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LA CIUTAT

11 de novembre del 2002

Un programa per a la
igualtat laboral de les
dones de L’Hospitalet
L’Ajuntament de L’Hospitalet i Comissions Obreres han
signat un acord per desenvolupar a la ciutat el programa Transformar, un projecte de CCOO emmarcat en
la iniciativa comunitària
Equal i que es porta a terme en col·laboració amb
l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament.
Aquest projecte pretén treballar per combatre les desigualtats de les dones en el mercat del treball i intervenir per
provocar transformacions en el
camí de la igualtat d’oportunitats. També sensibilitzarà sobre
la necessitat de trencar prejudicis i estereotips socials que limiten les possibilitats de participació activa, tant en el mercat de
treball com en tasques de responsabilitat. Al mateix temps, el
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Una agrupació territorial
impulsarà el programa
amb tècniques per a
l’anàlisi del mercat
laboral i de la realitat de
les empreses en matèria
d’igualtat d’oportunitats
programa servirà per evitar la segregació vertical que impedeix
la promoció interna i l’augment
de representativitat sindical.
El tinent d’alcalde de l’Àrea
de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals explica que “es tracta de
proporcionar eines per intervenir en les desigualtats que pateixen les dones en el món laboral”.

El programa Transformar es
posarà en marxa el desembre
amb la primera Trobada de formació del personal tècnic i, al
mes de gener, començarà el
treball de camp. Yolanda Alcázar, del sindicat CCOO, destaca que ara “volem veure el mapa de necessitats de la ciutat,
l’oferta de feina i les possibilitats que tenen les dones per accedir-hi.
“Encara que els programes
de la iniciativa comunitària
Equal tinguin una vigència de
dos anys nosaltres pretenem
crear les infraestructures necessàries perquè tingui continuïtat”,
ha dit Yolanda Alcázar.
Per desenvolupar el projecte
s’ha creat a la ciutat una agrupació territorial que realitzarà
accions de sensibilització i negociació per augmentar el pro-
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És un conveni de la iniciativa comunitària
Equal impulsat per CCOO

El programa és adreçat a la igualtat de les dones

tagonisme de les dones, impulsarà un programa de tècniques
per a la igualtat i farà una anàlisi del mercat laboral i de la realitat de les empreses en matèria

d’igualtat d’oportunitats. També
protagonitzarà actuacions per
evitar discriminacions i segregació ocupacional en les empreses. # MARGA SOLÉ

Reconeixement a les empreses que
col·laboren en projectes solidaris
Cinc firmes han aportat material per valor de 97.000 euros
Cinc empreses ubicades a
L’H han rebut un reconeixement públic per part de L’Ajuntament per la seva contribució en el finançament
de projectes solidaris per
valor de més de 97.000 euros. L’acte el va presidir el
regidor de Cooperació i Solidaritat, Nicolás Cortés.
Rosanbus, Caprabo, Fomento de Construcciones y
Contratas, Abacus i Laboratorios
Zambón van ser les empreses a
les qual es va agrair la participació en programes de cooperació. Durant l’acte de reconeixe-
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L’acte de reconeixement celebrat a l’Ajuntament

ment, el regidor de Cooperació
i Solidaritat va manifestar que el
Consistori continuarà cercant la
col·laboració de les empreses
per dur a terme els seus projectes solidaris.
En aquesta campanya, Rosanbus ha cedit dos vehicles
adaptats per a discapacitats.
Abacus ha donat material escolar i Caprabo, material escolar i
jocs infantils. Fomento ha cedit
tres camions per a la recollida
de residus i 500 contenidors, i
Laboratorios Zambón ha lliurat
una partida de medicaments.
Segons Nicolás Cortés, l’any

2002 ha estat el més profitós
pel que fa al suport del sector
empresarial als projectes de cooperació i desenvolupament de
l’Ajuntament. Cortés també va
destacar la implicació de les
empreses amb l’objectiu final
dels projectes que contribueixen a finançar.
Per la seva banda, Victòria
Civit, responsable de la comissió del 0,7 de la cooperativa
Abacus, va manifestar que en el
cas de l’empresa que representa la cooperació internacional
forma part de les conviccions
dels treballadors. # REDACCIÓ

