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Ple municipal. Mocions contra la violència de gènere, a favor de la lluita contra la sida i en ajut dels malalts d’Alzheimer

En suport dels més febles
Les formacions polítiques representades a
l’Ajuntament han aprovat diverses mocions en
suport als col·lectius més febles, com és el cas
de les víctimes de violència de gènere
La sessió del Ple municipal del mes
de novembre ha estat marcada per
la commemoració del Dia contra la
Violència de Gènere (25 de novembre); el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida (1 de desembre), i el Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat (3 de desembre, vegeu
la notícia inferior).
Amb motiu d’aquestes commemoracions, les formacions polítiques
van presentar diverses mocions en

suport d’aquests col·lectius. PSC i
PP van presentar una proposta en
suport a les víctimes de la violència
masclista que va comptar amb el
vot favorable de la resta de grups.
ICV-EUiA també va presentar una
moció sobre aquest tema que van
votar a favor PSC i PxC. CiU li va
donar suport parcial i PP hi va votar
en contra. Les mocions aprovades
fan una crida a seguir lluitant per
eradicar la violència de gènere i de-

manen a les administracions que hi
posin els mitjans necessaris.
A més, la Junta de Portaveus
va acordar commemorar el 25 de
novembre presentant davant el Ple
municipal d’aquest mes un informe
de l’activitat del Programa Municipal per a la Dona, del qual es farà
difusió entre la ciutadania. També
es farà un acte el mateix dia amb els
grups de dones de L’H i els grups
municipals davant de L’Acollidora
per rebutjar la violència de gènere.
La sessió plenària també va
aprovar una moció presentada pel
PSC i ICV-EUiA que demana la
continuïtat de la lluita contra la sida i
considera la prevenció com a principal eina per evitar el contagi. El text

demana que les retallades no afectin
els programes preventius contra la
sida i insta al Govern central que
garanteixi l’accés igualitari a l’assistència a totes les persones, sense
excloure els immigrants. La moció
va comptar amb el suport de CiU i
PXC i el vot parcial del PP.
També en el capítol de mocions
va prosperar la proposta del PP

Cada 25 de
novembre es farà
una concentració
a ‘l’Acollidora’ i es
llegirà un manifest

perquè la Generalitat desenvolupi
un protocol d’atenció a les persones malaltes d’Alzheimer en els serveis d’urgències sanitàries. Aquesta
petició, inspirada per l’Associació
de Familiars de Malalts d’Alzheimer,
demana que es compti amb servei
de neurologia, que l’atenció es faci
en un box individual i que es faciliti
als acompanyants una targeta que
els reconegui com a interlocutors
amb el metge. Tots els grups van
votar-hi a favor, tret de CiU que es
va abstenir. Per últim, es va aprovar
la proposta de CiU per donar suport
i implicar més entitats en un dels
programes escolars d’Aprenentatge-Servei, el programa Joves pel
barri. y

3 de desembre. Actualment hi ha mil milions de persones, un 15% de la població mundial, amb algun tipus d’afectació

La integració, el repte pendent
del col·lectiu de discapacitats
L’Hospitalet es va sumar a la celebració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, el 3 de
desembre, amb un programa d’activitats per tal d’unir esforços, per
fer-se’n ressò i per compartir amb la
ciutadania els drets i les necessitats
de les persones amb discapacitat
de la nostra ciutat. Es van organitzar
actes amb la participació de les diferents entitats de la ciutat.
D’altra banda, en el darrer Ple

es van aprovar dues mocions, una
de PSC i PP en suport al Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, i una altra d’ICV-EUiA
per defensar els drets d’aquestes
persones. L’Associació Coordinadora de Col·lectius de Disminuïts
de L’H és una de les entitats de la
ciutat que té com a finalitat crear els
serveis necessaris per dur a terme
programes i serveis d’atenció a persones amb discapacitat. La seva pre-

sidenta, Ana Cara, ha assenyalat
que “el primer repte és aconseguir
la integració, la normalitat en el seu
dia a dia. Un altre objectiu és millorar la mobilitat, que ens puguem
moure per la ciutat sense barreres”.
Cara ha destacat que “l’Ajuntament
està fent un esforç per convertir
L’H en una ciutat cada vegada més
accessible, però la crisi i la falta de
recursos ha fet que molts projectes
no s’hagin pogut dur a terme”. y

Participants en els actes celebrats amb motiu del 3 de desembre

