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Participació. La jornada, que es va celebrar el 17 de novembre, vol ser un punt de partida per elaborar una estratègia comuna

El primer Congrés d’Entitats de
L’H aplega 130 associacions
Els participants van
compartir experiències
i van reflexionar sobre
reptes i oportunitats
de l’associacionisme

Crear una xarxa
d’entitats o una
agenda comuna són
algunes propostes
de la trobada

El primer Congrés d’Entitats de
L’Hospitalet, que va celebrar-se el
17 de novembre al Centre Cultural Bellvitge - Gornal, va reunir 130
associacions i entitats de la ciutat.
Durant la trobada, els participants
van compartir experiències i van
reflexionar al voltant dels reptes i
oportunitats de l’associacionisme
i el seu paper a la ciutat. “Ha estat
una bona ocasió per conèixer-nos i
donar visibilitat a la tasca que fa el
moviment associatiu a la ciutat”, ha
explicat Jordi Ibáñez, president de la
Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social del Consell
de Ciutat.
A banda de participar en una
taula rodona, els assistents van
organitzar-se en grups de treball
per debatre sobre quatre eixos:
el finançament i la sostenibilitat;
els valors, l’ètica i la missió interna
de les entitats; la base social i les
noves formes d’organització i la
comunicació i noves tecnologies. Al
llarg de la trobada, les entitats van
posar de manifest la seva preocupació per aspectes com la manca
de relleu generacional, les dificultats

tres mesures. Els assistents també
van reflexionar sobre com fer més
visible la tasca del moviment associatiu i com incorporar les noves
tecnologies o sobre el paper que hi
desenvolupa el voluntariat.
El primer Congrés d’Entitats de
L’Hospitalet pretén tenir continuïtat i
ser el punt de partida per a la construcció d’una estratègia comuna
del teixit associatiu. “Això és l’inici
d’un procés i d’un compromís que
hem de fer entre tots per vehicular
les propostes que han sortit i poder
posar-les en pràctica”, ha afegit
Ibáñez. El pròxim 16 de gener la
Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social es reunirà
per valorar i establir els objectius
que cal treballar a partir de les
propostes i reflexions sorgides del
congrés.
En el marc de la trobada també
es va presentar un informe detallat
sobre l'estat de l'associacionisme
a L’Hospitalet. Entre altres dades,
recull que a la ciutat hi ha 655 entitats, una per cada 406 habitants,
i que un terç d’aquestes són de
l'àmbit de la cultura. y

Taula rodona durant el congrés, que va tenir lloc el 17 de novembre al CC Bellvitge-Gornal

Ampli debat sobre
com fer front a
les dificultats
burocràtiques i
simplificar-les

administratives i burocràtiques o la
comunicació a través de les noves
tecnologies.
Un cop finalitzada la jornada,
els diferents grups de treball van
proposar diverses mesures com
l’impuls d’una xarxa d’entitats que
pugui propiciar serveis comuns i

oferir seguretat jurídica a les associacions o la creació d’una finestra
única per simplificar la burocràcia.
D’altra banda, les associacions presents també van plantejar l’elaboració d’un mapa d’entitats al territori
i d’una agenda comuna per poder
arribar a més ciutadans, entre al-

Salud. Prevenir la enfermedad y evitar estigmas

CEDIDA PER FRAN VILLAESCUSA

Puntos informativos y acciones
de sensibilización sobre el sida
con motivo del 1 de diciembre

L’H signa una declaració institucional amb motiu del
Dia Internacional de la Memòria Transsexual
Tots els grups municipals de l’Ajuntament han signat
una declaració institucional per la protecció jurídica de
les persones trans i del dret a la lliure determinació de
la identitat sexual i expressió de gènere. La signatura
coincidia amb la commemoració, el passat 20 de no-

vembre, del Dia Internacional de la Memòria Transsexual. Per això també es va il·luminar la façana de l’ajuntament amb els colors de la bandera trans. La declaració
recull el compromís municipal de vetllar pels drets dels
col·lectius implicats, què “són drets humans”.

Estand informativo en la Rambla Just Oliveras

Mejorar las condiciones de vida de
las personas que han contraído el
VIH, evitar el estigma de la enfermedad y prevenir nuevos contagios.
Son los motivos para que cada 1 de
diciembre, Día Mundial del Sida, la
Unitat Municipal de Joventut y entidades como Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) y la Associació de

Serveis i Formació Socioeducativa
(ARA) salgan a la calle para informar
y sensibilizar a la ciudadanía. Estas
entidades son miembros del Comitè
1D de Catalunya, que este año ha
puesto el foco en la calidad de vida
de las primeras generaciones que
contrajeron el VIH y que muestran
un envejecimiento prematuro. y

