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El 8 de març, en record de les treballadores de la fàbrica Cotton de Nova York

Dia de la dona treballadora
Totes les dones de la
ciutat,133.422 segons el
darrer padró d’habitants,
estan convocades el 8
de març a celebrar el
Dia Internacional de la
Dona Treballadora, en
homenatge al centenar
de dones mortes al 1908
a la fàbrica Cotton de
Nova York quan
reivindicaven millores
laborals

L’OPINIÓ

Jugant
amb la
desigualtat,
exposició de
joguines
antigues a la
Tecla Sala del
2 al 19 de març

ROSA SALGUERO
La Regidoria delegada del Programa Municipal per a
la Dona i set entitats de dones de la
ciutat (el Grup de
Dones de Can Serra, el Grup de Dones de Santa Eulàlia, l’Associació de Dones Separades, el Grup Vivències, l’Associació de Dones de Sant Josep i
el Grup de Ioga de Santa Eulàlia)
han preparat un atapeït programa
d’activitats per a la segona setmana de març, on la dona i el seu món
seran els protagonistes.
A L’Hospitalet, actualment el
50,83 per cent de la població són
dones, la majoria amb edats compreses entre els 15 i els 49 anys.
Segons el darrer cens de 1991, que
registrava un total de 138.257 dones, el 33,5 per cent manifestaven
treballar a les feines de la llar i el
22,8 per cent fora de casa. Pel que
fa al nivell d’instrucció, més d’una
quarta part deia no tenir estudis,
mentre que només un 2,5 per cent
gaudia de titulació universitària.
Amb motiu d’aquesta diada, la
Regidoria de la Dona, creada al
1991, ha organitzat del 2 al 19 de
març una exposició de joguines a
la Sala Molí del Centre Cultural Tecla Sala, sota el títol Jugant amb
la desigualtat. Amb ella es pretén
constatar com a través del joc s’ensenya els nens i les nenes a comportar-se socialment i com les joguines han esdevingut elements
de transmissió dels valors sexistes
de la societat. La col.lecció de joguines, propietat d’Eustaquio Castellano, director del Museu de la Joguina de València, està formada per
150 peces originals, de finals del
XIX i fins els anys 50, que van acompanyades de fotografies i textos.
Des de la Regidoria també s’ha
organitzat per al proper dia 9 de
març al Teatre Joventut la representació d’Un dia qualsevol, de Dario
Fo, portada a escena per la companyia GAT.
De la seva banda, set entitats
de dones de la ciutat han preparat
conferències, sessions cinematogràfiques, obres de teatre i concerts de música, entre d’altres activitats culturals, al llarg de la segona setmana de març.

Regidoria
i entitats
organitzen
una setmana
d’activitats
per a les més
de 133.000
ciutadanes
L’APUNT

Programa d’actes del Dia de la Dona
Grup de Dones de Can
Serra
Dia 7 de març, 17.30h. Cine-Forum Mamá, hay un hombre blanco en tu cama. Modera
l’equip tècnic del Programa Municipal per a la Dona.
Dia 8 de març, 18.30h.
Inauguració exposició dels tallers del grup.
Dia 9 de març, 18.30h. III
Certamen de posesia. Concert
de piano a càrrec de Maria Mercè Vila.
Lloc: Casa de la Reconciliació, av. Can serra, 82.
Grup de Dones de
Santa Eulàlia
Dia 6 de març, 17h. Inauguració exposició dels tallers.
Teatre a càrrec del grup.
Dia 7 de març. Sortida Cultural.
Dia 8 de març, 17h. Col.loqui La mujer y la tolerancia a

càrrec de l’equip tècnic del Programa Municipal per a la Dona.
Dia 9 de març. Dinar de germanor i cloenda.
Lloc: c/Anselm Clavé, 24.
Associació de
dones separades
Dia 11 de març, 18h. Xerrada Dificultats legals. Sentències. A càrrec de l’equip tècnic
del Programa Municipal de la
Dona.
Grup Vivències
Dia 8 de març, 16.30h. Teatre Clam de tardor , de J. Casalí,
a càrrec del grup Donna.
Lloc: c/Campoamor, 62.
Associació de
Dones de Sant Josep
Dia 6 de març, 17.30h. Cine-Forum amb la projecció de
la pel·lícula Tomates verdes fritos.
Lloc: c/ Galvany, 15.

Grup de Ioga de
Santa Eulàlia
Dia 8 de març, 9.30h. Xerrada El paper de la dona a la política. Ponent regidora delegada
de la dona, Dolors Fernández.
17h. Xerrada Salut i autoestima
a càrrec de l’equip del Programa Municipal per a la Dona.
Lloc: Polisportiu de Santa
Eulàlia, c/ Jacint Verdaguer, 15.
Regidoria de la dona
Del 2 al 19 de març. Exposició Jugant amb la desigualtat.
Sala Molí. Tecla Sala (av. Josep
Tarradelles, 44).
Dia 9 de març, 19h. Obra
Un dia cualquiera. Companyia
GAT. Teatre Joventut (c/ Joventut, 4).
Dia 15 de març, 19h. Conferència La comunicació entre
homes i dones per Sebastià Serrano. Palauet Can Boixeres.

LES DONES
I LA CIUTAT
Dolors Fernández
Regidora delegada dels
Programes per a la Dona

Les ciutats han estat organitzades en la seva estructuració material, en el temps i en
els seus símbols des de l’òptica
que el sexe femení és complementari i subordinat al masculí.
En la ciutat es reflecteix la divisió del treball en funció del sexe
com a criteri a partir del qual
s’organitza la societat. Les seves estructures han estat projectades des de les necessitats
masculines, des d’un model industrial basat en la producció,
on les dones ocupen un paper
de segon ordre dedicades a tenir cura del altres (gent gran,
criatures...) i al treball domèstic.
La incorporació progessiva de
les dones al món del treball, la
forma de concebre la maternitat com a desig i no com a destí
biològic i la necessitat d’èsser
protagonista del nostre propi
destí, requereix noves formes
d’estructuració social basades
en la socialització de rols, fins
ara femenins, a través del repartiment solidari de totes les
tasques entre els dos sexes i
la intervenció de l’administració mitjançant la prestació de
serveis.
Les dones, com a meitat de
la població que som, necessitem d’una política específica dirigida a nosaltres mateixes en
primera persona per poder
trencar els obstacles d’ordre
cultural i social que ens han impedit desenvolupar-nos integralment com a persones. És
per això que el nostre Ajuntament a partir de l’etapa democràtica ha anat creant progressivament serveis específics per
a les dones fins arribar a l’any
1991, data on es crea la Regidoria delegada dels Programes
per a la Dona. Aquesta regidoria està dedicada a oferir assistència i atenció directa a totes
les dones de la ciutat que tenen
una situació personal de major
vulnerabilitat per la seva condició de dona; impulsa actuacions dirigides a totes les dones de la ciutat a partir de les
mesures que integren el Pla
Municipal per a la Dona en collaboració amb altres àrees de
l’Ajuntament, i organitza activitats dirigides a tota la població i encaminades a col.laborar en el canvi del pensament
social respecte a la discriminació que pateixen les dones
per raó de sexe.

