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L’H celebra el Dia internacional
contra la violència vers les dones
‘Si maltractes, tu ets el problema’ és el lema per commemorar el 25 de novembre a la ciutat
El Programa Municipal
per a la Dona, els
grups de dones de
L’Hospitalet i el Ple
es manifesten en
contra de qualsevol
forma de violència
envers les dones�
El Programa Municipal per a la
Dona de l’Ajuntament de L’Hosp italet ha organitzat la III Jornada sobre Violència de Gè
nere, que se celebrarà el 15
de novembre a l’auditori de La
Farga, per commemorar el Dia
Internacional contra la Violència
vers les Dones que se celebra
el 25 de novembre.
La jornada serà inaugurada per
la tinenta d’alcalde de l’Àrea de
Benestar Social, Dolors Fernández,
i les activitats s’iniciaran amb una
conferència a càrrec d’Elena Larrauri,
professora de dret penal i criminologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. La conferència tractarà
la violència de gènere des d’una
aproximació criminològica. També
se celebraran taules de debat i discussió: La importància d’una intervenció integral i El fet migratori i
s’organitzarà un taller monogràfic
sobre la tasca dels professionals

També el Ple municipal
del mes de novembre
va aprovar una
moció unitària que
feia referència a la
necessitat de combatre
aquesta xacra social

gabriel cazado
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Els grups de dones de la ciutat en la concentració del 2006 contra la violència de gènere

que treballen amb dones en situació
de violència de gènere. L’objectiu és
que en aquesta jornada, els professionals que dia a dia treballen amb
les dones que pateixen violència de
gènere siguin els que prenguin la
paraula per tal de compartir, analitzar i intercanviar les seves experiències. Aquest taller serà coordinat

per la psicòloga Hermínia Gomà;
Soledad Calle, treballadora social
i psicòloga, i Concepción Garriga,
psicòloga.
Segons el Programa Municipal
per a la Dona, l’organització de jor
nades d’aquest tipus tenen com
a objectiu fonamental contribuir a
la incorporació de noves formes

d’inter venció que condueixin a
l’eliminació de totes les formes de
violència cap a les dones.
n Manifest dels grups de dones
D’altra banda, els grups de dones de L’Hospitalet han elaborat un
manifest del Dia Internacional con-

tra la Violència vers les Dones, amb
el lema Si maltractes, tu ets el problema, per mostrar la preocupació, el
rebuig, la ràbia i la condemna a tots
els actes de violència i expressar la
solidaritat a totes les dones que la
pateixen.
Aquest any, les entitats de dones
fan actes descentralitzats, posaran
una torreta a cada barri amb el lema
Si maltractes, tu ets el problema i
cada grup repartirà el manifest i aprofitarà el dia a cada barri per fer extensiu el missatge a més persones
de cada zona.
A més, el Ple de novembre
ha aprovat una moció unitària de
rebuig a aquest tipus de violència,
també es demana més sensibilització davant aquesta xacra social
i continuar amb els projectes i re
cursos necessaris per prevenir-la.
Si malauradament es produeix, la
moció proposa tenir cura de les víctimes i de les famílies. # m . solé

Adjudicades les obres per
rehabilitar la Torre Barrina
del parc de la Marquesa
La Societat Municipal L’H 2010
ha adjudicat les obres de rehabilitació de la Torre Barrina,
situada al parc de la Marquesa,
per acollir un centre de formació i de difusió de tecnologies
multimèdia per a joves. El projecte té un termini d’execució
d’un any.
La Torre Barrina és un edifici
catalogat en el Pla de protecció
del patrimoni arquitectònic de L’H i
amb la seva rehabilitació se’n recupera l’ús. “El projecte forma part del
Pla integral de Collblanc-la Torrassa
i serà un dels últims equipaments
que es posa en marxa amb l’ajut de
la Llei de barris que va atorgar la Generalitat, l’any 2004. “Pràcticament
totes les actuacions que es preveien
en aquesta Llei ja les estem finalitzant”, ha manifestat en el decurs
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d’una visita a l’edifici la tinenta d’alcalde de Planificació, Coordinació i
Economia, Nuria Marín. A la visita
també hi ha assistit el regidor del
Districte II, Pere Según.
L’equipament, un cop rehabilitat,
disposarà de 1.100 metres quadrats
de superfície i, a més, s’ampliarà la
zona verda del parc de la Marquesa
en 1.400 metres quadrats, per ubicar un espai de jocs infantils per als
més menuts i es condicionarà tota
la zona que envolta la casa, per ressaltar l’edifici. El pressupost total del
projecte és de 2,3 milions d’euros
per a la rehabilitació i de 280.000
euros més per a la urbanització de
l’entorn de l’edifici.
A la planta baixa de la Torre Barrina hi haurà una sala polivalent per
a exposicions, la primera i la segona
planta tindran aules multiusos i la

tercera inclourà aules per a seminaris, estudis de so i d’enregistrament
i muntatge d’àudio i vídeo.
“En paral · lel estem treballant
en el projecte de recuperació d’un
refugi antiaeri que es va descobrir
mentre es feien els sondatges del
subsòl i que serà recuperat per al
barri i per a la ciutat perquè forma
part dels petits vestigis que encara
ens queden d’aquella època”, ha
manifestat Nuria Marín. La tinenta
d’alcalde també ha avançat que
“en un any i mig o dos tindrem la
Torre Barrina rehabilitada, els seus
voltants urbanitzats, el parc de la
Marquesa totalment acabat, l’estació de la Línia 9 del Metro ja estarà
construïda en el subsòl i tornarà la
tranquil·litat a aquesta zona tan emblemàtica per al veïnat de Collblancla Torrassa”. # marga solé

gabriel cazado

Serà un centre de noves tecnologies per a joves

La tinenta d’alcalde Nuria Marín va visitar l’edifici

