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Entitats. Treball sense ànim de lucre contra l’exclusió social

Educació. Fundació Okume AZ

Alumnat i professors
del Jaume Balmes
practiquen solidaritat

Recollim aconsegueix
una inserció del 48%
L’entitat sense ànim de lucre forma persones
en risc d’exclusió social i troba empreses per
contractar-les dins el programa Incorpora
La feina de l’entitat d’inserció laboral
Recollim la resumeix molt bé la història d’una jove de 20 anys que sola,
amb un fill petit, tenia una feina precària que la va obligar a tornar a casa
de la seva mare i va aturar el seu projecte de vida. A Recollim es va formar
com a cambrera de sala i va fer les
pràctiques a un hotel de Barcelona
que avui ja ha decidit contractar-la.
Ara ella pot tornar a mantenir el seu

petit i, tan aviat com pugui, vol seguir
estudiant.
Des de fa 10 anys, Recollim
forma part junt a altres 80 entitats
del programa Incorpora per inserir laboralment persones en risc
d’exclusió, amb el finançament de
l’Obra Social La Caixa. El darrer
any va atendre 133 persones i va
inserir 64, el 48 %. Ofereix formació
i cerca empreses que contractin els

veïns amb més dificultats, apel·lant a
la responsabilitat social de les companyies. Els beneficiaris són majors
de 45 anys sense feina, dones que
han patit maltractaments, persones
que han complert condemna, que
han aconseguit sortir de les drogues, que vénen d’altres països o
que tenen alguna discapacitat.
Els interessats poden adreçar-se a l’Hotel d’Entitats de Santa
Eulàlia (c. d’Anselm Clavé, 24, de
9 a 14h), trucar al telèfon 93 106
17 28 o escriure al correu info@
recollim.org. Recollim està inscrita
en el registre d’entitats d’inserció
de Catalunya. y

Cedida per Fundació Okume AZ

Curs d’auxiliar de cambrer al Centre Cultural Santa Eulàlia impartit per Recollim

Equipament educatiu que Okume AZ impulsa a Guinea Equatorial

La Fundació Okume AZ, formada a
iniciativa dels professors i vinculada
al Centre d’Estudis Jaume Balmes,
ha culminat una activitat solidària
que lliga l’esforç acadèmic i personal
d’alumnes i mestres amb els objectius d’ajuda internacional de l’entitat.
El professor Eduard Plana havia de
córrer diumenge passat la Marató de
Barcelona per tal de recaptar fons per
al centre escolar per a infants sense
recursos que la fundació construeix i
gestiona a Bata (Guinea Equatorial).
La iniciativa ha involucrat els alumnes
del Jaume Balmes que cursen l’assignatura d’emprenedoria a l’ESO,
els de batxillerat dins de la matèria
d’economia i tot el cicle formatiu de

grau superior de màrqueting, que han
preparat i dinamitzat l’acció.
Eduard Plana també és el president de la Fundació Okume AZ. Segons explica, “hi ha alumnes allà que
si no fos per l’esforç pecuniari dels
professors no podrien menjar. Hem
de fer un esforç molt més gran perquè aquests alumnes mengin i que
sigui l’escola la que posi l’entrepà”.
L’objectiu de la fundació és posar
el treball cooperatiu de diferents
professionals al servei de l’educació,
sense límits geogràfics. Fins ara treballen en projectes a Espanya i altres
set països d’Àfrica, Àsia i Amèrica
del Sud. Es poden fer aportacions al
compte que tenen a la Caixa. y

Breus
Reunió oberta del grup d’Alcohòlics Anònims de
Bellvitge amb motiu del seu 18è aniversari
El pròxim 19 de març, el grup d’Alcohòlics Anònims de Bellvitge fa una
reunió oberta per celebrar el seu 18è aniversari, en la qual explicarà la seva
tasca i el seu programa de recuperació. La trobada tindrà lloc a les 20h a la
parròquia de Sant Joan Evangelista, a l’avinguda d’Europa, número 30. Per a
més informació, podeu trucar al 93 317 77 77. y

Homenatge a Romuald
Monreal en el primer
aniversari de la seva mort
L’Ateneu de Cultura Popular ha organitzat diversos actes en record
d’aquest actiu soci que va participar
en entitats com el Catòlic, el Casino
i la comissió de festes del carrer del
Xipreret, a més de ser impulsor dels
Jocs Escolars. S’ha fet una exposició
amb els seus dibuixos, un lectura de
poemes i textos i una obra de teatre
dirigida pel seu fill, Santi Monreal. y

L’Hospitalet acull el Campionat d’Espanya
d’Automodelisme amb cotxes teledirigits a escala
L’esdeveniment va tenir lloc els dies 5 i 6 de març al circuit RBR36 Arena
de la Granvia, i hi van participar els millors conductors de cotxes elèctrics
a escala 1:8, entre ells el campió del món i d’Europa i 10 vegades campió
d’Espanya d’aquesta especialitat, Robert Batlle. y

