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La nova entitat, constituïda el mes de novembre, aplega actualment més de cent sòcies

Les dones del Gornal s’organitzen per
millorar la qualitat de vida del barri
PILAR GONZALO

Debats,
assessorament
jurídic i altres
activitats
marcaran la
seva actuació
ment per dones ja que vol ser un
fòrum de debat sobre la situació
del col·lectiu femení, un lloc de trobada per comunicar-se, però les
activitats estan obertes a tothom.

Les dones representen
un 51,04% de la població
JUAN VALGAÑÓN

El Grup de Dones del Gornal és
una nova entitat
que ha nascut a la
ciutat. En les poques setmanes que
té de vida ja ha
aconseguit aplegar més de 100 sòcies. La presidenta, Teresa Jiménez Villarejo, explica que al Gornal sempre s’ha commemorat amb
molt d’interès el Dia Internacional
de la Dona i ara “s’ha cregut necessari sobrepassar la celebració
per organitzar-nos i reunir-nos amb
certa periodicitat. Aquest era un
espai de debat que ens faltava al
nostre barri”.
El grup de dones ha estat molt
ben acollit, tant per part dels ciutadans i ciutadanes com de les altres entitats. Jiménez Villarejo, incansable lluitadora per millorar la
qualitat de vida del seu barri, diu
que “les dones sempre han participat molt intensament en les activitats del Gornal i ara ho demostraran encara més perquè hem format un grup que les afecta molt
directament”.
L’entitat ja ha elaborat els seus
estatuts i ara s’han d’establir grups
de treball per organitzar conferències, debats, tallers, sortides culturals... També tenen la intenció de

El Grup de Dones del Gornal es reuneix un dia a la setmana al Centre Cívic del barri
crear una assessoria jurídica. El
procés per formar i marcar els objectius de l’associació culminarà
aquest mes de gener amb la presentació d’un pla d’actuació a partir de les comissions i dels grups

de treball que s’hagin constituït.
Jiménez Villarejo –també regidora d’Esquerra Unida i Alternativa– afirma que “totes estem molt
animades a fer activitats de tot tipus però també a continuar pre-

La foto
CATALÀ PER A ADULTS
S’obre el termini per
inscriure’s en els
nous cursos de febrer

La Biblioteca Popular La Florida
pone en marcha este mes una actividad dedicacada a ciudadanos
con hijos en edad escolar. Se trata de coloquios sobre temas de actualidad relacionados con la educación y la enseñanza, con la participación de especialistas y posterior debate. La actividad se realizará el segundo martes de cada mes
a las 19h y en el primer trimestre
se tratará sobre anorexia, mundo
laboral y televisión.

El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet obrirà el 20
de gener el període de preinscripció per als nous cursos de català
per adults que s’impartiran de febrer a juny en diversos barris de
la ciutat. Els cursos tenen una durada de 45 hores, distribuïdes en
dues sessions setmanals. Els interessats han de trucar al Centre
de Normalització Lingüística, de 9
a 13,30 i de 15,30 a 17.30 hores,
al número 93 440 65 70.

TERTULIA FLAMENCA
Alto nivel en el
certamen juvenil de
guitarra de la entidad

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
Unas 800 empresas y
profesionales se han
sumado al organismo

Daniel López Vicente, de Morón de
la Frontera (Sevilla), ha sido el ganador del quinto Certamen Juvenil de Guitarra Flamenca organizado por la Tertulia Flamenca de
L’Hospitalet. En esta edición, han
participado 13 guitarristas, aunque
sólo cinco llegaron a la final en el
Teatre Joventut. Los organizadores destacan el alto nivel de los
concursantes en este certamen
que pretende promocionar jóvenes
valores de la guitarra.

En su cuarto año de existencia, la
Junta Arbitral de Consumo cuenta
ya con 800 adhesiones de empresas y profesionales de la ciudad
que se comprometen a aceptar su
arbitraje en caso de reclamación
o discrepancia con sus clientes.
En1998, la junta tramitó 77 expedientes, de los que 29 se resolvieron mediante arbitraje, 10 se cerraron con acuerdo previo y 24 se
archivaron, ya que las empresas
afectadas no estaban adheridas.

notícia

Premio de
solidaridad
para el
Ayuntamiento
R. S.

JUAN VALGAÑÓN

BIBLIOTECA LA FLORIDA
Coloquios abiertos
sobre educación para
padres y madres

nent consciència de la problemàtica de les dones i que la igualtat
home-dona no és encara un fet
corrent en la nostra societat i que
cal continuar treballant”.
El grup està integrat exclusiva-

La nova entitat vol donar servei a totes les dones de la ciutat,
tot i que el seu àmbit d’actuació
preferent és el Gornal. Segons el
padró municipal d’habitants, corresponent a 1998, a L’Hospitalet
hi ha 122.653 dones, xifra que representa el 51,04% de la població.
Per grups d’edat, el més nombrós
és el de 25 a 49 anys, integrat per
45.019 dones.

El segon de Nadal va caure a L’H
El segon premi de la loteria de Nadal, el 7.308, es va vendre a les administracions número 6 de Collblanc, i a la 26 de Bellvitge, que van repartir 4.320 milions de pessetes. L’Agrupament Canigó es va convertir en
Pare Noel per a Collblanc, en repartir participacions del número premiat.
L’administració d’aquest barri també va vendre el segon l’any 1995.

La Casa de Écija en Catalunya ha
galardonado con el premio Solidaridad al Ayuntamiento de L’Hospitalet por su colaboración prestada al pueblo ecijano tras las inundaciones que sufrió Andalucía en
1997. Cabe recordar que la Farga
fue la sede del concierto-maratón
Yo también soy Écija organizado
en el mes de febrero de 1998 por
la entidad en solidaridad con los
damnificados. Los galardones se
entregaron en la ciudad de Écija
el pasado 19 de diciembre y contaron con la presencia de representantes municipales.
Por su parte, la Casa de Écija
ha realizado un balance muy positivo de la Noche Flamenca Ecijana
celebrada el pasado diciembre en
el Teatre Joventut, siendo la primera vez que este festival, con más
de cuarenta años de antigüedad,
se organiza fuera de Andalucía. El
teatro municipal acogió artistas de
la talla de Antonio ‘El pipa’, el bailaor andaluz más importante del
momento, según Manuel Reyes,
presidente de la entidad.

