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Polseres solidàries. Iniciativa de l’Associació de Dones de Sant Josep per contribuir a la seguretat

Campanya ‘Dona la mà’ per protegir
les dones en perill o assetjades
L’Associació de Dones
de Sant Josep engega
una iniciativa de suport
a dones en moments
crítics o d’emergència

CEDIDES PER ASSOC. DE DONES DE ST. JOSEP

La campanya es presenta amb
el hahstag de #donalamà i promociona l’ús d’unes polseres
com a element identificatiu de
les persones voluntàries que
s’hi sumen a prestar suport a
dones o nenes en situació de
perill o d’assetjament.
Els portadors o portadores
d’aquesta polsera color coral
fosforescent es presten a donar
la mà i a socórrer a aquelles
dones que en un moment donat
s’hi trobin en situació d’emergència. La possible víctima un
cop detecti algú amb la polsera, li podrà donar la mà sense
necessitat d’articular paraula i
sabrà que aquella persona l’ajudarà, bé trucant al 112, a les
oficines d’atenció a la violència
masclista o, fins i tot, a sortir
corrent, segons detalla l’entitat.
“Hem de tornar a confiar
en les persones i creure que

L’únic requisit per
participar-hi com
portador/a del
distintiu és ser
major d’edat

Parada durant la Festa Major de Sant Josep i detall de les polseres

si un dia necessitem ajuda, hi
ha qui ens la prestarà”, explica
Montserrat Arroyo, presidenta
de l’associació.
Tallers i formació
Fins a la data, l’associació
ha produït 20.000 polseres i
en poc més d’un mes, des de
l’inici de la campanya coincidint
amb la diada de Sant Jordi, n’ha

distribuït 500. L’objectiu, a partir
d’ara segons Arroyo, és ampliar
la xarxa de voluntaris portadors
de la polsera i la xarxa d’entitats
col·laboradores, a més de promocionar la campanya arreu de
la ciutat, especialment entre els
col·lectius de dones i entre els
centres educatius de secundària. Per això, l’entitat ofereix
tallers i formació a escoles i ins-

Salut. L’entitat està oberta als malalts i als seus familiars i amics

tituts i ha començat a difondre
la campanya en festes majors,
com la de Sant Josep, on van
distribuir material divulgatiu.
A banda de les accions pro-

mocionals que l’Associació
de Dones de Sant Josep està
duent a terme, l’entitat resta
oberta a facilitar polseres a qui
ho sol·liciti. “L’únic requisit per
ser portador de la polsera és
ser major d’edat, ja que s’ha de
ser conscient del què significa i
de les obligacions que comporta”, diu la presidenta.
Les despeses de la campanya van a càrrec de l’associació
i per finançar-les, han produït
samarretes i bosses i han obert
una guardiola solidària.
Es pot contactar amb l’associació a través del telèfon 722
144 468 o bé a través del correu electrònic assocdonessj@
gmail.com. La seu de l’entitat
és al carrer de Galvani, 15. y
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Facebook: @proyectodonalama
Instagram: @projectedonalama

Història. Avui, encara rega Cal Trabal

Commemoració dels 200
anys del Canal de la Infanta,
infraestructura cabdal per a L’H

L’equip que impulsa la nova associació per afectats per l’esclerosi múltiple

Neix una associació per recolzar
els afectats d’esclerosi múltiple

Acte commemoratiu davant les restes del canal

L’Associació d’Afectats d’Esclerosi Múltiple de L’Hospitalet s’acaba de presentar en
societat. Neix per donar visibilitat a la malaltia i millorar la
vida dels afectats. L’esclerosi
és una enfermetat neurològica degenerativa, crònica i amb
símptomes que varien segons
cada afectat.
És una malaltia que no té
cura i que canvia radicalment el

La plataforma ciutadana Protegim el Canal de la Infanta ha
celebrat un acte per commemorar els 200 anys d’història
d’aquesta infraestructura cabdal per entendre la configuració
de la ciutat avui.
El canal de regadiu, que
agafa l’aigua del riu Llobregat a
Molins de Rei i la distribueix al
llarg de 17 km, va permetre el
desenvolupament de l’agricul-

ritme vital dels afectats, el triple
de dones que homes.
Els objectius d’aquesta nova
associació d’afectats són, entre
d’altres, donar suport als projectes d’investigació, intentar
millorar l’accessibilitat per a tots
aquells que necessiten anar en
cadira de rodes o tenen mobilitat reduïda, i conèixer les prestacions a les que tenen dret.
L’entitat encara no té seu

social i està formada per una
quinzena d’afectats. Està oberta tant als malalts com als seus
familiars o amics. La presidenta
de l’associació, Ana Bachs,
calcula que segons les xifres
de prevalença de la malaltia a
Espanya, a L’H podrien haver
uns 260 afectats. y
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Contacte:
afemlhospitalet@gmail.com

tura i la indústria del segle XIX i
va configurar el traçat dels carrers actuals de la ciutat. Es va
soterrar o tapar al voltant dels
anys 80, però encara avui rega
la zona agrícola de Cal Trabal.
La plataforma que advoca
per la seva preservació demana que es recuperin tots els
vestigis del canal amagats, per
exemple, a Sant Josep o a Can
Trinxet. y

