ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
ONG
ENTITAT
ASSOCIACIÓ AMICS DEL POBLE SAHARAUI
TERRES DE PONENT – APSTP
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma 6-10. 25002 LLEIDA

CONTACTE
PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671
Antònia Ponts

CREU ROJA JOVENTUT
C/Henry Dunant 1. 25003 LLEIDA

Tel. 973279916 (Patricia Garcia)
patriciagacria@cruzroja.es

COORDINADORA INTERCULTURAL
Rambla Ferran 40, 1r. 25005 LLEIDA

Tel. 973224545
clatinoamericano@hotmail.com

ASSOCIACIÓ D'AJUDA MÚTUA D'IMMIGRANTS Tel. UGT Lleida: 973264511 - 973270801
A CATALUNYA – AMIC
Rosa Guixé
Av. de Catalunya 2. 25002 LLEIDA
amic@lleida.ugt.org

LLEIDA SOLIDÀRIA – MPDL
C/Príncep de Viana 11, altell 2a. 25004 LLEIDA
AMNISTIA INTERNACIONAL
C/Prat de la Riba 40, 2n 1a. 25008 LLEIDA

INTERMÓN OXFAM
C/ Roca Labrador 7, baixos. 25003 LLEIDA

DESCRIPCIÓ
Entitat dedicada a la sensibilització ciutadana i a l'ajut humanitari als campaments de
refugiats saharauis. Activitats que realitza: caravana de recollida de material, actes de
sensibilització i projectes d'acolliment d'infants saharahuis.

Associació sense ànim de lucre que desenvolupa iniciatives, projectes, serveis i activitats,
buscant la integració sociolaboral de la població immigrada, sobretot de les persones
extracomunitàries. Proporciona: assessorament jurídic en estrangeria, orientació
formativa i laboral, treball comunitari i mediació intercultural i sensibilització.

Tel. 973244686 (Carme Cañamero)
www.lleidasolidariampdl.org
info@lleidasolidariampdl.org

Associació no governamental que treballa en les àrees d'acció social, cooperació al
desenvolupament i ajut humanitari. Programa actuacions tant a nivell de les persones
immigrades, regularitzades o no, com de les autòctones.

Marian Gutiérrez: 630662714
www.amnistiacatalunya.org
lleida@amnistiacatalunya.org

Moviment mundial de defensa dels drets humans. Lluita contra els abusos de drets
humans i realitza tasques d'investigació i d'acció per posar fi a aquests abusos.

Tel. 973288134 (Imma Vilella)
www.intermon.org
clleida@intermon.org

Entitat que promou el comerç just a la ciutat de Lleida, dóna informació dels projectes de
desenvolupament que es duen a terme, així com campanyes de sensibilització pel comerç
just i l'acció humanitària.

ENTITAT
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEïNS DE
LLEIDA - FAVLL
Plaça de Sant Llorenç 1. 25002 LLEIDA

JURISTES SENSE FRONTERES
Plaça Sant Joan 6-8, 1r. 25007 LLEIDA
SETEM – delegació a Lleida
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils.
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA

CONTACTE
Tel. 973282272 (Joaquim Mateo)
favll@lleida.org
Collegi d’advocats: 973238007
Maria Domínguez
collegi@advocats.lleida.org
mdominguez@advocatslleida.org

CCOO: 9732636 66 (Imma Romeo)
www.ccoo.cat/pauisol
lleida1@ccoo.cati

Tel. 973221389
UNICEF
Plaça Sant Joan s/n. 25007 LLEIDA

Entitat que integra les associacions de veïns de la ciutat de Lleida. Obajectius: coordinar
les associacions, fer d'interlocutor davant les entitats públiques, realitzar actes culturals
de promoció ciutadana, desenvolupar les comissions de treball i participar en projectes de
cooperació i sensibilització.
Associació dedicada a la cooperació solidària pel desenvolupament de projectes de
contingut jurídic a tots els països. Els collaboradors són advocats, altres professionals del
drets i estudiants de carrera jurídica.

PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671

FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT Collegi Lestonnac: 973231304
COMPANYIA DE MARIA – FISC
Ma Jesus Cabau
mcabau@xtec.cat
C/ Prat de la Riba 38. 25008 LLEIDA
FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT
Av. de Catalunya 2, 5è. 25002 LLEIDA

DESCRIPCIÓ

www.unicef.org
lleida@unicef.es

Fundació que treballa pel desenvolupament integral dels collectius pobres.
Accions: camps de treball, ajuts en l'alimentació i en l'educació al Tercer Món i defensa
de la dona: cultivant recursos immediats en salut, higiene i educació.
Instrument de CCOO de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els
treballadors i treballadores del nostre país. No pot haver desenvolupament socialment
just sense drets humans laborals. Fan projectes de promoció i defensa dels drets Humans
Laborals per dotar d'instruments i recursos els sindicats dels països amb els quals
cooperen.
Formen part de la Coordinadora d'ONGD i AMS de Lleida.
Agència de Nacions Unides que té com a objectiu garantir el compliment dels drets de la
infància. La Convenció sobre els Drets del Nen és la llei fonamental sobre la que es basa
tot el seu treball. L'entitat la intenta convertir en una norma internacional de respecte
dels drets del nen. Busca la transformació social i compromet a tots els sectors socials
que pot .
El Comitè de Lleida impulsa el coneixement de la convenció dels Drets dels Infants, fent
activitats puntuals de recaptació de fons, intervenint en diferents organismes oficials per
tal de potenciar els seus objectius i desenvolupant projectes específics adreçats a nens,
joves i a la població en general.

ENTITAT
COMITÈ DE SOLIDARITAT ÒSCAR ROMERO
C/ Acadèmia, 17. 25002 LLEIDA

CONTACTE

Montserrat Saladrigues: 699 65 77 52
www.comitesromero.org
lleida@comitesromero.org

FUNDACIÓ FERRERUELA SANFELIU
C/ Doctor Fleming, 14. 25006 LLEIDA

Tel. 973 24 53 80
www.fundacioferreruela.com
grico@fundacioferreruela.com
info@fundacioferreruela.com

CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL de Tel. 973 00 35 35
la UNIVERSITAT DE LLEIDA
Núria Camps i Mirabet - directora
C/ Jaume II, 67- Bis. 25001 LLEIDA
http://www.udl.es/serveis/cci.html
cci@int.udl.cat

CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA
Plaça Sant Josep, 2. 25002 LLEIDA

Tel. 973 28 30 81
Francesc Romero Serrano
caritasdiocesana@caritaslleida.net

DESCRIPCIÓ
Grup de persones de procedències diverses preocupades per les injustícies d’aquest món.
Es senten cridats a denunciar-les i volen aprendre a viure la solidaritat des d’una Església
compromesa amb els pobres i inspirats en el testimoni profètic de l’Arquebisbe
salvadorenc Mns Romero, assassinat l’any 1980.
Activitats:participar la xarxa Atermundista amb altres ONG's, impulsar la solidaritat activa
i la sensibilització amb Llatinoamèrica, recolzar la diversitat cultural dels pobles
llatinoamericans i d'arreu i fomentar l'ecologia i el respecte a la terra.
Entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de contribuir a la cerca de solucions
en el camp de l’oftalmologia, canalitzant recursos professionals i econòmics per atendre
les necessitats de països subdesenvolupats o persones en situació de pobresa i fomentant
la investigació o recerca en aquest camp.
La Fundació aporta l’experiència dels darrers deu anys en la realització de campanyes
quirúrgiques a països del Tercer Món (com Etiòpia i l’Índia) i dels oftalmòlegs que hi
collaboren, per fomentar la formació de professionals sanitaris autòctons i dotar els
serveis sanitaris locals d’una infraestructura bàsica.
La Fundació afavoreix la creació de beques i ajuts a la formació per contribuir a la millora
de la qualitat de vida de la població afectada per problemes visuals crònics.
Depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. Es va crear l'any 1994
amb l'objectiu de sensibilitzar la comunitat universitària i la ciutadana de Lleida en
general, sobre la situació de desigualtat sud-nord que provoca l'empobriment econòmic
dels habitants de l'anomenat Tercer Món, la fam, les mancances sanitàries i, en
definitiva, el desequilibri global i injust del planeta. S'estructura en 4 àrees bàsiques de
treball: Àrea de formació, cooperació, sensibilització i documentació.
Entitat sense ànim de lucre, depenent del Bisbat de Lleida, dirigida a l’acció social amb
persones en situació o risc d’exclusió social, i també treballa amb voluntaris social.
Formació i integrants: es va crear l’any 1947, i es consideren membres integrants, tant
els voluntaris, com els treballadors, com els socis de l’entitat. Activitats que realitza:
diferents programes en l’àmbit de l’Acció Social. Àmbit d'actuació: la seva tasca es
desenvolupa en la Diòcesi de Lleida.

ENTITAT

CONTACTE

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
SOCIAL – UT Lleida
C/ Sant Pere Claver, 5 (ORVEPARD) 25005 LLEIDA

Tel. 973 24 68 58
www.federacio.net
lleida@federacio.net

ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I SERVEI SANTA
TERESINA – ESCLAT
Plaça Les Missions, 1. 25003 LLEIDA

Tel. 973281770 (Gemma Vergé)
www.carmel-cat.org/lleida
coppalau@lleida.org

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ JUST LO CACAU
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA
MEDICUS MUNDI – Delegació a Lleida
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA LLEIDATANA
CONTRA EL BLOQUEIG A CUBA
Centre cívic de Balàfia
C/ Penedès, s/n. 25005 LLEIDA

PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671
690229761 (Marta Marquès)
cacau@lleida.org

DESCRIPCIÓ
Entitat que es dedica a la captació i posterior derivació de voluntaris en l’àmbit social, així
com a la realització de cursos de formació i l’organització i difusió de diferents activitats
pels voluntaris.
Entitat que depèn d'Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina de Lleida, entitat
que intenta donar resposta a les mancances de les persones més desafavorides de la
nostra societat, posant especial interès en la infància i adolescència en situació de risc
social. El Casal Pare Palau és un servei amb activitats adreçades al collectiu juvenil i
infantil de 4 als 14 anys. L’objectiu principal és, des d’una perspectiva socialitzadora,
oferir un espai – en horari extraescolar de 17:15h a 20h, de dilluns a divendres.
Entitat destinada a la sensibilització i difusió del Comerç Just. Activitats que realitza:
venda i distribució de productes de comerç just; xerrades i dinàmiques de sensibilització
per instituts i escoles; festes i jornades per difondre el Comerç Just.

PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671

Tel. 973246415
Nicolás López Fernández
platacuba@lleida.org

Associació NTO. No te olvidaré. Ayuda a Etiòpia PALMA: Tel. 973700667 Fax: 973700671
PALMA – Centre de Recursos Juvenils
Hotel d’Entitats Juvenils
www.noteolvidare.org
C/ la Palma, 6-10. 25002 LLEIDA

Entitat que realitza tasques de solidaritat a Cuba.
Activitats: campanyes de recollida de material, donar a conèixer la realitat de Cuba,
organització de xerrades i conferències.
Entitat que té com a finalitat principal l'ajut i el suport pel desenvolupament autònom i
sostingut a dos regions del nord d’Etiòpia (Wukro i Alitena) deprimides tant a nivell
econòmic, cultural, social com sanitàriament.

ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS

ENTITAT
CENTRE LLATINOAMERICÀ DE LLEIDA
Rambla Ferran, 40, 1r. 25007 LLEIDA

CONTACTA
Tel. 973 224 545 (Osvaldo Francia)
clatinoamericano@hotmail.com

DESCRIPCIÓ
Centre que ofereix atenció al soci i a l'immigrant, principalment llatinoamericà.
Projectes de cooperació a països subdesenvolupats; assessorament jurídic i borsa de
treball.
Participació a la festa anual llatinoamericana. Mostra de cinema llatinoamericà.

MÉS INFORMACIÓ DE LES ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ I D’IMMIGRANTS A LLEIDA A:
REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ - AJUNTAMENT DE LLEIDA
Centre cívic del Centre Històric.
Pl. Ereta, s/n. 25002 Lleida
Tel. 973 700 457 www.paeria.cat/dcci

