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El Centre de Reinserció Social Recollim ha estat una de les iniciatives seleccionades per la Fundació
“la Caixa” per formar part del seu
Programa Marginació 2004. “La
Caixa” lliurarà 40.000 euros a l’entitat per al desenvolupament de la
seva tasca.
El Centre de Reinserció Social
Recollim és una iniciativa de Cáritas
fundada el 1987 amb la finalitat
d’educar, formar professionalment,
fomentar les relacions interpersonals i possibilitar la inserció laboral
de persones en situació o en risc
d’exclusió social. El centre desenvolupa una feina de recollida, classificació i reciclatge de roba de segona mà com a teràpia ocupacional.
Des del 2002, aquest centre
treballa també a L’Hospitalet. A
banda d’una seu social, Recollim ha
installat cinc contenidors en diferents barris, on es recull la roba per
ser reciclada.
La Fundació “La Caixa” ha seleccionat 43 projectes presentats per
entitats barcelonines dedicades a la
normalització de les condicions de
vida de les persones que, per diferents raons, viuen situacions de
marginalitat i a les quals ha concedit un ajut de 903.200 euros. Els
projectes formen part del Programa Marginació 2004 al qual “La
Caixa” ha destinat més de 2,7 milions d’euros que s’han repartit entre els 165 projectes presentats per
diverses entitats. # REDACCIÓ

Certamen de còmics
sobre la sida
Organitzat per Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Els treballs han d’estar
relacionats amb la
prevenció del VIH/sida,
la comunicació i la relació
amb la parella i el respecte
i la no-discriminació de
les persones afectades

Una de les tasques que desenvolupa Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) és la conscienciació i prevenció de la sida. Per fer-ho d’una
manera més lúdica ha convocat el
primer Certamen de Còmic sobre la
Sida.
L’objectiu del concurs és crear
eines de sensibilització per a la prevenció d’a questa ma la ltia . Per
aquest motiu, els treballs han d’estar relacionats amb la prevenció del
VIH/sida, la comunicació i la relació
amb la parella, l’ús del preservatiu,
el respecte i la no-discriminació de
les persones afectades.
Al concurs poden participar les
persones compreses entre els 14 i
els 30 anys que visquin a Catalunya. Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs individualment o de forma conjunta entre guionista i dibuixant.
Les obres han de ser inèdites

Homínid finaliza las
conferencias del ciclo
‘Pessics de ciència’
El 31 de marzo, a las 19h, en el
Centro Cultural Sant Josep, Bet
Gay, historiadora e investigadora de Homínid, Grup d’Orígens
Humans de la Universitat de
Barcelona, pronunciará la conferencia Retrat de família dels
grans simis. Con esta sesión finalizará el ciclo Pessics de ciència que Homínid ha organizado
por segundo año consecutivo.

Concurso literario y
de dibujo Somnis,
en el Centro La Bòbila
La entidad Somnis ha convocado el segundo concurso literario y de dibujo Somnis 2005,
Any del Llibre, en el que pueden participar niños, jóvenes y
adultos. El tema será los sueños y el plazo para presentar los
trabajos finalizará el día 15 de
abril. Las obras deberán ser originales e inéditas. La entrega de
premios será el día 21.

GABRIEL CAZADO

La Fundació
“la Caixa”
subvenciona
Recollim amb
40.000 euros

Preparant-se per participar en el concurs de còmics

tant en català com en castellà. No
han d’haver estat guardonades en
altres certàmens de còmic, ni s’han
d’haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació, ni estar
compromeses o en tràmits de publicació amb cap editorial.
Cal presentar l’obra original, en
blanc i negre o en color, en format
de DIN A4 i de tècnica lliure. L’extensió de cada obra serà d’un mínim d’una pàgina i d’un màxim de
4 pàgines.
Les obres cal fer-les arribar per-

sonalment o per correu abans del
30 de juny a la seu del JIS (ronda
la Torrassa, 105, 3a planta). El veredicte del jurat es farà públic el 22
de juliol a la Regidoria de Collblancla Torrassa. El jurat serà format per
membres del JIS i professionals del
còmic i del disseny gràfic.
S’atorgaran dues modalitats de
premis segons la franja d’edat, de
14 a 17 anys i de 18 a 30. # P. G.
Per a més informació de l’entitat
www.joves.org

VII ‘Festa de l’Arbre’
organizada por el
grupo Tot Bellvitge
El grupo sardanista Tot Bellvitge
ha celebrado la séptima edición
de la Festa de l’Arbre en el parque de Bellvitge. La jornada
contó con una plantada de árboles y un almuerzo popular,
además de una ballada de sardanas, con la cobla Premià. Los
asistentes disfrutaron bailando
Bella Pilar, Sardanes a Olot y
Hores que volen, entre otras.

