nou a catorze anys,

està especialitzada en

l`interpretació de música de l`Escola Montserratina, sorgida a
l`entorn del Monestir. Una de les escoles de musica d`Europa
mes representatives per la seva tradició, identificació i
singularitat, sota el mestratge del Pare Ireneu Segarra (1953 –

Comprar

1997).

OCTUBRE

2018

•

