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Finaliza la
campaña de
las pesetas
solidarias

ENTITATS

Les dones volen tenir
més temps per a elles
i poder ampliar la
seva formació

La Fundación Akwaba ha conseguido recaudar en la ciudad
1.700.000 pesetas en la campaña llevada a cabo por esta
ONG para recoger las últimas
pesetas tras la entrada en vigor
del euro, para destinarlas a proyectos de cooperación. Akwaba
destinará este dinero a la construcción de un hospital en Bouaké, la capital de Costa de
Marfil.

que a l’enquesta es reflecteix
possiblement el treball submergit.
Pel que fa a la feina, les
enquestades han manifestat
que els causa més problemes
la feina de casa (i sobretot les
dificultats per compartir-la)
que no pas el treball que realitzen fora. Respecte al treball
remunerat, el que més preocupa les dones és la discriminació laboral que encara
pateixen vers els homes i els
horaris.
Els estereotips “del que
dirà la gent” ja no amoïnen
tant les dones i sí que les preocupa la inseguretat vers la
seva personalitat i la incomoditat que representa viure en

GABRIEL CAZADO

Enquesta del Fòrum de Dones de
L’Hospitalet
La manca de temps de les
dones per a elles mateixes i
el desig de poder dedicar més
temps a formar-se són algunes de les dades més significatives d’una enquesta realitzada pel Fòrum de Dones de
L’Hospitalet a la qual han participat 279 dones. En el tema
de la formació, un 24% de les
dones que han respost l’enquesta assenyala que està
fent algun tipus d’estudi.
Una altra dada de la consulta és que un 46% de les
enquestades manifesta que
treballa fora de casa. Aquesta
xifra és molt superior a la que
consta en les estadístiques
oficials. Això respondria, segons el Fòrum de Dones, a

/ 15

Conferència organitzada pel Fórum de Dones

una societat on dominen la
competitivitat i l’agressivitat.
La majoria de dones que
han contestat l’enquesta tenen entre 40 i 59 anys d’edat
i viuen o treballen a la ciutat.
Aquesta enquesta va ser
distribuïda entre tots els
grups i entitats de dones de
L’Hospitalet i també entre les
que treballen en organitzacions polítiques, sindicals,

culturals i associacions i entitats de caire lúdic de la ciutat.
L’enquesta no va ser enviada per ser estadísticament
representativa sinó com a
sondeig per conèixer els temes que més preocupen a
les dones de L’Hospitalet i
poder organitzar grups de treball per enfocar bé les activitats i l’organització del Fòrum.
# REDACCIÓ

Campeonato
de atletismo
de disminuidos
de la UGT
La UGT, la Federación de Catalunya de Disminuidos Psíquicos
y el Ayuntamiento han firmado
un convenio para la celebración
de un campeonato de atletismo
el 20 de octubre, día mundial
de la salud mental, en L’Hospitalet Nord. El acuerdo surge de
la voluntad de la UGT de conseguir recursos en materia social
y no sólo ocuparse de los aspectos laborales.

