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13 de març del 2006

El Programa Municipal per a la Dona
celebra 20 anys de política d’igualtat a L’H
Per commemorar el 8 de març s’ha fet un dossier de reflexió del passat i del futur

La Generalitat
adjudica pisos
a personas
con movilidad
reducida

El Centre d’Atenció i Informació

C
a la Dona (CAID) compleix vint
A
anys enguany i coincidint amb
I
els actes del Dia de la Dona,
D

GABRIEL CAZADO

que se celebren a tot el món
el 8 de març, ha elaborat un
dossier que recull la feina feta en
aquests vint anys, i unes reflexions
sobre l’actualitat i el futur.
La publicació va ser presentada
el passat 9 de març per la primera
tinenta d’alcalde, Núria Marín i la
regidora del Programa Municipal per
a la Dona, Dolors Fernández, a les associacions de dones de la ciutat.
El dossier fa una introducció per
analitzar quins van ser els condicionants del naixement del CAID, en
quin context històric va néixer i quina era la situació de la dona en
aquell moment, l’any 1986, quan
l’Ajuntament va obrir el centre. Es
dóna la circumstància que l’Institut
Català de la Dona, organisme que
depèn de la Generalitat, no es va
crear fins tres anys més tard, el
1989.
El 1991 el CAID va veure augmentades les seves competències
amb l’aprovació del Programa Municipal per a la Dona.
Pel que fa al futur, segons el
dossier, un dels grans reptes per al
segle XXI és la convivència en el

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ha adjudicado once pisos
en régimen de compra en el barrio del Gornal a personas con
movilidad reducida. Estas viviendas son accesibles, aunque no
están adaptadas a pesar de
que los arquitectos indican que
pueden serlo en el futuro. Las
S
obras deberán correr a cargo
O
de los adjudicatarios con alguC
nas ayudas de la administraI
ción, en algunos casos.
A
Los pisos están situados en
L
diferentes zonas del barrio y
forman parte de otras promociones. Por diferentes motivos, los
adjudicatarios iniciales habían renunciado a ellas. Las viviendas tienen entre 61 y 79 m2 y un precio
desde casi 97.000 euros a 164 mil.
CiU y PP han criticado a la Generalitat porque ha adjudicado los
pisos a discapacitados sin estar
adaptados para ello, con el sobrecoste que les conllevará. CiU ha criticado que el Ayuntamiento sea tan
condescendiente con el tripartito mientras que el PP reclama que
el Ayuntamiento y la Generalitat
asuman el coste de la adaptación.
# REDACCIÓN
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Presidentes de les associacions de dones de la ciutat amb Marín i Fernández

respecte a la diversitat. La violència
contra les dones, la convivència
multicultural, la plena integració de
les dones al món laboral i la conciliació de la vida personal i familiar,
són altres desafiaments de les dones per al segle XXI.

Continuant amb la celebració del
vintè aniversari, el 30 de març, a les
19h, a la seu del CAID, carrer de
Santa Eulàlia, 101, s’inaugura l’exposició 20 anys amb tu, un recorregut per la història dels grups feministes al món i del Pla d’igualtat

a L’H en aquests vint anys. També
recull reflexions per al futur. El dia
31 hi haurà una jornada de portes
obertes al CAID. # MARGA SOLÉ
www.l-h.es/caid
correu electrònic: caid@l-h.es

