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Associacions ciutadanes i Consistori commemoren el Dia Internacional de la Dona

Una exposició sobre el paper de
les dones a L’H centra el 8 de març
Un llibre
recollirà el
contingut de
la mostra i es
presentarà per
Sant Jordi
L’exposició Dones de L’Hospitalet.
Itineraris històrics, al Centre Cultural Barradas, del 9 de març al 4
d’abril, constituirà l’acte central de
les activitats que es desenvoluparan a la ciutat amb motiu del Dia
Internacional de la Dona que se
celebra a tot el món el dia 8.
La mostra vol posar de relleu
l’aportació de les dones a la història de L’Hospitalet en els últims 150
anys. A partir, principalment, de
fotografies familiars de dones anònimes que han quedat al marge
dels llibres i de material del Museu s’han reconstruit episodis històrics de la ciutat. El recull fotogràfic mostra els vessants social, laboral, polític i familiar de les hospitalenques al llarg d’un segle i mig
a partir de tres blocs temàtics.
El recorregut comença per vincular la història rural amb el desenvolupament urbà a través de l’aportació dels ciutadans vinguts
d’altres zones. En el següent apartat s’explica com les dones han
compatibilitzat els treballs domèstics amb els remunerats i les estratègies que van emprar per fer-ho.
Per exemple, les cooperatives
agràries que existien a la ciutat i
que van despertar l’interès de
l’anarco-sindicalista lituana Emma
Goldman, que les va visitar durant
la Guerra Civil. En l’àmbit polític,
el darrer tema, es mostra com la
presència de les dones en els moviments urbans va contribuir a fer
de L’Hospitalet una ciutat habitable
i un espai de relació.
L’exposició, coordinada per la
historiadora Isabel Segura, es recullirà en un llibre-catàleg que es
presentarà per Sant Jordi.

El 51,04% de la població
total de L’H són dones
A L’Hospitalet, segons el cens
de l’1 de gener de 1998, hi ha
127.840 dones, el que representa
un 51,04% del total de la població. El Programa municipal de la
Dona treballa per aquest col·lectiu
i entre els seus objectius per a 1998
destaquen configurar un espai referencial on estudiants, professio-
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La lituana Emma Goldman va estar a la ciutat entre 1936-39 veient la col·lectivitat en la forma del treball d’uns cultius de blat de moro

AGENDA

Activitats programades
Grup de Dones de Santa
Eulàlia (Sta. Eulàlia, 60 plaça
interior).
3 de març, 17h. Inauguració
setmana de les dones i exposició de manualitats. 18h. Teatre
de text a càrrec del taller de teatre del centre.
5 de març, 17h. Xerrada: Dona ahir, avui, demà... per Soledad Calle, treballadora social.
Associació Cultural Vivències (Campoamor, 62).
5 de març. Teatre: La Nina, de
Montserrat Cornet, a càrrec del
grup de dones de l’Associació.
Associació de Dones de
Sant Josep (Galvany, 15-17).
5 de març, 10h. i 17h.
Tertúlia: Violència intrafamiliar,
per l’equip tècnic del Programa
municipal de la Dona.
Grup de Ioga Sta. Eulàlia
(Avda. del Metro, 18).
2 de març, 10.30h. Taula rodona: La dona i els diners .
16.30h. Pel·lícula-fòrum: Antonia, de la directora Marlen Gorris.

Associació de Vídues de
L’Hospitalet (Mare de Déu de
Bellvitge, 190, altell).
11 de març, 17.30h. Xerrada: Les funcions socials de les
dones.
Associació Cultural Àmbit
Gornal (Av. Carmen Amaya, 3).
6 de març, 9.30h. Xerrada:
Dones i l’art, a càrrec de l’escola
d’adults. 18.30h. La tarda de
la dona: poesia, teatre, guitarra... berenar i música.
Associació de Dones Separades de L’Hospitalet
(Galvany, 15).
10 de març, 19h. Conferència: Els maltractaments dins
l’àmbit familiar, a càrrec de l’advocada Nuria Albà.
Grup de dones de Can Serra (Av. Can Serra, Casa Reconciliació).
2 de març, 17h. Inauguració
de l’exposició de manualitats.
4 de març, 17h. Cinefòrum:
Dónde reside el amor.
5 de març, 17h. Conferència:

Les agressions sexuals a les dones, per la psicòloga Rosa Cañadell.
6 de març, 18h. Certàmen
de poesia i piscolabis.
Biblioteca Popular de Sta.
Eulàlia ( Pareto, 22).
11 de març, 19.30h. Conferència: De locas, brujas y platos muy bien servidos, per l’escriptora y filòloga Zulema Moret,
directora del taller d’escriptura
El placer de escribir. Guia de
lectura i mostra de llibres sobre
el tema.
AC Sant Josep (av. Isabel la
Catòlica, 32).
4 de març, 20h. Tertúlia: Què
fas escrivint, dona? Coordina:
Maite Domingo, experta en literatura postcolonial sobre dones.
16 de març, 21h. Teatre: Estic farta!. Interpretació, Teresa
Urroz. Direcció: Fernando Grifell.
10 de març, 20h. Lectura
dramatitzada: Una carta impertinent, de M. Aurèlia Capmany, i
Dones, d’Isabel Clara Simó.

nals i població en general puguin
recollir tot tipus d’informació actualitzada sobre la igualtat d’oportunitats de les dones i informació de
les diferents activitats que es desenvolupen a la ciutat. Aquestes
actuacions estan encaminades a
potenciar la seva participació en
la vida pública i en activitats com
l’esport, la creació artística, l’educació i el lleure.

Servei psicològic i
d’assesorament jurídic
Pel que fa a l’atenció individual, l’Ajuntament ofereix servei d’orientació psicològica, assessorament jurídic i informació sobre els
drets de les dones i les vies de defensa dels mateixos. Un altre dels
objectius del programa municipal
per enguany és el d’organitzar teràpies de grup per a dones que
presenten problemes comuns i facilitar així els processos de transformació personal que millorin la
seva qualitat de vida. Tanmateix,
la millora de l’autopercepció de les
dones com a indivídues i com a
col·lectiu és un altre de les finalitats, per afavorir un estil de vida
més autònom i solidari. També es
potencia la creació de noves associacions de dones i s’intenta fer
real i efectiva la modificació del
llenguatge sexista en documents,
formularis i impresos municipals.

