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25 de novembre. Actes de conscienciació, solidaritat i prevenció de la xacra que enguany ja ha causat 8 morts a Catalunya

L’H, contra la violència masclista
Fins a mitjan octubre, vuit dones van perdre la vida
a mans de la parella, les mateixes que en tot 2016
Les xifres de violència masclista són
esfereïdores, més encara quan es
produeixen en una societat que es
considera avançada. Aquest any,
fins al 9 de novembre, vuit dones
han perdut la vida a Catalunya i 44 al
conjunt d’Espanya, amb tres casos
encara per investigar. Les xifres igualen les de tot 2016 (8 a Catalunya i
44 a Espanya). El 25 de novembre,
Dia Internacional contra la Violència
envers les Dones, cal recordar-ho i
alçar la veu contra aquest greu problema.
Durant els dies previs i poste-

riors al 25 de novembre, des del
Programa Municipal per a la Dona
s’han organitzat actes diversos:
xerrada en matèria jurídica (30 de
novembre, 18h, al CAID, pl. de Can
Colom, 1), taules rodones, teatre
adreçat als instituts i l’acte institucional, el mateix dia 25, a la plaça
de l’Ajuntament (11h).
Al tancament d’aquesta edició,
tenia lloc una jornada adreçada a
professionals per analitzar la relació
entre espai urbà i la violència masclista, perquè un espai amb visibilitat, entorn net i acollidor, afluència

Acte institucional del 25 de novembre del 2016, a la rambla

de públic i vitalitat ajuda a evitar
possibles agressions.
Els experts incideixen en la ne-

cessitat de denunciar. En el primer
semestre d’aquest any, la Regió
Policial Metropolitana Sud ha regis-

trat 1.173 denúncies. L’any passat
la xifra de denúncies va ser de
2.144. Per això cal adreçar-se a
la comissaria dels Mossos (c. del
Teide, 99) o trucar al 112 si és una
emergència. Als jutjats de L’Hospitalet també hi ha un tribunal especialitzat en violència sobre la dona
(av. del Carrilet, 2).
Si cal orientació, les víctimes
poden trucar a la línia d’atenció
permanent 900 900 120, gratuïta
i confidencial; poden adreçar-se al
seu equip de família del CAP o demanar el suport dels serveis socials
del barri o del Centre Municipal
d’Atenció i Informació a la Dona, el
CAID (pl. de Can Colom, 1, tel.: 93
403 62 70). y

Breves
Reconocimiento a los
voluntarios de Creu Roja
por su actuación el 17A
El Ayuntamiento reconoció la tarea
de los voluntarios de Creu Roja de
L’H que participaron en el dispositivo
de emergencia de los atentados del
17 de agosto con un acto el 7 de noviembre. En concreto, 18 personas
formaron parte de los equipos de
soporte logístico, acompañamiento a
las familias y atención psicosocial. y

El Esplai Xixell celebra un
mercado de segundas
oportunidades
La iniciativa está organizada por jóvenes de la entidad con el objetivo
de trabajar el consumo responsable.
El mercado de segundas oportunidades tendrá lugar el 18 de noviembre a partir de las 17.30h en rambla
Marina, entre Provença y avenida
Carrilet. Se podrán intercambiar articulos de segunda mano, principalmente ropa, libros y música. y

L’Hescarràs organiza
el segundo Abierto de
Scrabble de la ciudad
El Club de Scrabble de L’Hospitalet
celebra el próximo 16 de diciembre
el segundo Abierto de Scrabble en
español de la ciudad. El campeonato
tendrá lugar a partir de las 10h en
el Casal d’Entitats de la Torrassa y
serán seis rondas de uno contra uno.
Las inscripciones se pueden realizar
en la web www.l-hescarras.cat o en
el correo info@l-hescarras.cat. y

La ciudad promueve la
adopción responsable de
animales de compañía
La ciudad acogió el 3 y 4 de noviembre la iniciativa Forever Friends, dos
jornadas llenas de actividades con
el objetivo de promover la adopción
responsable. La acción se enmarca
en la puesta en marcha, por parte del
Ayuntamiento, de programas en relación al bienestar de los animales de
compañía. y

