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EDITORIAL

ENQUESTA

La acción de gobierno en L’H
continúa avanzando para construir
la ciudad de las personas, uno de
los ejes del presente mandato. La

La ciudad para
las personas

reforma del tejido urbano y la recu-

sus infraestructuras (como son la
concejalía, las oficinas de servicios
sociales, la biblioteca y el centro cultural) han quedado obsoletas para
atender las necesidades de la po-

peración de espacios para el uso ciudadano junto con la

blación en el siglo XXI. Además, se ubicará en una nueva

construcción de nuevos equipamientos que dinamicen y

plaza, en el punto de unión entre ambos barrios, que será

cohesionen la vida asociativa y cultural de los barrios sigue

un nuevo polo de centralidad para Bellvitge y Gornal.

siendo una prioridad. En este contexto se enmarca un nue-

Cuando se conmemoran cuarenta años de la historia de

vo y ambicioso proyecto: el equipamiento cultural y admi-

un barrio tan singular como Bellvitge, ejemplo durante dé-

nistrativo para el Distrito VI que se empieza a edificar en

cadas del crecimiento acelerado –y hasta cierto punto des-

una parte de los terrenos del antiguo campo de fútbol de la

ordenado– que sufrió L’Hospitalet en la segunda mitad del

avenida de América. Este centro es una de las inversiones

siglo XX, es de justicia reconocer que los términos han cam-

más importantes del Plan de Actuación Municipal. Se trata

biado y que la transformación del Distrito VI, al ritmo de la

de un equipamiento dimensionado para prestar servicio a un distrito donde habitan el 13,23% de los
hospitalenses y donde algunas de

segunda transformación urbanís-

El nuevo equipamiento administrativo y
cultural para el Distrito VI es una de la
inversiones más importantes del mandato

tica y social que está viviendo la
ciudad, desde el Samontà hasta
la Marina, es hoy una realidad.

Tem que la grip
aviària arribi a
Espanya i pugui
afectar-nos?

Àngels Fonoll
empresària

Crec que és molt difícil que arribi
als humans perquè de moment
no ha mutat i no és lògic tenir por.
Potser arribarà amb les aus migratòries dels deltes de l’Ebre i del
Llobregat i contaminarà l’aviram,
però els humans, no.

LA FIRMA

Per una llei contra la violència masclista

Mercè Molina
i García
Advocada. Presidenta de
l’Associació Dones Juristes

Per primera vegada a la
història del nostre país,
es reconeix el paper
històric i pioner dels
moviments feministes

El dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la
possibilitat d’acreditar la violència masclista de forma
Violència envers les Dones i, coincidint amb aquesta
més àmplia que la prevista en la legislació estatal. La
data, l’Institut Català de les Dones ha obert el procés
denúncia penal, l’ordre de protecció o sentència judiparticipatiu per fer aportacions a l’esborrany de l’avantcial no serà l’únic mitjà per provar-la i, per tant, per poprojecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicader accedir a la totalitat de recursos i serveis de les
ció de la violència masclista.
quals es dota la llei catalana.
Des de l’Associació Dones Juristes, que ha participat
També cal destacar que en el dret a l’assistència juen l’elaboració d’aquest avantprojecte, creiem imporrídica gratuïta, en els supòsits de violència en l’àmbit
tant que l’articulat d’aquesta norma legal mantingui els
de la parella i/o en l’àmbit familiar, es tindran en compprincipis d’integralitat, transte únicament els recursos
versalitat i responsabilitat
i ingressos econòmics de
Un dels aspectes més innovadors és
de tots els poders públics
les dones en situacions
la possibilitat d’acreditar la violència
implicats. La integralitat sude violència, amb els líposa reconèixer que la viomits establerts a la legismasclista de forma més àmplia
lència masclista té múltilació aplicable, i no els de
ples causes i que, per tant,
la unitat familiar.
la resposta ha de ser global, implicant tots els sistemes.
Finalment m’agradaria destacar que en el Preàmbul
Integralitat també en tots els processos, des de l’atende la llei catalana, per primera vegada a la història del
ció, prevenció, assistència i protecció, fins a la reparanostre país, es reconeix el paper històric i pioner dels
ció, recuperació i drets econòmics de les dones en
moviments feministes per fer visible aquest fenomen
situació de violència. I la transversalitat de les mesures
social i les pràctiques de com lluitar-hi en contra. És
exigeix que cada organisme defineixi accions espeper aixó que, pròximament, podrem disposar d’una eicífiques en el seu àmbit d’intervenció.
na jurídica que faci possible el dret de les dones a viure
Un dels aspectes més innovador d’aquesta llei és la
en una societat lliure de tota violència masclista.

Manuel Rodríguez
pensionista

Al ritme que va, sí, perquè ja ha
entrat a Europa, a Grècia. S’han
de controlar els espais naturals on
hi ha aus migratòries i desinfectarlos. Ara bé, de moment no crec
que afecti els humans i no menjar
pollastre és una bajanada.

Setefilla Caro
administrativa

TELÈFONS D’INTERÈS
Regidoria Centre-Sant Josep ................................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu .......................................................................................... 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .................................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ............................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia .............................................................................. 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ................................................................ 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ................................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ......................................................................................... 93 336 44 11
Mossos d’Esquadra/Guàrdia Urbana ......................................................................... 088
Bombers ............................................................................................................ 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ...................................................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital de L’Hospitalet .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ............................................................................................. 061
Ajuntament .................................................................. 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal .................................................................................. 93 402 94 94
Recollida gratuïta de mobles ................................................................... 93 338 07 45

Telèfon únic
de la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Programa per a la Prevenció de la Sida ............................................. 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ............................................................. 93 261 01 93
Informació al Contribuent ......................................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .............................. 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ....................................................... 93 298 18 70
Teatre Joventut ................................................................................................ 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas ............................................................................ 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .................................................................... 93 297 28 00
Canal-h.net ........................................................................................................ 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .................................................................... 010
Correus ................................................................................................................ 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles ........................................................................................ 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències ...................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet ........................................................................... http://www.l-h.es
Deixalleria municipal .................................................................................... 93 336 30 06

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

No tinc por, tinc ocells a casa perquè la meva parella es dedica al
silvestrisme i té caderneres i verderols i a més mengem pollastre
quan cal. Crec que aquesta malaltia existeix des de fa anys, però
ara es controla més.
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