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8 de març. Els sindicats CCOO i UGT convoquen aturades parcials i la CGT crida a la vaga general

La ciutat clama contra la
discriminació de les dones
Entitats i institucions
organitzen actes
reivindicatius i lúdics
per commemorar el Dia
Internacional de la Dona
El dijous 8 de març es commemora
el Dia Internacional de la Dona. Més
enllà de les mobilitzacions i concentracions que s’organitzen any rere
any, enguany el moviment feminista
ha volgut fer un pas més i ha convocat una vaga general laboral, de
consum, d’educació i també de les
tasques relacionades amb les cures
i la criança. La jornada reivindicativa vol denunciar la discriminació, la
desigualtat i la violència cap a les
dones i vol posar de manifest aspectes com l’escletxa salarial o les
dificultats de les dones per accedir
a l’ocupació. El sindicat CGT dona
cobertura a la vaga laboral tota la
jornada mentre que UGT i CCOO
han convocat aturades parcials de
dues hores per torn.
A la ciutat, entitats i institucions
també han programat diverses
activitats i actes per sumar-se a la
commemoració del Dia de la Dona.
El tret de sortida serà el 6 de març
amb la representació teatral Me
sobra la mochila que persegueix
desmitificar els estereotips sexis-

Concentració reivindicativa a la plaça de l’Ajuntament durant el 8 de març de l’any passat

tes. Hi haurà una sessió oberta a
la ciutadania, a les 18h, a l’Auditori
Barradas. El 7 de març, s’inaugurarà l’exposició Femenina. Ser dona a
Roma, a la Masia Can Colom.
Els actes continuaran el 8 de març,
a les 10h, amb la lectura del manifest a L’Acollidora. A les 17h, serà
el torn de l’acte de reconeixement a

les entitats i associacions de dones
de la ciutat al Teatre Joventut, que
comptarà amb l’actuació musical
del grup De la Carmela. Al vespre,
s’inaugurarà al Barradas l’exposició
del projecte Art en femení, una mostra col·lectiva de joves artistes on
la dona és la protagonista i que es
podrà visitar fins al 8 d’abril.

Per complementar la proposta
d’activitats, el 10 de març hi haurà
una master class de zumba al Poliesportiu de Bellvitge, a les 12.30h.
Els actes es clouran el 12 de març
amb una entrevista en viu sobre la
presència de les dones als mitjans
de comunicació, que tindrà lloc a
l’Harmonia a les 19h. y

Tradición. Festividad documentada en el s. XIII

Espai Jove Ca n’Arús

Inscripcions
obertes per a la
Mostra d’Estudis
i Professions
L’Ajuntament organitza del 19 de febrer al 9 de març la setzena Mostra
d’Estudis i Professions per orientar
els joves que finalitzen l’ESO en els
seus estudis futurs. La mostra es
farà a l’Espai Jove Ca n’Arús (av. del
Carrilet, 312), en coordinació amb
l’Associació d’Estudiants de L’H.
Durant el matí es faran visites concertades per a l’alumnat dels instituts. Aquests grups podran veure
una exposició sobre el sistema
educatiu a Catalunya i també se’ls
ofereixen tallers.
A la tarda, es presta assessoria
individualitzada als joves i a les famí
lies que ho sol·licitin a través del web
www.joventutlh.cat, el correu electrònic bustiajove@l-h.cat o el telèfon 93 403 69 60. També es pot
demanar cita de forma presencial a
l’Oficina Jove (carrer del Llobregat,
127).
A les tardes hi haurà xerrades
obertes sobre i les opcions que es
poden seguir després de l’ESO i
també tallers per acompanyar les
famílies en la presa de decisions. A
més, s’han programat sessions sobre diverses famílies professionals. y

i

Més info: www.joventutlh.cat
(secció inscripcions online)

Breus
La ciutat cerca testimonis
i documents sobre la
fàbrica tèxtil Tecla Sala
La Biblioteca Tecla Sala i el Centre
d’Estudis, amb el suport del Museu
de L’H, volen recuperar la història de
l’antiga fàbrica tèxtil. Per això fan una
crida a la ciutadania per cercar testimonis de l’època, documentació, fotografies i objectes que els ajudin en
aquesta tasca. Podeu adreçar-vos
a la biblioteca (93 403 26 30) o al
Centre d’Estudis (93 338 60 91). y

El Centro CastellanoLeonés celebra la
Fiesta de las Águedas

Noves convocatòries de
càpsules escèniques
a Santa Eulàlia
Plàudite Teatre, Comerciants de
Santa Eulàlia i el Centre Cultural del
barri han programat noves rutes amb
espectacles familiars el 24 de febrer,
el 7 d’abril i el 26 de maig. El preu és
de 8€ amb descomptes per a infants,
i la sortida, des del centre cultural. El
dia 27, a partir de les 18h hi haurà
clown, jazz i titelles. y

L’Hospitalet gaudeix del Carnaval
i de la Festa de Santa Eulàlia
Es la actividad más importante del
año en la entidad, la Fiesta de las
Águedas, una tradición del pueblo
de Zamarramala de la que se tiene
constancia desde 1227. Rememora la lucha de las mujeres de ese
pueblo contra los sarracenos, que
consiguieron liberar el Alcázar de
Segovia.

Por ese motivo, cada año por
Santa Águeda eligen una alcaldesa
(este año Cidela Redondo) y las
mujeres gobiernan durante dos
días. Los hombres sirvieron la cena,
las mujeres sacaron a la santa en
procesión y todos se reunieron en
una misa castellana que finalizaron
con baile de jotas. y

Tots els barris de la ciutat van gaudir de la festa de Carnaval amb rues,
concursos de comparses i l’enterrament de la sardina. Comisions de
festes, AMPA, esplais i mercats van omplir L’Hospitalet de llum i de
festa [foto superior, Carnaval a Bellvitge]. I el dia 11 de febrer, Santa
Eulàlia va celebrar la Festa d’Hivern amb activitats lúdiques i culturals
i la Festa de les Olles a Can Trinxet. La Comissió de Festes de Santa
Eulàlia ha xifrat en 2.000 persones els assistents a aquesta proposta
que ja s’ha consolidat en la segona edició [foto inferior].

El Grup Margarida Xirgu
estrena ‘La Gàbia de les
Boges’ el 24 de febrer
La companyia de l’Ateneu de Cultura Popular posa en escena l’obra
de Jean Poiret sobre la història d’una
parella d’homosexuals, George i Albin. El fill d’un d’ells s’ha de casar
amb una noia de família ultraconservadora. L’entrada és taquilla inversa. y

