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El ‘Projecte entre veïnes’ relaciona
dones autòctones i nouvingudes
L’Ajuntament el presenta a la ciutat amb motiu dels actes del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
Dones autòctones
i nouvingudes
s’enriquiran mútuament
amb la convivència,
el coneixement i els
costums que cada
una d’elles aportarà a
aquesta experiència
Projecte entre veïnes és el títol
d’un ambiciós projecte del Programa Municipal per a la Dona
de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
L’objectiu és “aconseguir que
el contacte entre persones de
diferents cultures i el coneixement mutu pugui esdevenir una
eina útil per a la convivència i la
prevenció de brots de xenofòbia
i racisme”, diu la descripció del
projecte.
Com a acte central per com
memorar el 8 de març, Dia Inter
nacional de la Dona, el� Projecte entre
veïnes es presentarà el dimecres, 5
de març, a les 19h, a La Farga, i les se
ves principals beneficiàries seran les
dones autòctones i les nouvingudes
de L’Hospitalet.
El projecte està configurat per
portar-lo a terme un mínim de deu
parelles, en quatre fases. En la primera, que ja ha començat, es fa la presentació a les entitats i associacions
que treballen amb dones immigrades
i a les associacions de dones de la
ciutat.
La segona i la tercera fase seran
d’acollida i presentació de les dones
amfitriones i les nouvingudes. També
es faran tallers d’habilitats socials i
tècniques de comunicació que hi ha
previstos i la formació de parelles. En
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Imatge d’una de les conferències del Dia Internacional de la Dona de l’any 2007

la quarta fase es farà l’inici dels recorreguts. Projecte entre veïnes té deu
propostes d’itineraris per treballar,
entre d’altres: mobilitat i transports,
serveis i el dret de les dones, ciutadania, consum i lleure. Així, les parelles
de dones autòctones i immigrades
aniran en metro, en bus, pel barri on
visquin i pels llocs més emblemàtics
de L’H.
Pel que fa a serveis, se’ls explica
rà què és el Centre d’Atenció i Informació a les Dones (CAID), coneixeran
les seus i el funcionament de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra,

les dones autòctones voluntàries i,
durant el programa, tutelatge i seguiment de la feina. Amb Projecte entre
veïnes, les nouvingudes donaran a
conèixer aspectes propis de la seva
cultura a les seves amfitriones, amb
la qual cosa ampliaran i enriquiran el
seu coneixement i també la seva visió actual del fet migratori. Qui desitgi
participar en el projecte s’ha de dirigir
al Programa per a la Dona, carrer de
Santa Eulàlia, 101. # marga solé

els hospitals de la ciutat, el Centre
de Planificació Familiar, i els departaments municipals d’Hisenda i del
Padró.
■ Mercats i espais de lleure
Quant al consum, aniran a mercats i mercats ambulants i la relació
amb els espais de lleure la tindran
anant a parcs i espais oberts i també al teatre, al cinema o a sales de
música.
El Programa Municipal per a la
Dona farà una formació prèvia de

92 298 18 70
www.caid@l-h.cat

Dia 4, 18. 30h. Imat
ges de dones, collage
de fotografies i imatges
de dones i debat. Org.
Grup Dones Collblanc-la
Torrassa (Rda. Torrassa,
105).
Dia 4, 18.30h. Xerrada
Aprèn a cuidar-te. Org.
Eurodona. Regidoria de
Sanfeliu (Emigrant, 27).
D i a 6 , 17h . Xe r r a da
Les dones a partir dels
50. Org. As. Dones Sant
Josep (c. Galvany, 13).
D i a 6 , 17h . Xe r r a da
Com disminuir l’estrès.
Org. As. Socio Cultural
Vivencias. (c. Campoamor,
62).
Dia 6, 18h. Xerrada El teu
nóm: identitat i autobiografia. Org. As. Vídues de L’H
(c. Mare de Déu de Bellvitge, 190).
Dia 11, 17h. Homenatge a
dones violentades. (Plaça
de la Reconciliació). Dia
12, 17h. Cine fòrum. Org.
Grup Dones Can Serra (av.
de Can Serra).
Dia11, 18h. Teatre: Mejorcito de lo mío, al Teatre Joventut (c. Joventut 10-12).
Dia 13, 19h. Conferència
Ser dona al nostre temps,
per Dolors Bramon. CC San
ta Eulàlia (c. Santa Eulàlia,
60).
Dia 31, 18.30h. Presentació del llibre Atrapada al
mirall amb la seva autora,
Gemma Lienas. Auditori de
la Biblioteca Central Tecla
Sala (c. de Josep Tarradellas, 44).

Debat sobre la qualitat de
l’educació a Catalunya
El Consell Escolar Municipal va
convidar tres especialistes de
l’educació per analitzar els darrers informes sobre la qualitat
de l’educació a Catalunya, en
concret, l’Informe PISA i L’estat de l’educació a Catalunya.
Anuari 2006-2007, de la Fundació Bofill.
Jordi Saura, coordinador de les
proves PISA a Catalunya, va afirmar
que “les dades ens diuen que hem
de millorar, però no estem a la cua
de res. Ens trobem a la meitat de la
taula”. L’informe PISA analitza joves
de 15 anys en 57 països. Catalunya
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ha obtingut 491 punts, una mica
per sota de la mitjana de l’OCDE.
Jordi Saura va dir que cal considerar
que PISA no avalua la majoria dels
coneixements que s’ensenyen a les
escoles catalanes.
El director de la Fundació Jaume
Bofill, Jordi Sànchez, va destacar
que “les dades sobre els problemes
de l’educació a Catalunya no són
noves. El tema és que, malgrat saber-ho, no s’han fet els esforços per
acabar amb el problema”. L’informe
Bofill afirma, entre altres qüestions,
que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb un nivell més

baix de graduats d’ESO i que la
inversió en educació està per sota
de la mitjana espanyola i europea.
Sànchez va recordar que els indicadors socials, culturals i econòmics
de les famílies continuen sent determinants en el nivell educatiu.
El catedràtic de ciències polítiques Joan Subirats va coincidir amb
Sànchez que l’educació no es pot
deslligar de la situació sociocultural
catalana. Va afegir que el problema
no és només a l’ESO. “Estem per
sota de la mitjana europea pel que
fa a la formació general dels adults”.
# núria toril
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Amb la presència de representants dels informes PISA i Bofill

Els participants al debat sobre l’estat de l’educació

