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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Nueva campaña para concienciar a la ciudadanía de la
importancia de mantener la
ciudad. El mensaje va especial-

Contra los actos
incívicos

mente dirigido a detener los

camina sola. El Ayuntamiento
está dispuesto a sancionar las
conductas que evidencian un
mal uso de los espacios públicos, aquellos comportamientos

comportamientos incívicos que deterioran la ciudad

que ensucian la vía pública y distorsionan la conviven-

dejando basuras o muebles y electrodomésticos viejos

cia. La información, la divulgación de las actitudes posi-

en la vía pública haciendo caso omiso de los servicios

tivas y de los servicios al alcance de la ciudadanía para

disponibles para deshacerse de ellos sin contaminar el

mantener un comportamiento cívico deben ser una

paisaje urbano. Estas campañas nos recuerdan que la

constante de la administración, que no puede abando-

responsabilidad de mantener la ciudad recae tanto en

nar la divulgación de mensajes de interés público. Pero

la administración como en la ciudadanía y que descar-

también hay que poner coto a los que hacen oidos sor-

gar toda la responsabilidad en los servicios munici-

dos a esta realidad y encuentran más cómodo dejar su

pales acaba saliéndonos caro a todos, porque la admi-

viejo televisor en la calle antes que hacer una llamada

nistración, en definitiva, somos
todos.
Pero esta vez, la iniciativa
municipal de sensibilización no

para que lo recojan, aunque

Descargar toda la responsabilidad de la
limpieza en los servicios municipales
acaba saliéndonos caro a todos

tengan que tropezar con el
aparato cada vez que salen de
su casa.

Què fa amb els
mobles i estris
vells que ja no li
serveixen?

Carmen Castaño
mestressa de casa

Truco al telèfon de l’Ajuntament
i em diuen el dia i l’hora que
haig de deixar el que vull llençar
al portal de l’escala i ho passen
a recollir. El servei em sembla
perfecte i si algú ho deixa al carrer és perquè no ho deu saber.

LA FIRMA

L’ICD i les polítiques de i per les dones

Marta Selva
Presidenta de l’Institut Català
de la Dona

Des de l’ICD volem
treballar per aconseguir
un nou contracte social
entre homes i dones
basat en la tasca
civilitzadora que
realitzen les dones

La nova situació política creada arran de l’assumpció
del Govern de la Generalitat de Catalunya, per part
dels partits catalanistes i d’esquerres obre noves perspectives a les dones del nostre país. Concretament,
l’Institut Català de la Dona es replanteja el seu paper
de lideratge de les polítiques de dones i per a les dones, des de la perspectiva d’un major compromís que
el nou Govern ha explicitat respecte a les catalanes.
Aquest compromís ha de passar forçosament per reconèixer el paper social de les dones –sobretot de la
xarxa associativa femenina– com a interlocutores de
les polítiques adreçades a les ciutadanes.
Per fer això, és imprescindible posar en pràctica
diverses estratègies, les quals parteixen dels supòsits següents: identificar i integrar en les polítiques
públiques les necessitats i suggeriments de les dones, i actuar des de la col·laboració i la complicitat
amb el teixit social femení. Actuar i fer propostes de
forma transversal al conjunt de les diferents conselleries i organismes de la Generalitat, per tal de superar la cultura de compartiments estancs que feien
difícil la coordinació i l’abordatge integral de les intervencions del Govern. Articular i coordinar amb
les intervencions de la Generalitat les iniciatives

dutes a terme per les altres administracions, en ser
aquestes les més properes a la ciutadania i les que
millor coneixen la realitat de les catalanes. Elaborar
i construir estructures (a tots els nivells d’intervenció) que permetin desenvolupar els objectius i línies
d’actuació, línies que han de ser sensibles a les experiències de les dones.
Només una política que tingui en compte els supòsits explicitats, podrà veritablement actuar sobre
tot el territori de Catalunya, tot atenent a la diversitat de les dones de les diferents àrees geogràfiques,
econòmiques i culturals. D’aquesta manera, aconseguirem tirar endavant intervencions superadores del
caire uniformitzador i assistencial que, fins ara, s’havien implementat al nostre país.
L’Institut Català de la Dona té la voluntat d’assumir
plenament el lideratge de les polítiques de dones i per
a les dones que impulsarà el nou Govern. I això partint de la complicitat i el consens amb els altres organismes que conformen la Generalitat. A partir d’aquí,
es dibuixen els eixos principals d’actuació, entre els
quals destaca, entre d’altres, avançar per una Catalunya lliure de violència vers les dones (millor atenció,
coordinació i sensibilització social sobre el tema).

José Mogollón
xapista jubilat

Truco al telèfon de l’Ajuntament
que publiqueu al Diari de L’Hospitalet i me’ls passen a recollir.
No entenc perquè hi ha gent
que els deixa al carrer. Potser
per mandra, per no molestar-se
a trucar o perquè són uns bruts.

Eusebia Declara
mestressa de casa

TELÈFONS D’INTERÉS
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
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ................................................................ 088
Guàrdia Urbana ...................................................................................... 934 091 092
Bombers ................................................................................................... 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ............................................ 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ................................................................................... 061
Ajuntament ......................................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta 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
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

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Truco al telèfon de recollida
de mobles vells de l’Ajuntament i els vénen a recollir de
seguida. És llàstima que hi hagi gent que deixi al carrer matalassos, sofàs i mobles perquè és una marranada.
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