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Fent xarxa,
un nou projecte
per a les dones
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha
presentat el projecte Fent xarxa,
adreçat a les dones dels barris
de Collblanc-la Torrassa, una
iniciativa del programa Equitat
de gènere que està inclosa dins
de les actuacions del Pla integral que es du a terme al Districte II, i que recull la creació
d’una xarxa de dones.
Al mateix temps s’ha presentat
l’associació Grup de Dones Collblanc-la Torrassa, que està presidida
per Montserrat Parejo. La presidenta
ha explicat que fa dos anys un grup
de dones va tenir la possibilitat
d’opinar sobre el Pla integral i “ens
vam adonar que amb ulls de dona
tot era molt més humà, i que, per
tant, les dones teníem molta feina a
fer i molt per opinar al nostre barri,
i així, de mica en mica, ha sorgit
l’embrió de l’associació que us presentem”, ha dit Parejo.
A la presentació hi ha assistit la
tinenta d’alcalde de Benestar Social
i presidenta del Programa Municipal
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per a la Dona, Dolors Fernández,
que ha destacat la importància del
projecte Fent xarxa, on totes les dones que participen en alguna de les
entitats de Collblanc-la Torrassa es
podran agrupar per poder oferir una
visió integral dels diversos temes i
comptar així amb una presència important a l’hora de planificar la vida
del barri. “És molt important que hi
hagi una mirada de dona en tots els
àmbits”, ha dit la tinenta d’alcalde.
■ Onze grups de dones

gabriel cazado

Integrat dins del Pla integral
de Collblanc-la Torrassa

Montserrat Parejo, presidenta de l’associació Grup de Dones de Collblanc-la Torrassa
Pel que fa a l’associació Grup de
Dones Collblanc-la Torrassa, Dolors
Fernández ha destacat la importàn
cia que té per al Districte II i ha ressaltat que “ara, a L’Hospitalet ja hi ha
11 grups de dones amb autonomia
pròpia als barris, sols no en tenen la
Florida i Pubilla Cases, però no pararem fins que n’hi hagi”, ha dit la tinenta d’alcalde, que ha afegit que en
el Programa Municipal per a la Dona “no dirigim, però acompanyem i

També s’ha creat
l’associació Grup de Dones
Collblanc-la Torrassa

ajudem a decidir el camí que vol
seguir cada grup de dones”.
La presentació del projecte Fent
xarxa i de la nova associació ha estat
acompanyada de l’audiovisual Equi
tat de gènere a Collblanc-la Torrassa,
que explica el treball fet durant tres
anys d’actuacions al Districte, en el
marc del Pla integral. A més, Teresa
Jiménez Villarejo, representant del

Grup de Dones del Gornal, ha fet
una xerrada explicant la lluita de les
dones en temps de la República per
reclamar els seus drets personals i
col·lectius. “Hem de sortir de l’anonimat perquè sols així podrem participar
en la societat i anar canviant les lleis
per fer-les més adaptades per aconseguir la conciliació de la vida laboral i
familiar”, ha dit. # marga solé

