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ENQUESTA

El barri, segons les dones

Què li sembla
que es qüestioni
la talla de
les models?

Amb ulls de dona és el títol de l’exposició que ofereix, fins al 10
d’octubre, el Centre Cultural de Collblanc-la Torrassa. Es tracta d’una
mostra d’una trentena de fotografies realitzades per dones que han
volgut plasmar com veuen elles el barri. És la primera vegada que es
realitza aquesta iniciativa portada a terme pel Programa Municipal de
la Dona en el marc del Pla Integral de Collblanc-la Torrassa. La mostra
pretén promoure la presència de les dones en la vida cultural i reforçar
la cohesió social del Districte. Les fotografies reflecteixen una gran
varietat de llocs i situacions, si bé hi ha alguns espais que es repeteixen
perquè tenen un gran simbolisme per al barri, com ara el pont que
connecta la Torrassa amb Santa Eulàlia. En general, les fotografies
exposades reflecteixen la nova realitat de Collblanc-la Torrassa.
El Programa Municipal de la Dona ha fet un balanç molt positiu de
l’experiència i considera que de ben segur tindrà continuïtat.

Anna M. Gairalt
carnissera

Ho trobo molt bé. Això d’ara és
una barbaritat perquè les nenes
segueixen els cànons i les acaben
ingressant a l’hospital amb anorèxia. Les talles de les botigues
també condicionen, la 46 mai hi
és i a més la dependenta et mira
de dalt a baix com dient: “on vas,
grassoneta?”. La talla 42 és la ideal per a les noies joves.

Moment del lliurament dels premis als
guanyadors de l’edició 2006

Pubilla Cases guanya els
premis de la rifa d’estiu
L’Esplai de Pubilla Cases-Can Vidalet, un nen d’aquest esplai i una
família del barri han estat els guanyadors de la tradicional rifa d’estiu
que organitza la Federació Catalana de l’Esplai. La iniciativa serveix
per recollir fons per tal de subvencionar les activitats d’estiu i poder
arribar a més nens i joves. El sorteig va néixer a iniciativa de Consell
de la Joventut i l’Esplai de L’H fa 15 anys i premia una de les butlletes venudes i qui l’ha venuda (tant el nen com l’esplai).
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Mariano Delpech
conserge

Expoterrària 2006, el segon mercat de rèptils, amfibis i artròpodes, s’ha celebrat de nou al Centre d’Activitats La Farga.
Totes aquelles persones que fan d’aquests animals les seves
mascotes van poder triar entre 80 expositors de 12 països
del món. A més dels animals,
també es va poder comprar tot allò necessari per mantenir
aquestes curioses mascotes a casa (terraris, aliments, llibres...). El mercat oferia des de serps pitó o boes, a escorpins,
passant per camaleons o granotes tropical��
s.
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M’ha semblat molt bé la decisió
de la passarel·la Cibeles perquè
no és normal veure esquelets desfilant. A més fomenten uns complexos d’inferioritat terribles,
aquests cànons de bellesa. Tot
plegat, el món de les models és
pura fantasia i hipocresia perquè
jo mai he vist la moda de les
passarel·les pel carrer.

M. José Barahona
cartera

Les talles són cosa dels fabricants perquè és igual la 36 que
una 38 petita. A més, el món de
les models no és real perquè pel
carrer cada vegada hi ha més
adolescents amb obesitat. Ara el
cànon de bellesa és ser alta i prima i això provoca anorèxia a les
noies que no comprenen que tot
plegat és pura hipocresia.

