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LA CIUTAT

25 de novembre del 2002

El CAID edita un quadern
sobre abús i submissió
Commemoració del Dia Internacional contra la violència vers les dones
L’abús i la submissió en les
relacions de parella. Guia
per a la detecció és el títol
del quadern número 3 editat pel Programa Municipal
per a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet i que
es presentarà el 28 de novembre, a les 19h, a l’Auditori
de La Farga.
La presentació forma part de
l’acte institucional per commemorar el Dia Internacional contra la violència vers les dones,
que se celebra el dia 25.
En aquest quadern s’explica
què són les relacions abusives i
en quins àmbits es donen amb
una llista d’exemples, comportaments abusius i submisos, les
conseqüències i riscos i les estratègies per prevenir i afrontar
aquestes relacions abusives.
“Des de les institucions volem
fer prevenció i donar tota la informació perquè les dones no
se sentin culpables”, ha explicat
el regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana, Mario Sanz.
El quadern serà distribuït entre les associacions de dones,
biblioteques, entitats d’interès
social i també serà utilitzat com
a material de suport per al treball del CAID (Centre d’Atenció i
Informació a les Dones) en
grups de debat sobre les relacions abusives. “També esperem
que rebi el suport d’ensenyants i
col·lectius especialitzats en temes de gènere”, ha explicat la directora del programa Municipal
de la dona, Dolors Fernández.
El quadern L’abús i la submissió en les relacions de parella. Guia per a la detecció forma part de la col·lecció De bo-
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Jornades
tècniques de
la Fundació
Pere Mitjans
La Fundació Pere Mitjans
ha fet unes jornades tècniques per a professionals
d’atenció directa per ajudar
a les persones amb disminució. Les jornades, d’àmbit estatal, tenien com a
objectiu aportar reflexions i
eines als professionals que
treballen per a la millor
qualitat de vida de les persones amb discapacitats.
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La web de la fundació
és: www.empreses.net/
fpmitjans

La Fundació Pere Mitjans és
una entitat sense ànim de lucre
dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat física, psíquica, orgànica i sensorial, nascuda el 1977. # P. G .
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El cáncer y su
tratamiento
a debate en
La Farga
Concentració davant l’Acollidora el 25 de novembre de l’any passat

na font de la qual ja hi han dos
exemplars: Per poder optar, editat el 25 de novembre del 2001
i Dones i noves tecnologies, el
8 de març del 2002.
En el decurs de l’acte, l’advocadessa i secretària de l’Associació de Dones Juristes, Núria
Milà, pronunciarà la conferència
L’abordatge de les administracions contra la violència vers
les dones. # MARGA SOLÉ

La rambla Just Oliveras és l’escenari, el dia 25, dels actes
del Dia Internacional contra la violència vers les dones.
A les 17.30h es recolliran signatures per demanar que L’H
disposi d’una delegació del
torn d’ofici perquè les dones
que pateixen violència de
gènere no hagin d’anar a Barcelona a demanar un advocat. A les 19.30h, davant l’Acollidora, és farà l’acte central amb música, llaços liles i espelmes mentre els grups
de dones llegiran un manifest per reivindicar el torn d’ofici d’advocats i pisos d’acollida a la ciutat. També es faran dos minuts de silenci. L’acte està organitzat pels grups
de dones de Sant Josep, Sta. Eulàlia, Can Serra, el Gornal,
Centre, Eurodona, Vivències, Fòrum, Separades, Vídues i
de la vocalia de dones de la federació d’AAVV.

Actes

La web del Programa
Municipal per a la Dona
és: www.l-h.es/caid

Consensuar y compartir un
modelo de atención oncológica en el ámbito de influencia de la Región Sanitaria Costa de Ponent; actualizar y unificar conocimientos y experiencias entre los profesionales, y facilitar un espacio de reunión
entre profesionales y responsables del área sanitaria en el manejo del cáncer fueron los aspectos tratados en la Segunda
Jornada sobre Atención Oncológica celebrada el pasado día 15
en La Farga. La jornada, reconocida de interés sanitario, estaba
organizada por el Hospital de la
Cruz Roja y el Instituto de Estudios de la Salud de la Generalitat. # P. G .
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L’Hospitalet envia a Cuba dotze
contenidors amb material humanitari
L’Ajuntament envia a Cuba
dotze contenidors amb ajut
humanitari i material d’infraestructura bàsica. El carregament va sortir del Port
de Barcelona amb destinació als municipis de Centro
Habana i Holguín amb els
quals L’Hospitalet és agermanada.
El carregament és format per 400 contenidors
d’escombraries, 18 palets
de medicaments, 300 caixes
amb material escolar, didàctic i
joguines i una trentena de caixes amb equips informàtics.
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Aquest material ha estat cedit per les empreses FCC, Laboratoris Zambón, Caprabo, Abacus i l’entitat hospitalenca Defensem Cuba. Més endavant es
lliuraran tres camions per a la
recollida de la brossa.
L’Hospitalet col·labora des
de fa vuit anys amb Centro Habana i Holguín en el desenvolupament de projectes de cooperació i de campanyes de solidaritat i d’emergència. L’objectiu
del Programa d’actuació Cuba
2002-2003 és establir un marc
de relacions estables entre els
municipis, tant en l’ajut al de-

senvolupament com en l’intercanvi d’experiències en les vessants cultural, social i associativa. L’Ajuntament col·labora amb
la tramesa de 97.648 euros,
destinats, entre altres, als projectes de rehabilitació dels centres educatius Mario Muñoz i
Los Proletarios; reparació i ampliació dels cubículs de fibrosi
quística de l’hospital pediàtric
de Centro Habana; adquisició
d’equips de ventilació pulmonar
de l’hospital clínic quirúrgic Lucía Iñiguez Landín i la rehabilitació dels sostres de 200 habitatges. # REDACCIÓ
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Fruit de l’agermanament amb Centro Habana i Holguín

El material es destina a Centro Havana i Holguín

