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El Grup de Dones del Gornal ha
celebrat el seu desè aniversari
Als actes han participat les cinc presidentes que ha tingut l’entitat fins avui
Per tal de celebrar els 10 anys
del Grup de Dones del Gornal,
l’entitat va preparar un ampli
ventall d’activitats el mes de
novembre. L’acte central va ser
el dia 20 de novembre –dia
da de l’aniversari– i va comp
tar amb la presència de totes
les presidentes que ha tingut
l’entitat: la fundadora, Teresa
Jiménez Villarejo, Dolores Mon
teagudo, Rosario Lodos, Maribel
Sobrino i l’actual, Teresa Ribas. “Al
Grup de Dones del Gornal, cada dos
anys fem eleccions a la presidència
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per donar -li més dinamisme i fer-lo
més participatiu”, ha explicat Teresa
Jiménez Villarejo.
A la celebració també hi van par
ticipar l’alcaldessa de L’Hospitalet,
Núria Marín, que va lliurar a l’entitat
una placa de commemoració de
l’aniversari, i la tinenta d’alcalde i res
ponsable del Programa de la Dona,
Dolors Fernández. Una projecció de
fotografies va donar compte de les
activitats de l’entitat en aquests deu

L’Autoritat del Transport Metropo
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El 20 de novembre de
1998 un grup de dones
del Gornal es va associar
per oferir a les dones
del barri informació
sobre aspectes laborals
emocionals o de salut

El transport
metropolità
augmentarà
un 4,7%
el gener

Núria Marín i Dolors Fernández amb totes les presidentes de l’associació

anys. També hi va haver paraules de
les expresidentes, un poema de la
sòcia Valentina Ibáñez i un monòleg
de Lurdes Olaya. Un concert de gai
tes de la Casa Galega de L’H hi va
posar el “toc entranyable, senzill i
emocionant”, diu Villarejo.
El 20 de novembre de 1998 un

grup de dones va decidir associar-se
per oferir a les dones del Gornal un
espai obert per resoldre dubtes o de
manar informació al voltant d’aspec
tes laborals, emocionals o de salut.
Sens dubte, l’àmbit on s’ha tre
ballat amb més força i més intensa
ment ha estat el de l’assessorament

d’aquelles dones que han patit vio
lència masclista, segons ha explicat
la portaveu, Teresa Jiménez Villare
jo. Al llarg d’una dècada, l’entitat ha
donat informació i suport de tota
mena a les dones en àmbits de la
formació o de la violència de gène
re, entre d’altres. # marga solé

públic l’any 2009. L’augment
suposarà una mitjana del 4,7%
però arribarà al 6,94% a la T-10, la
targeta utilitzada pel 71% dels usua
ris. El bitllet senzill tindrà un cost de
1,35 euros i la T-30/50, per a una
zona, 31,50 euros, per exemple.
El cost del transport públic de
l’any 2009 es preveu en 1.257 mi
lions d’euros, i d’aquesta quantitat,
un 40,6% es finança amb les tari
fes, mentre que les administracions
aporten el 59,4% restant.
L’ATM també ha aprovat la crea
ció d’un bitllet de transport anual per
a menors de 4 a 12 anys que entrarà en vigor el 15 de setembre de
2009, amb un preu de 35 euros. Serà la T-12, un títol integrat d’una zona, la del municipi on resideixi el beneficiari. Es tracta d’una targeta anu
al, nominal i amb fotografia. Tindrà
data de caducitat en funció de la data d’emissió i permet viatges il·limi
tats per a les xarxes de Metro, FGC,
Renfe Rodalies, Tramvia i autobusos
urbans i interurbans. La T-12 perme
trà que més de 20.000 infants de
L’Hospitalet, de 4 a 12 anys, puguin
beneficiar-se dels avantatges d’aquest
nou bitllet de transport.
El grup municipal de CiU, que va
proposar al Ple sol·licitar la creació de
la targeta infantil, ha criticat l’augment
de la resta de tarifes. Considera que
el cost de la nova T-12 el pagaran la
resta d’usuaris. # m . s .

