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Portes obertes. La masia de Can Colom, seu del Programa Municipal per a la Dona, ha estat rehabilitada integralment

Treball i lluita per la igualtat
L’H celebra 25 anys
de la posada en marxa
de polítiques d’igualtat,
avui centralitzades en
el Programa Municipal
per a la Dona
Al 1986, l’Ajuntament va posar en
marxa el Centre d’Atenció i Infor
mació a la Dona (CAID) per atendre
les situacions personals derivades
de la violència de gènere. S’empre
nia un camí de polítiques orientades
a treballar i a lluitar per la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
Avui, 25 anys després, el Programa
Municipal per a la Dona (PMD) aglu
tina aquestes actuacions i ho fa des
d’una seu plena de simbolisme, la
masia de Can Colom, a Santa Eu
làlia. Es tracta d’una edificació del
segle XVIII rehabilitada integralment
aixecada sobre antics safareigs,
“punt de trobada de les dones de la
ciutat”, segons va recordar la direc
tora del PMD, Rosa Segarra, durant
la jornada de portes obertes cele
brada el 12 de març amb motiu del
Dia Internacional de la Dona.

Patrimoni arquitectònic

L’alcaldessa Núria Marin, saludant Mercè Albiach, la darrera veïna de Can Colom, el passat 12 de març

Des del 1986, ha
atès 11.000 dones i
actualment registra
3.500 visites anuals
En el mateix acte, l’alcaldessa
Núria Marín va destacar que “són 25
anys de treball i de lluita” i “encara
que s’han fet molts avenços socials,
queda molt camí per fer”. En aquest
sentit, la regidora del PMD, Dolors
Fernández, va detallar que des del
1986 el programa ha atès “prop
d’11.000 dones” i va recordar com
el servei ha anat guanyant espai
i recursos. “Ara a Can Colom, hi
treballen 11 professionals. No hi ha

Una de les noves sales de la masia que ha estat rehabilitada

cap centre d’atenció i sensibilització
com aquest en tot l’Estat”, va dir.
En representació de les entitats,
Montse Parejo, presidenta del Grup
de Dones de Collblanc-la Torrassa,
va valorar que Can Colom “sigui

punt de trobada de les associacions
per treballar i enfortir la nostra parti
cipació a la vida de L’H”.
Fa 25 anys, amb la posada en
marxa del CAID, L’Hospitalet es do
tava d’un servei pioner i de referèn

cia a tot l’Estat, que es va ampliar el
1991 amb l’aprovació del Programa
Municipal per a la Dona. A l’actua
litat, el PMD és l’eina que aglutina i
articula totes les actuacions empre
ses a la ciutat “per millorar la qualitat
de vida de les dones i el seu entorn,
fomentant un model de convivència
social basat en la igualtat de gènere
i l’eradicació d’estereotips sexistes”,
segons explica l’alcaldessa.
El PMD té quatre àmbits de tre
ball: l’atenció personal de manera
individual o col·lectiva; la intervenció
comunitària per afavorir la presència
social de les dones i prevenir desi
gualtats; l’àmbit de documentació
i recursos sobre perspectiva de
gènere, i la docència adreçada a es
tudiants i col·lectius. Els darrers anys,
el centre atén una mitjana de 3.500
visites anuals. Des del 2008 també
ofereix atenció terapèutica als fills
d’usuàries en situació de risc. y
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Més informació:
www.l-h.cat/webs/pmdcaid

Mercè Albiach, de 96 anys,
ha estat la darrera dona que
va viure a Can Colom. Fa
set anys que es va traslladar
a un pis d’enfront des d’on
ha seguit la rehabilitació
d’aquesta masia del segle
XVIII inclosa dins el Pla
especial de protecció del
patrimoni arquitectònic de
L’Hospitalet (PEPPA).
La Mercè va visitar
l’equipament el passat 12 de
març i no va amagar la seva
emoció.
L’edifici de planta baixa i
tres d’alçada s’ha refet per
dotar-lo de sales d’atenció al
públic, de reunions, d’actes,
biblioteca, espais per a
formació i tallers, despatxos
i magatzems. El pressupost
de la intervenció supera els
3,3 milions d’euros i encara
s’està urbanitzant l’espai
exterior batejat amb el nom
de plaça de Can Colom.
A banda dels serveis del
PMD, l’equipament acull una
programació periòdica de
conferències, exposicions i
tallers. D’entrada, destaca
la mostra permanent de
fotografies amb imatges de
dones que han fet història:
Justa Goicoechea, la
primera regidora de 1934
al 1936, treballadores de
Can Vilumara o Can Trinxet,
dones a la presó i altres en
manifestació a Can Serra per
reclamar millores per al barri.
Entre l’agenda d’activitats
programades hi figuren una
xerrada de la psicòloga
Núria Vendrell sobre el
rellotge biològic (19 de maig,
18.30h) o l’exposició La
maternitat d’Elna, al juny. y

Sanitat. Es constitueix el Ple del Campus de Ciències de la Salut de la UB, que inclou el parc biomèdic de L’H

El BiopoL’H avança amb
l’excel·lència universitària
La Universitat de Barcelona ha
constituït el Ple del Campus de Ci
ències de la Salut, que ha rebut el
títol d’excel·lència internacional del
Ministeri d’Educació i que inclou el
parc de recerca biomèdica i empre
sarial BiopoL’H de L’Hospitalet. En el
desenvolupament d’aquest campus
hi intervenen diverses administra
cions públiques, com l’Ajuntament
de la ciutat, empreses i la mateixa
universitat, amb l’objectiu d’esdeve
nir motor de l’activitat docent, cien
tífica, social i empresarial en l’àmbit
de les ciències de la salut.
L’alcaldessa, Núria Marín, que
va assistir al Ple en nom de l’Ajun

tament de L’Hospitalet, considera
que el segell de campus d’excellència mai no es podria haver assolit
sense la col·laboració de la univer
sitat i dels centres de recerca i salut com els de L’Hospitalet. “El re
sultat és la suma d’esforços dels
projectes individuals, això és el que
ha fet que s’obtingui la qualificació
d’excel·lència internacional”, va dir.
Per la seva part, el rector de la
UB, Dídac Ramírez, ha resumit en
tres conceptes la vocació del nou
campus: “Salut, que és el lema que
constitueix l’objectiu final; cooperació entre administracions, empre
ses i la universitat, i creació de rique

sa i desenvolupament econòmic”.
El parc científic BiopoL’H forma
part del campus amb els hospi
tals de Bellvitge i Duran i Reynals,
l’Institut Català d’Oncologia (ICO),
l’Institut d’investigació biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut de
bioenginyeria de Catalunya (IBEC),
l’Escola Universitària d’Infermeria i
Podologia, la Facultat d’Odontolo
gia, el Centre superior d’investiga
cions científiques i, pròximament,
els Laboratoris Ferrer, que tenen
previst instal·lar-hi la seva seu. y
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Web del Campus de la Salut
http://hub.ub.edu

Accés a les aules universitàries del Campus de Bellvitge

