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El Consell de les Dones, un
òrgan consultiu i de participació
Incidirà en la qualitat de vida de les dones i les nenes i en la igualtat d’oportunitats entre sexes
Aprovat pel Ple, el
Consell és un òrgan
col·legiat i de participació
ciutadana, que
assessora l’Ajuntament
i hi col·labora en
aspectes relacionats
amb polítiques de dones
El Consell de les Dones de
L’Hospitalet ja té llum verd i es
constituirà al principi de l’any
vinent després que el Ple mu
nicipal l’aprovés definitivament.
El Consell és un òrgan col·legiat
que s’ha creat a l’empara del
Reglament de participació ciu
tadana de L’Hospitalet. Els seus
àmbits d’actuació són els que
estan relacionats directament
o indirec tament amb la qualitat
de vida de les dones i les nenes, i
amb la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.
L’objectiu del Consell de les Do
nes és esdevenir un òrgan consultiu
i de participació de les associacions
i organitzacions sense ànim de lu
cre que desenvolupen accions de
promoció de les dones relacionades
amb millorar les seves condicions
de vida i en incentivar la igualtat
d’oportunitats.
El Consell està facultat per de
manar informació a la Generalitat
i a l’Ajuntament sobre qualsevol
matèria que afecti el seu camp d’ac
tuació.

Opinions

TERESA JIMÉNEZ
GRUP DONES GORNAL
El Consell és una reivindi
cació dels grups de dones
i valorem molt positiva
ment que s’aprovi. És una
forma més de participar
en els òrgans de govern
de la ciutat.
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Entre les funcions del Consell hi
ha l’assessorament en matèria d’o
portunitats; estimular la participació
i l’associacionisme dels col·lectius
de dones facilitant el suport neces
sari; conèixer i debatre les actuaci
ons municipals que contribueixin a
promoure la presència de dones a
tots els àmbits de la societat i tam
bé atendre específicament aquelles
dones que pateixen situacions vul
nerables.
El Consell també impulsarà la
cooperació entre associacions, enti
tats i institucions, públiques o pri
vades, perquè realitzin activitats
dirigides a la promoció de les dones
i, al mateix temps, promourà les ac
tuacions municipals que contribuei
xin a convertir la igualtat de dret en
igualtat real.
L’organisme tindrà un plenari de
50 persones, amb la presidència de
l’alcalde de L’Hospitalet i la vicepre
sidència primera de la regidora de
la ponència del Programa Municipal
de la Dona. Hi haurà també diverses
vocalies per grups polítics i associa
cions de dones, entre d’altres.

gabriel cazado

Una de les activitats organitzades pel Grup de Dones de Can Serra

Jornada
Eradicar la violència vers les
dones és un dels objectius
del Programa Municipal de
la Dona de l’Ajuntament de
L’Hospitalet. Una de les ac
tivitats que ha desenvolupat
aquest organisme, amb motiu
del Dia Internacional contra
la violència vers les Dones, ha
estat la 2a jornada sobre violència de gènere amb el títol
Reptes i Millores en la In
tervenció i la Prevenció. En
aquest sentit, la magistrada
dels jutjats de violència so
Participants
bre la dona de Barcelona,
Francisca Verdejo, va pronun
ciar una conferència sobre el
desenvolupament de la Llei Integral de Violèn
cia de Gènere. “La llei té algunes mancances
que quan s’aprovi l’autonòmica s’haurien de
corregir, com és el cas del concepte de violèn
cia, que hauria de ser molt més ampli”, va dir
la magistrada, que va afegir que “no podem
traslladar el problema al poder judicial per
què ell posarà justícia, però el problema s’ha
d’atacar d’origen”.
Segons Verdejo, no estan ben definides les
competències dels jutjats de violència vers les
dones. “Una mala redacció de competències fa
difícil saber quin tema pot anar als jutjats de
violència, i com que hi ha casos –com el d’impa
gament de les pensions– en què no queda clar,
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n Les seves funcions

MARÍA LÓPEZ
gRUP dones DE can serra
El Consell és un pas enda
vant i una forma més de
participar, encara que to
tes les entitats de dones
ja participem i ens coor
dinem amb el CAID.

carmen díaz
gRUP dones vivències
Bé, l’aprovació del Consell.
Com més llocs tinguem per
participar i consultar, mi
llor. Nosaltres oferim a les
dones un lloc de trobada,
participació i relaxació.

en la jornada de violència de gènere

primer s’ha de clarificar a quin jutjat correspon
i això triga. Tampoc recull els casos de menors
que són utilitzats i això també és violència contra
les dones”, va dir la magistrada. �
La jornada va incloure la taula rodona L’era
dicació de la violència de gènere, una utopia
possible? ����������������������������������������
amb la participació, entre d’altres, de
l’escriptora Esmeralda Berbel i de la periodista
Montserrat Boix. Berbel va donar dades d’un
estudi que ha fet sobre la violència i de les entre
vistes amb algunes dones maltractades “que a
sobre se sentien culpables”. Boix va explicar la
seva tasca a favor del llenguatge no sexista. “A
les facultats hi hauria d’haver un taller o seminari
sobre la violència de gènere”, va dir.

La Regidora del Programa de
la Dona, Dolors Fernández, valora
molt positivament l’ampli sector de
la societat civil que participarà en el
Consell. “A partir d’ara els proble
mes de les dones es veuran amb
una altra mirada, més plural i s’hi
podran incorporar polítiques més
diverses i amb una tasca molt més
coordinada”, ha dit. El primer que
haurà de fer el Consell, segons la
regidora, és informar de les políti
ques del Programa Municipal per a
la Dona i “organitzar un 8 de maig,
Dia de la Dona Treballadora, amb
una participació molt més àmplia de
sectors”, afegeix. # marga solé

