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Exposició sobre
la lluita per
millorar la sanitat

Abierto el plazo para
solicitar las becas del
Museu de L’Hospitalet
El 22 de noviembre finaliza el
plazo para solicitar las becas de
investigación del Museu destina
das a alumnos de tercer ciclo
de la Universitat de Barcelona.
Los temas de la convocatoria
2006-2007 son: estudio de las
mujeres de L’H; cultura y ciudad,
1950 -1980, y fondo de ar te
contemporáneo del Museu de
Història. Las becas las impulsa
el Ayuntamiento y la UB.

Parteix d’un treball de recerca d’estudiants
“fet que deriva en problemes socials
com una major necessitat de serveis
d’atenció domiciliària, un increment
de les malalties cardiovasculars, la
diabetis i la hipertensió”.
En el treball es fa referència
també les condicions de treball dels
professionals: “Vaig detectar que
els metges treballen sota una gran
pressió que fa que pateixin estrès i
que no pugin desenvolupar correc
tament tasques de prevenció entre
la població”, comenta Eliseu.
A l’exposició es repassen inicia
tives municipals com la instal·lació
de la primera farmàcia l’any 1969
o el més recent projecte BioPoL’H.
# andreu ferrer

Pedir cita a través de
Internet en los CAP de
Collblanc y la Torrassa

gabriel cazado

Per la sanitat, L’Hospitalet en
lluita és el títol d’una exposició
que repassa l’evolució de les
condicions sanitàries i el paper
dels hospitalencs per millorarles. La mostra és instal·lada a
l’Arxiu Municipal i es pot veure
fins al 7 de gener.
L’exposició parteix d’un dels tre
balls de recerca guanyadors a les
Sisenes Jornades Científiques i Tec
nològiques, fet per l’estudiant de
batxillerat Eliseu Esterlich, de l’IES
Mercè Rodoreda. El treball tracta
sobre la sanitat al barri del Centre i
a l’exposició s’analitza l’evolució de
les condicions sanitàries al llarg de la
història i les principals demandes de
la població. Es presenten documents
i objectes històrics com microscopis
i xeringues de principi del segle XX
procedents del Museu.
Eliseu Esterlich estudia Medicina
al Campus de Bellvitge de la Univer
sitat de Barcelona. Fa un any, quan
feia batxillerat, es va plantejar analit
zar “no només l’assistència sanitària
que s’oferia al barri del Centre sinó
també els diferents factors socials
que influeixen en l’estat de salut de
les persones com ara el nivell edu
catiu, l’econòmic o la procedència”.
D’aquesta forma, va mantenir en
trevistes amb metges i infermeres
del CAP de Just Oliveras, amb mes
tres i amb representants veïnals.
Entre les principals conclusions, el
treball indicava que la població s’ha
anat envellint en els darrers anys,
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Objectes sanitaris de principis del segle XX

Jornades Interculturals d’Akwaba
Del 9 a l’11 de novembre al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
La Fundació Akwaba celebra
les VII Jornades Interculturals
de L’Hospitalet sota el títol Me
diació femenina, trànsit a una
nova mirada vers la pau. Els
organitzadors proposen analit
zar el paper que pot jugar la do
na en la resolució de conflictes, tot
aplicant una visió de gènere.
A les taules rodones preparades
es parlarà el rol de la dona des de
tres perspectives i es buscarà la in
terrelació: la dona en el seu entorn
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i la dificultat per inserir-se en el
mercat laboral, la seva participació
en la vida del barri i el seu paper en
la resolució de conflictes armats. Es
tractarà de veure si les solucions a
qüestions més particulars poden ser
vàlides per solucionar conflictes.
Es farà referència a les situaci
ons de Rwuanda, Txetxènia i Costa
d’Ivori i al paper desenvolupat per
les dones; als conflictes de gènere,
i a la participació de les dones en la
construcció de la ciutat.

Akwaba fa una important tasca
de sensibilització i també ho ha fet
en aquesta ocasió amb tallers on
s’explica el drama dels nens soldats
a Costa d’Ivori. A més ha organitzat
un concurs de dibuixos sobre la
qüestió que s’exposaran al CC Tecla
Sala amb els que han fet nens de
Costa d’Ivori, que fins fa poc han
viscut un greu conflicte armat. Tam
bé a la Tecla Sala es pot veure una
exposició que relaciona la pobresa i
la desigualtat de gènere. # r .

Los usuarios de estos dos CAP,
gestionados por el Consorcio
Sanitario Integral, ya pueden so
licitar cita con su médico través
de Internet. Hay que acceder
a la página web del consorcio
(http://www.sanitatintegral.org)
e introducir el número de la tar
jeta sanitaria, el DNI o el número
del pasaporte. El sistema permi
te la reserva de horas, el cambio
de día o su cancelación.

L’H participa en
los actos del día de
la prueba del Sida
Voluntarios del JIS y de la Funda
ción Salut i Comunitat instalaron
mesas informativas ante el CC
Barradas para sensibilizar y pro
mover entre los ciudadanos la
necesidad de realizarse la prue
ba del VIH y, de esta manera,
conseguir detectar precozmente
la presencia de anticuerpos. Las
actividades se desarrollaron el
pasado 20 de octubre, Día de la
Prueba del VIH.

