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La Fundació ADIS se suma a l’oferta de cursos de la
Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà
L’AUCer ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació cerdana
de suport a persones amb diversitat funcional
El programa d’enguany incorpora un curs sobre acompanyament a
l’educació sexual del col·lectiu
El vicepresident de la Fundació ADIS, Jordi Segarra, i el president de
l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), Francesc Armengol, han
signat un conveni de col·laboració pel qual l’entitat cerdana de suport a
persones amb diversitat funcional s’incorpora al programa de cursos de la
Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
Les dues associacions organitzaran de manera conjunta un curs per primera
vegada aquest estiu, dins de la setmana universitària de Puigcerdà, que
enguany serà de l’11 al 16 de juliol. Aquesta oferta formativa portarà per títol
‘Acompanyament a l’educació sexual per a persones amb diversitat
funcional’ i vol contribuir a la plena integració en tots els àmbits de la vida de
les persones amb necessitats especials.
Jordi Segarra s’ha mostrat “molt content que els professionals, familiars, i
usuaris d'ADIS puguin gaudir i aprofitar els cursos que l'AUCer organitza en el
marc de la Universitat d’Estiu”. De la seva part, Francesc Armengol ha
manifestat que per a l’AUCer “és un plaer normalitzar tot tipus de formació
dins del programa global de cursos”. Armengol ha detallat que “feia molt
temps que AUCer i ADIS volíem fer quelcom junts”, i gràcies a l'ajuda i la
mediació de Sara Rodriguez, psicòloga i membre de l’AUCer, aquest estiu
serà realitat el primer curs conjunt.
L’activitat d’ADIS
ADIS és una fundació sense ànim de lucre que es va crear l’any 2002 amb
l’objectiu de donar suport a habitants de la Cerdanya amb diferents tipus de
discapacitat, ja fos física, psíquica o sensorial. L’associació funciona mitjançant
les aportacions de socis, col·laboradors i institucions. També compta amb la
seva pròpia publicació, Colors. Ha estat guardonada amb el Premi Cerdà de
l’Any. Les activitats quotidianes les desenvolupen al seu local social, al carrer
Rec de Sant Agustí de Puigcerdà.
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