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Unes 150 persones es concentren davant L’Acollidora

Els grups de dones celebren
el dia contra la violència

GABRIEL CAZADO

MARGA SOLÉ

L’Hospitalet es van manifestar contra la violència

Més de 150 persones es van concentrar el 25 de novembre amb
espelmes davant el monument de
L’Acollidora, a la rambla de Just
Oliveras, per commemorar el Dia
Internacional contra la Violència
vers les Dones. L’acte el van convocar dotze grups i associacions
de dones de la ciutat que van llegir un manifest de condemna davant “el panorama desolador i
brutal de violència contra les dones en les modalitats d’abusos se-

xuals i maltractaments físics o psicològics”, segons diu el manifest.
A l’acte van assistir regidors i regidores de l’Ajuntament i es va fer
un minut de silenci “en record de
les dones que han patit maltractaments a mans de les seves parelles”, explicava la presidenta de
l’Associació de Dones Separades
de L’Hospitalet, Mercè Paredes.
Segons la Memòria del Programa Municipal de la Dona, les joves
de 30 a 34 anys són les que més
consultes han fet al Centre d’Informació i Atenció a la Dona (CAID)

i el 60 per cent han fet referència
a la violència domèstica i als conflictes de parella.
D’altra banda, el 30 de novembre a La Farga es va convocar una
taula rodona sobre la violència
vers les dones amb la participació
de la professora de dret de la Universitat Rovira i Virgili, Núria Roldan, i membres dels sindicats UGT
i CCOO. També el grup municipal
d’IC-V va presentar al Ple una moció que proposava mesures per
lluitar contra les agressions i maltractaments a les dones.

BREVES

Los cursos en los
centros culturales se
inician el 10 de enero
Los centros culturales de
L’Hospitalet iniciarán el 10 de
enero los cursos y actividades
de teatro, cine, música y fotografía. La matrícula se puede
formalizar a partir del día 3 en
los mismos Centros Culturales.
Los ciudadanos que deseen
más información pueden llamar al Servicio de Cultura, al
teléfono 93 402 96 74.

Habilitada una zona
azul de aparcamiento
limitado en la Florida
Para el día 15 está prevista la
entrada en funcionamiento de
una nueva zona azul de estacionamiento limitado en la avenida Miraflores y en la calle Enginyer Moncunill, en la Florida.
Este aparcamiento limitado facilitará el acceso a una parte
de la zona comercial y al mercado municipal.

El secretario de
Organización de CDC
da una charla en L’H
Convergència, present i futur
fue el tema de una charla-coloquio que el secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
Felip Puig impartió en el local
de este partido en la ciudad, el
pasado 25 de noviembre.

Acto de solidaridad
del PP con el
colectivo magrebí
Alberto Fernández Díaz y Pedro Alonso, presidentes regional y local, respectivamente,
del PP han mantenido una reunión con el colectivo magrebí
de la ciudad, a la que ha asistido el responsable del programa
de Integración y Colaboración
con la Comunidad de Inmigrantes del PP, Nabil Allakoud.

