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El Programa per a la Dona
es trasllada a Can Colom
Amplia serveis a la nova ubicació del carrer de Martí i Codolar, a Santa Eulàlia
El Programa Municipal per a la
Dona s’ubicarà a partir del 21
de juliol a la històrica Masia de
Can Colom, al carrer de Martí i
Codolar número 2, a Santa Eulàlia. L’edifici ha estat remodelat
dins el projecte de la Ciutat de
la Justícia i millorarà notablement les instal·lacions d’atenció
la públic, a més de permetre ampliar els serveis i les activitats per a les
dones de la ciutat.
Gràcies a les noves instal·lacions,
el Programa per a la Dona inc rementarà la seva activitat comunitària per sensibilitzar i promoure la
participació activa del col·lectiu en

m
i
l
l
o
r
a

la vida social, cultural i econòmica
a través d’exposicions, xerrades i tallers que fins ara s’havien de fer en
locals externs. També obrirà a tota
la ciutadania el fons de documentació sobre la dona, que passarà a
ser una biblioteca especialitzada i
lloc de referència. El programa ofe-

Entre los próximos días 2 y 22
de agosto el servicio de metro
de la L1 entre Carrilet, Bellvitge
y Hospital de Bellvitge quedará
suspendido por trabajos de
mantenimiento y limpieza de las
vías. Transports Metropolitans
de Barcelona ha previsto un servicio alternativo mediante autobuses lanzadera para conectar
las tres estaciones que estarán
cerradas durante agosto.

El Gobierno destina 4
millones más para seis
barrios de la ciudad
El plan Área Especial de Rehabi
litación Integral (AERI) destina
este año 4 millones más a 6 barrios (Gornal, Bellvitge, Sant Jo
sep, Santa Eulàlia, la Torrassa y
les Planes) para rehabilitación
de viviendas y espacios públicos. Esta ayuda se suma a las recibidas en 2008 y 2009, y en
total compensará L’H con 17
millones de euros por las molestias de las obras del AVE.
gabriel cazado

El nou edifici permetrà
fer més accions per
sensibilitzar i promoure
la participació activa
del col·lectiu i obrir
una biblioteca pública
especialitzada

Suspendido el servicio
de metro de la L1 entre
Carrilet y Bellvitge

A Can Colom, un cop rehabilitada, s’ultimen els detalls per acollir el servei de la dona

rirà ara en millors condicions el seu
servei assistencial, amb atenció individualitzada i en grup a les dones
de L’Hospitalet que necessitin as
sessorament sobre situacions de
desigualtats de gènere.
Can Colom és una casa pairal
clàssica datada entre els segles
XVIII i XIX i forma part del patrimoni
arquitectònic de la ciutat. L’edifici
original era de planta quadrada amb

tres cossos i, posteriorment, se li
van afegir dos cossos laterals, un
per fer una capella i un altre per fer
un porxo d’inspiració neogòtica.
A la planta baixa s’ha habilitat un
vestíbul on es muntaran exposicions, el fons de documentació obert
a tota la ciutadania i una sala d’actes
per a 30 persones a l’antiga capella.
A la primera planta hi haurà despatxos per a l’atenció assistencial, i a la

segona planta, dues sales diàfanes
per fer tallers i formació. Durant el
2009, el programa assistencial va
atendre 1.015 dones, amb 3.206 visites. Quant a projectes de sensibilització, va fer 120 tallers a instituts,
62 activitats per al públic en general
i 34 programes de ràdio i televisió.
Va formar 760 persones i el seu
servei de documentació va atendre
360 préstecs i consultes. # r .

Se instalarán catorce
puntos de recarga para
vehículos eléctricos
L’H contará con 14 puntos de
serv icio para cargar coches eléctricos, seg ún un convenio entre
la empres a municipal L’H 2010
y el Consell Comarcal del Barcelonès. Estas estaciones de carga
se situarán en los aparcamientos de las plazas del Mercado
de Collblanc, de Vidrieries Llobregat y de Francesc Macià. En
el conjunto del Barcelonès se
instalarán 50 puntos de carga.

