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Les dones de L’H fan activitats
contra la violència de gènere
xits. Níger és el país on el Noma és
més present ja que és el més pobre
d’Àfrica. És en aquest lloc on la malaltia afecta més les nenes perquè
menjar és una qüestió jeràrquica i
elles són les últimes de fer-ho, si
en queda.
A més, els Grups de dones de
L’Hospitalet han celebrat el Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones amb un acte el 23 de novembre a la rambla de Just Oliveras,

al costat del símbol de la ciutat,
l’Acollidora.
Amb la lectura d’un manifest i
una encesa d’espelmes, les dones
van mostrar el seu rebuig a la violèn
cia de gènere. “Per a moltes de nosaltres, la solució contra la violència
és emprar mà dura amb els culpables: presó, allunyaments i multes.
Tot el que es pugui s’ha de fer per
dissuadir els culpables”, diuen en el
manifest. # marga solé

Les espelmes van il·luminar una vegada més l’Acollidora

El 20 de novembre es va com
memorar el Dia Universal
dels Drets dels Infants amb

Vist a L’H
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El 25 de novembre és el Dia
Internacional contra la Violència
vers les Dones. Amb aquest motiu el Centre d’Atenció i Informa
ció de la Dona (CAID) organitza
la segona jornada Violència de
gènere: reptes i millores en
la intervenció i la prevenció,
que se celebrarà a La Farga, l’1
de desembre, a partir de les
9.30h.
La jornada serà inaugurada
per la regidora de Serveis Socials i Programa de la Dona, Dolors Fernández, i per la presidenta
de l’Institut Català de les Dones, Sa
ra Berbel. La magistrada dels jutjats
de violència de Barcelona, Francisca
Verdejo, pronunciarà una conferència sobre els aspectes jurídics de la
violència de gènere i també hi haurà
una taula rodona sobre el tema amb
diverses especialistes.
Els actes de commemoració del
25 de novembre es van iniciar el
16 del mateix mes amb la xerrada
Noma: una malaltia de gènere?,
organitzada pel CAID amb la col·
laboració de la Fundació Campaner.
Aquesta malaltia es presenta generalment en àrees on les condicions
de neteja i sanitat són deficients,
destrueix les membranes mucoses
de la boca i, més tard, d’altres tei-
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El CAID organitza unes jornades sobre reptes i millores en la prevenció

una festa amb activitats lúdiques i reivindicatives, organitzada per la Xarxa Local de
Serveis d’Atenció a la Infàn
cia i celebrada a la plaça de
l’Ajuntament. L’H també va
acollir una jornada tècnica
sobre la prevenció del càstig
físic i psicològic i es van ofe
rir als professionals eines per
treballar en la prevenció del
maltractament infantil.

