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Els col·lectius femenins de L’H organitzen activitats

MARGA SOLÉ
Com cada any quan s’apropa el 8
de març, Dia Internacional de la
Dona, institucions i col·lectius volen posar de manifest que els drets
de les dones no avancen tant com
en principi sembla. En el cas de
L’Hospitalet, i dins del Programa
Municipal per a la Dona per a l’any
1999, s’ha proposat conjuntament
amb els grups de dones de la ciutat, posar de manifest el que representa la pèrdua dels drets legals i
el retrocés social en una societat
on semblava que estaven consolidats.
Per posar de manifest aquesta situació, des d’octubre de 1998
i fins al mes de març de 1999, el
Programa Municipal per a la Dona
ha desenvolupat activitats de sensibilització pensant en Algèria, ja
que és una realitat pròxima en l’espai i coetània en el temps, en la
qual les dones, dins de les seves
possibilitats i des de diferents àmbits, s’han rebel·lat com un model

ELS ACTES
Grup de Dones de Can Serra. 9
de març, 17h. Xerrada. La història
de les dones. 10 de març, 17h. Cine
Fòrum. 11 de març, 18h. VII Certamen de Poesia Popular. Lloc: C.
Reconciliació (Av. Can Serra, s/n).
Grup de Dones de Santa Eulàlia.
8 de març, 17h. Inauguració dels
treballs dels tallers. 10 de març,
17h. Xerrada: La dona del 2000.
Lloc: CC Santa Eulàlia (Santa Eulàlia, 60).
Associació Cultural Vivències. 3
de març, 17h. Poesia i música a
càrrec del Grup Lisístrata. Lloc: c.
Campoamor, 62.
Grup de Ioga de Santa Eulàlia. 2
de març, 16h. Xerrada: Evolució de
les dones. 3 de març, 9.30h. Cine
fòrum. 3 de març, 20h. Xerrada.
Evolució de les dones. Lloc: CC
Santa Eulàlia (Santa Eulàlia, 60).
Associació de Dones de Sant Josep. 11 de març, 17.30h. Xerrada.
Situació de les dones d’Algèria per
Djaouida Moualhi i inauguració de
l’exposició de pintures de Misse Toribio Cruz. Lloc: c. Galvany, 15.
Associació de Dones Vídues de
L’H. 6 de març, 18h. Teatre. CC
Bellvitge, Rbla. Marina, 232. 11 de
març, 18h. Cine fòrum sobre l’amistat. Lloc: Mare de Déu de Bellvitge, 190, altell.
Associació de Dones del Gornal.
10 de març, 18.30h. Xerrada: Situació de les dones a Algèria, a càrrec de Lalia Amel Chikhaoui. Lloc:
CC Gornal (Av. Carmen Amaya, 3).
Associació de dones de L’Hospitalet Centre. 10 de març, 17h. Xerrada. Situació de les dones a Algèria, a càrrec de Djaouida Moualhí.
18.30h. Conta contes: Dime mujer,
per L. Rodriguez. 20h. Actuació de
la coral Dènia. CC Sant Josep (A.
Isabel la Catòlica, 62).

de resistència activa contra l’ordre
social i regressiu que se’ls vol imposar. “Els avanços que hem anat
aconseguint les dones no s’han de
percebre com una concessió justa sinó com el resultat de l’esforç
continuat i permanent en el temps,
per anar avançant cap a la igualtat”, explica Dolors Fernández, directora del Programa Municipal
per a la Dona.
Entre les activitats que han dut
a terme durant tot l’any, amb la
col·laboració dels grups de dones,
destaquen l’elaboració d’un dossier respecte la situació actual de

la dona a Algèria i xerrades a càrrec d’especialistes, com la que es
farà el dia 24 de febrer a les 19
hores a La Farga sobre La violència domèstica o la que es va fer el
passat dia 16 sobre La violència
vers les dones. També és previst
al llarg de l’any altres xerrades sobre Violència en el treball i Violència a conflictes armats. El 8 de
març, tot aquest treball confluirà en
un acte institucional que tindrà lloc
a La Farga i que constituirà l’eix
central del reconeixement a totes
les dones algerianes representades per un testimoni present a l’acte.

ARXIU

El Dia de la Dona es dedicarà a
conèixer la situació d’Algèria

La Farga será de nuevo el escenario de la celebración del día 8

