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L'Associació Antisida de Lleida busca més de 2.500 euros per
mantenir l'hort solidari
L'entitat ha recollit prop de 400 euros a través d'un projecte de microdonacions

L'hort solidari és un projecte que l'Associació Antisida va posar en marxa per facilitar l'accés a la formació i el treball a
persones amb problemes d'inserció sociolaboral. L'entitat remarca que moltes de les persones que fa temps que no treballen
d'una forma activa veuen deteriorades les seves habilitats sociolaborals. Per això, el projecte busca acompanyar aquestes
persones en el seu procés de rehabilitació. 

Des del setembre del 2012, a través de l'hort, l'Associació Antisida de Lleida ha donat feina a 8 usuaris de l'entitat, 4 dels quals
han trobat després feina gràcies a la formació hortofructícola rebuda. A més, una cinquantena de famílies amb pocs recursos
s'han beneficiat de les verdures i les hortalisses produïdes a l'hort i ho podrien seguir fent si s'assoleix l'objectiu fixat. Des de
l'Associació Antisida remarquen que només es cobrarà la quantitat aportada a les persones que col·laborin amb el projecte si
finalment aconsegueix reunir els 3.000 euros necessaris.
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