16

societat

17 de juliol del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Solidaritat. L’entitat va celebrar les bodes de plata amb una jornada de portes obertes a la seva seu

Akwaba compleix 25
anys fidel al seu origen
La Fundació fa un
quart de segle i ho
ha celebrat amb una
jornada de portes
obertes a la seva seu
del carrer del Llobregat
La Fundació Akwaba és una ONG
sense afany de lucre nascuda a
L’Hos
pitalet l’any 1992. Lluita des
d’aleshores per un món més just
mitjançant l’atenció a les persones
més vulnerables i la seva formació.
“Descobrir expectatives, crear possibiltats, donar recursos a les persones que es troben en situació de
més vulnerabilitat és la nostra prioritat”, explica Rosa Maria Martín, coordinadora i responsable de formació
d’Akwaba.
Regida per un patronat implicat i
gràcies al treball conjunt d’un equip
de tècnics, persones voluntàries,
col·laboradors i alumnes en pràctiques, l’entitat desenvolupa actualment la seva tasca a través de tres
grans àrees de treball. Una primera
és la relativa a l’acolliment i la formació per millorar les condicions de
vida de les persones nouvingudes,
tot facilitant-los el coneixement del
seu entorn, la formació i l’orientació
sociolaboral. Inclou tallers, cursos,
sortides culturals, la preparació per
a l’examen de nacionalitat, reforç
escolar per a infants o assesso-

Bufada d’espelmes del pastís durant la celebració del 25è aniversari de l’entitat, l’1 de juliol

rament jurídic, entre d’altres. L’any
2016 va atendre 840 persones.
La segona àrea, la de sensibilització, pretén generar una ciutadania
compromesa amb la justícia social, a
través d’activitats educatives. Treballen tant en centres escolars com en
l’àmbit local, dintre i fora de L’Hospitalet. Organitzen sessions formatives al voltant dels drets humans, la
cultura de la pau, la sostenibilitat, el

gènere i la interculturalitat. En total,
1.752 alumnes i 100 professors van
participar l’any passat en les 182
sessions que Akwaba va desenvolupar en aquest àmbit en 28 centres
educatius arreu de Catalunya.
La tercera parcel·la d’actuació
d’Akwaba té a veure amb les tecnologies de la informació i de la
comunicació, que el seu punt Òmniakwaba posa a l’abast de tothom.

A través de sessions d’aprenentatge informàtic, de l’aplicació de les
noves tecnologies a l’ocupabilitat i
també de diferents accions comunitàries, aquest punt de la xarxa catalana Òmnia participa dels seus objectius d’integració i cohesió social
de la població de l’entorn. El 2016
se’n van beneficiar 383 persones.
La Fundació Akwaba té la seva
seu al carrer del Llobregat, 145. y

Associacionisme

Canvis per
aconseguir
avantatges
de tipus
fiscal i social
L’associació Contorno Urbano i el
Club d’Esplai la Florida han fet un
pas més enllà de la seva qualitat
d’entitats sense ànim de lucre per
assolir un estatus que els permet
diversos avantatges. Contorno Urbano s’ha transformat en fundació,
i l’esplai ha aconseguit el reconeixement d’entitat d’utilitat pública.
En el cas de Contorno Urbano,
a partir de l’associació existent es
crea la primera fundació en territori
espanyol dedicada exclusivament a
l’art urbà i al grafit. Aquesta entitat
desenvolupa i incentiva accions en
aquest àmbit que millorin la vida de
les ciutats i dels seus habitants. Els
avantatges de funcionar com a fundació són una rebaixa en l’impost
de societats i la bonificació i possibilitat de desgravació dels donatius
de persones físiques o jurídiques. A
canvi, hi ha un control del sou que
poden percebre els membres del
patronat i l’obligació de presentar
una memòria econòmica anual.
Quant a l’Esplai la Florida, el reconeixement com a entitat d’utilitat
pública per part de la Generalitat
suposa gaudir d’exempcions i beneficis fiscals i econòmics, i l’assistència jurídica gratuïta en determinats supòsits. A canvi, també han
de retre comptes anuals i presentar
una memòria descriptiva de les activitats. Els donatius també desgraven
en l’IRPF a aquells que els facin. y

xx semana galega

Primer San Xoan de la entidad en su 30 aniversario
La Casa Galega de L’Hospitalet cumple 30 años
y para celebrarlo organizó el primer San Xoan
Galego en la ciudad, que también marcó el inicio
de la XX Semana Cultural Galega. Los días 23,
24 y 25 de junio el parque de Bellvitge se llenó
de música, gastronomía y cultura popular gallega,
pero también de otros puntos de España.
La entidad nació en 1987 de la mano de un grupo
de amigos que decidieron fundar la Casa Galega
de Font-Trobada, nombre que los acompañó

durante los ocho primeros años de vida. Desde
entonces, llevan tres décadas trabajando para dar
a conocer la cultura y la tradición de Galicia en
la ciudad. Después de haber estado en distintos
locales, ahora tiene su sede en la Masia Escorça,
donde imparte clases de música y danzas
tradicionales y cursos de lengua y historia gallega.
Además, el centro cuenta con una banda de
más de 50 músicos y cuatro grupos de baile que
participan en recitales y certámenes.

Diada de la Colla Jove de L’H amb els
Vailets de Gelida i la Jove de Vilafranca
En plena temporada castellera, la Jove de L’Hospitalet va celebrar la
16a Diada a la plaça de Lluís Companys i Jové del barri del Centre,
acompanyada dels Vailets de Gelida i de la Jove de Vilafranca. Els
locals van aixecar un pilar de 4, un 4 de 6 amb agulla, una torre de 6,
un 3 de 6 amb agulla i el pilar de comiat.

