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L’H se suma a la denúncia
per la violència de gènere
El Programa Municipal per a la
Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha organitzat el debat La
violència de gènere: reptes i
millores en la intervenció i prevenció, que se celebrarà el 22
de novembre a l’auditori de La
Farga.
Aquesta jornada de debat, que
serà inaugurada per l’alcalde, Celestino Corbacho, marca l’inici de la
commemoració a la ciutat del Dia
Mundial contra la Violència de Gènere, que se celebra el 25 de novembre.
Als debats i ponències hi participaran advocats, sociòlegs, psicòlegs, metges forenses, antropòlegs,
treballadores socials i mediadors
culturals. La jornada serà clausurada a les 18.30h per la regidora de
Serveis Socials i del Programa Municipal per a la Dona, Dolors Fernández, i per la presidenta de l’Institut Català de la Dona, Marta Selva.
En el decurs de la jornada també es presentarà el treball Prevenció i tractament de la violència contra les dones. Pla d’actuació integral a la ciutat de L’H, elaborat per
un equip de professionals de diferents serveis i organismes públics
amb l’objectiu de crear un circuit
consensuat a la ciutat amb relació
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La pàgina web de
l’Espai-Jove té
una nova imatge i
més accessibilitat
La pàgina web de l’Espai-Jove
ha estat reformada per adaptar-la a les noves tecnologies
informàtiques i fer-la més accessible especialment per als
disminuïts. Fonts de la Regidoria de Joventut han explicat
que la nova web està en la mateixa línia de la renovació de la
web de l’Ajuntament.
Mentre s’estava reformant, la
pàgina de l’Espai-Jove va estar penjada sols en castellà, fet que va provocar les crítiques de les Joventuts
d’ERC, que reclamaven que es retirés fins que no estigués totalment
completada també en català.
Segons la Regidoria de Joventut, la web va estar creada i ara modificada i actualitzada perquè sigui
una eina eficaç per als joves on trobin tota la informació que necessitin i puguin conèixer tots el recursos que les administracions posen
al seu abast i que els interessin per
a les seves necessitats, tant de feina, com d’estudis o de temps de
lleure. Sobre la llengua, les mateixes fons han explicat que l’anterior web, de l’any 2000, ja era en
català i castellà i, al mateix temps,
han recordat que a Catalunya són
oficials totes dues llengües. # M. S.
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La web de Joventut és:
http://www.espai-jove.net

a l’atenció, el tractament i la prevenció de la violència contra les dones. També ha participat una representació dels grups de dones i de
la xarxa associativa del municipi.
El treball ha tingut en compte
les reformes legislatives pel que fa
a la violència de gènere que han
modificat les intervencions jurídiques, assistencials i policials en tasques de prevenció i sensibilització.
La publicació es repartirà entre
els tècnics que treballen en aquestes qüestions i s’oferirà als centres
de la dona de Catalunya i grups de
dones que hi estiguin interessats. La

regidora de Serveis Socials i Programa de la Dona, Dolors Fernández,
ha manifestat que “el treball és un
document viu, no conclòs i serà revisat periòdicament pels professionals que l’han elaborat amb la intenció d’anar-lo millorant”.
També, per commemorar el 25
de novembre, el Programa Municipal de la Dona i els grups de dones
de la ciutat han convocat la ciutadania a una concentració silenciosa
amb espelmes a la rambla de Just
Oliveras, davant l’Acollidora, a les
19h, on es llegirà un manifest.
# MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

El 22 i el 25 de novembre, actes en contra d’aquesta xacra social

Les espelmes es tornaran a encendre davant l’Acollidora

