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Commemoració. El Ple aprova el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i una moció unitària de suport
ció; al tracte amb els agents de
l’entorn (en serveis directes, entitats
i empreses); als àmbits, categories
i nivells de responsabilitat de l’organització; a les retribucions; a organitzar el temps de treball per afavorir
la conciliació familiar, i al llenguatge
no sexista. També recull establir un
protocol de prevenció i abordatge
de l’assetjament sexual i moral, i de
les actituds sexistes.

L’exposició Art en femení es pot visitar al Centre Cultural Bellvitge fins al 24 de març

Les dones celebren el 8M
L’H celebra el Dia Internacional de les Dones
amb audiovisuals, teatre, xerrades, una exposició
i l’aprovació, per part del Ple municipal, del Pla
d’igualtat entre dones i homes
El 8 de març es commemora el Dia
Internacional de les Dones. I com
és tradició, L’Hospitalet s’hi suma
organitzant activitats diverses. Enguany, a més, el Ple ha aprovat el

Pla d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes de l’Ajuntament de
L’Hospitalet (2011-2015), que conté vuit línies estratègiques que fan
referència a la cultura de la institu

activitats diverses
El Programa de la Dona commemora el dia 8, a les 18h, al Teatre
Joventut, amb l’audiovisual Dones descalces: tabús i feminitat, amb
els grups de dones i l’actriu Mont Plans. Els col·lectius de dones de
L’H també organitzen activitats a les seves seus, així com els principals
sindicats. CCOO presenta, el dia 10, a les 18.30h, a la seva seu,
l’audiovisual Treballadores del món. La secció sindical d’UGT a
l’Ajuntament presenta el dia 8, a les 12h, el llibre La feina o la vida,
d’Eva Piquer, a la regidoria del Centre.

Moció conjunta
El Ple també va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics en suport al Dia Internacional
de les Dones on es demana enfortir les polítiques, projectes i serveis
específics d’atenció i de prevenció,
que ajudin a construir una societat
igualitària. La moció també reclama
exigir a les institucions supramunicipals recursos per atendre les greus
problemàtiques derivades de la precarietat econòmica i social dels col·
lectius femenins més vulnerables.
Paral·lelament, la Regidoria delegada de Joventut, en col·laboració
amb instituts, associacions juvenils i
joves artistes de L’H, ha impulsat el
projecte Art en femení, que té com a
punt destacat una exposició enfocada des de la perspectiva de gènere i
que es pot visitar al Centre Cultural
Bellvitge fins al 24 de març. La mostra artística la integren un centenar
d’obres de collage, videoart, pintura
i escultura de joves artistes de L’H i
treballs de 180 alumnes de secundària. El projecte també inclou punts
d'informació i un taller de suport. y
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www.l-h.cat/webs/pmdcaid

Entitats. El 2002 van haver de deixar l’edifici de l’Harmonia perquè s’havia de rehabilitar

L’Ateneu estrenarà nova seu
al carrer de Santa Anna
L’Ateneu de Cultura Popular torna
a tenir una seu estable, al carrer de
Santa Anna, 1-7, al Centre. El nou
local els permetrà consolidar les
seves activitats tradicionals, reprendre les que s’havien vist obligats a
deixar de banda i fer-ne de noves
orientades a captar l’atenció de la
gent jove. Des que el 2002 l’entitat
va haver de deixar la seva tradicional
seu de l’Harmonia, la provisionalitat
havia complicat les seves activitats.
La nova seu de l’entitat, que s’o
brirà al públic cap a l’abril, està situ-

ada als baixos d’un edifici d’habitatges de protecció.
S’han adequat més de 640 m2,
distribuïts en dos pisos (planta baixa
i altell). L’equipament consta d’una
sala de teatre amb capacitat per a
70 persones, una sala multimèdia,
dues sales polivalents adaptables
per a diverses activitats, zones de recepció i administració, i vestidors i
magatzems en la part de l’altell. Es
preveu fer una jornada de portes
obertes durant les Festes de Primavera, a final d’abril. y

La façana de la nova seu de l’Ateneu al carrer de Santa Anna aporta força llum al seu interior

