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LA CIUTAT

Anna Simó, per la diversificació
d’ocupacions dels discapacitats
La consellera visita la seu de l’Associació de Suport al Disminuït de Bellvitge
La consellera de Benestar i
Família de la Generalitat, Anna Simó, va visitar el passat
20 de maig les instal·lacions
de l’Associació de Suport al
Disminuït Mare de Déu de
Bellvitge, junt a la regidora
de Serveis Socials de l’Ajuntament, Dolors Fernández, el
regidor del districte, Antonio Bermudo i la presidenta de l’associació, Rosa Maria Gómez.
Simó va fer un recorregut per
la seu de l’associació per conèixer les activitats que desenvolu-

El grup municipal de CiU ha
reclamat que la pàgina web
de l’Ajuntament es faci accessible a les persones amb
disminucions. La proposta,
que ja va ser presentada davant el Ple municipal el passat mes de desembre, ha
tornat a fer-se pública perquè “tot i que es va dir que
s’hi estava treballant, encara no
se n’ha fet res”, explica la regidora Annabel Clar.
La petició de CiU és que la
web sigui accessible sense ratolí
per navegar-hi amb teclat adaptat
i que es pugui tant llegir com escoltar, que el tamany de la lletra
es pugui adaptar i que els colors
siguin adients per a persones daltòniques. A més, proposen que
les biblioteques públiques disposin d’ordinadors adaptats.

T
A
L
L
E
R
S

■ Nova pàgina a Internet

La consellera Anna Simó visita l’associació de Bellvitge

exemple el projecte que es vol tirar endavant des de l’Ajuntament.
Segons aquest projecte, els tallers i els mercats estudien un
conveni segons el qual els disminuïts portaran la compra als
clients. “Així, les persones que
treballen als tallers podran sortir

al carrer i interrelacionar-se”. Durant la visita a l’associació, la consellera va declarar que el govern
al qual pertany vol donar una especial atenció a les polítiques socials, tot i les mancances pressupostàries i el dèficit actual que
pateix la Generalitat.

Per la seva part, la regidora
Dolors Fernández, va subratllar la
importància de la tasca que dia
dia realitzen les famílies de les
persones amb disminucions i la
necessitat que tota la societat estigui implicada i sigui solidària
per ajudar-los. # BEA SANCHÍS

D’altra banda, CiU ha presentat la nova pàgina web del grup
municipal que n’ha renovat el
disseny i els continguts. La pàgina ofereix informació sobre les
activitats de la formació, agenda
d’actes i una bústia perquè els visitants els facin arribar les seves
propostes, a més d’adreces de
contacte i informació sobre els tres
regidors de CiU a l’Ajuntament.
# REDACCIÓ
Web de CiU a L’Hospitalet
www.ciulhospitalet.com

GABRIEL CAZADO

pen els seus integrants. La consellera va afirmar que “en l’actualitat
estem vivint un moment on s’han
de prendre decisions que afecten
els centres de treball destinats a
les persones amb disminucions”.
La majoria dels tallers on treballen persones disminuïdes es dediquen als manipulats, “sector
que s’esgota i fa necessària la diversificació del treball”.
La consellera va posar com
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La consellera de Benestar
i Família va afirmar que
s’han de buscar nous
tipus de treballs perquè
els puguin desenvolupar
les persones amb
disminucions

CiU demana
una web
municipal
accessible
a tothom

El CC Tecla Sala va acollir la constitució de la Xarxa Sida
i Món Local a Catalunya que agrupa a administracions,
ONG i professionals implicats en la prevenció de la sida.
L’H serà la seu permanent
d’aquest organisme. L’objectiu principal de la Xarxa
és ser un fòrum integrador dels diferents agents i col·lectius afectats. L’Hospitalet és un dels municipis pioners
en desenvolupar programes de lluita contra la sida.

VIST A L’H

