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OPINIÓ

VINT-I-VUIT VOLUNTARIS S’ESTARAN EN UN CAMP DE REFUGIATS DE TINDOUFF FINS AL PROPER 10 DE GENER

AMARANTA GIBERT

Blanes engega una experiència
pilot de cooperació amb el Sàhara

I on són les
dones?
ent un primer cop d’ull
al pacte tripartit d’esquerres a la Generalitat
només puc mostrar la meva satisfacció. Ni vull ni crec que hagi
d’amagar aquesta satisfacció
que sento. Però també vull ferne una crítica. Pel poc que es
coneix ara per ara i pels noms
que comencen a sonar com a
nous futurs consellers, se’n senten pocs, per no dir poquíssims,
de dones.
Crec que un govern del segle XXI, però sobretot un govern d’esquerres, que per tant
s’autodenomina progressista,
no ha d’excloure les dones de
càrrecs que ocupen amb total
normalitat els homes.
La veritat però, és que el sexe
femení, segueix sent encara en
molts casos i malauradament,
el segon sexe. A l’Ajuntament
del meu poble, per exemple, el
de Lloret de Mar, de 21 regidors,
només hi ha sis dones. O un altre exemple, ahir vaig saber que
a les universitats catalanes hi ha
un 35% de dones, però només
el 5% arriben a ser catedràtiques. Dades que em porten a
afirmar que alguna cosa no funciona i que cal el canvi. Un canvi que passa, primer, perquè els
homes comencin a veure la
dona com un igual i no l’arraconi, per exemple, en la construcció d’un nou govern. Per
tant, si algun repte ha de superar el nou Govern de la Generalitat, és el de feminitzar horaris, possibilitar la compaginació de la vida familiar i la vida
laboral i que no obligui, com
fins ara, a fer-nos triar entre
èxits en la vida laboral o la maternitat. I el canvi també passa
necessàriament perquè una
dona no hagi de renunciar a res,
com els passa als homes, si ocupa durant uns anys de la seva
vida un càrrec de govern.
Aquest seria un pas important
per començar a posicionar les
dones en condició d’igualtat
d’oportunitats en la construcció del futur d’aquest país i una
bona imatge del canvi que propugnen. Les dones no volem ser
marginades d’aquest projecte,
però tampoc volem renunciar
a ser dones per participar-hi.
Per tant, caldrà un esforç important per canviar rols.
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Amb el material que recullin es muntarà una exposició i un crèdit als instituts locals
GIRÓ

FRANC LLUIS
BLANES

El municipi de Blanes ha estrenat una experiència pilot,
consistent en una expedició de
28 voluntaris que s’estarà al Sàhara les dues properes setmanes, fins al 10 de gener. El comboi va sortir ahir al migdia del
Centre Obert del barri de la
Plantera, amb la il·lusió, segons
explicava l’educador del centre,
Manel Rojas, «de compartir experiències quotidianes amb la
gent del Sàhara, i veure com és
el seu dia a dia en un món que
no té res a veure amb el nostre».
El gruix d’aquesta expedició el
formen 10 nens i nenes de Blanes, que conviuran amb els infants sahrauís al llarg d’aquestes dues setmanes. En aquest
sentit, l’educador del Centre
Obert de la Plantera, Manel Rojas, va explicar que «el que més
ens interessa és que els nois de
Blanes vegin l’afortunats que
són amb el tipus de vida que
porten, i que valorin coses que
sovint donen per fetes però que
no tots els nens de la seva edat
poden tenir».
La resta de l’expedició la completen 14 adults, a més de dos
educadors, una assistent tècnica sanitària (ATS), i una fotògrafa voluntària. La missió
d’aquesta fotògrafa és mirar
d’aconseguir el màxim d’imatges possibles que testimoniïn el
tipus de vida que porten uns refugiats en un camp sahrauí. I és
que l’objectiu que es té és el de
muntar una exposició, el proper maig, amb tot el material
recollit en aquesta experiència.
Tal com va explicar el regidor
d’Esports i Cooperació de
l’Ajuntament de Blanes, Joan

TORDERA.- L’exposició «Tordera 1950. Imatges per recordar
un segle» tancarà demà dimecres les seves portes. La mostra,
que va inaugurar-se en el teatre Clavé el passat 15 de desembre, feia un recorregut, a
partir d’imatges, pels moments
més destacats de la vida social
torderenca. Les fotografies que
formaven aquesta exposició
eren del conegut fotògraf local Joaquim Pasqual i Bagó, i es
clourà amb èxit de públic. DdeG

Salmerón, «estem perfilant la idea
d’instal·lar l’exposició a la sala municipal del carrer Ample, però el
projecte encara pot patir modificacions». A més, al material recollit se li donaran altres utilitats
a part d’aquesta exposició. De fet,
com va confirmar Joan Salmerón,
«hem dissenyat un crèdit de síntesi, que iniciaran tots els instituts
de Blanes a partir del proper curs,
que girarà a l’entorn del fet que els
nens aprenguin com funciona realment el món». En aquest sentit,
el regidor d’Esports i Cooperació
blanenc va apuntar que «és important fer política pedagògica en
els centres de formació, i que els
nois i noies assimilin valors a par-

tir del treball i de la participació».
Per l’educador del Centre Obert
de la Plantera, Manel Rojas, «és
important que els nanos vegin com
es viu lluny d’aquí, i aquest crèdit serà una gran oportunitat per
formar-los en espais que sovint
queden buits».
Catorze dies a Tindouff

L’itinerari seguit per l’expedició
blanenca un cop engegats els motors d’aquesta primera expedició
va dur els 28 voluntaris a Argel, on
han passat aquesta darrera nit, per
arribar avui dimarts, guiats per
membres del Front Polisario, fins
al campament de refugiats, on s’estaran fins al proper 10 de gener.

En aquest campament, situat prop
de la ciutat de Tindouff, els 28 blanencs que formen aquest comboi
conviuran en diferents «haimes»
–tendes– amb refugiats sahrauís.
A part de viure la seva quotidianitat, però, també hi ha programades diverses sortides amb jeeps
i camells. Tot plegat, per, com explicava l’educador del Centre
Obert de la Plantera, Manel Rojas,
«mirar de contrastar unes mentalitats i uns móns molt diferents».
En aquest sentit, Rojas va apuntar
que «totes les visites i activitats que
tenim programades, i que farem,
aniran encaminades cap aquí, ja
que el més interessant que podem
fer aquests dies és enriquir-nos».

L’AUGMENT DELS HABITANTS IMPULSA LA MESURA

Tordera augmenta amb
dos agents la policia
C.G.
TORDERA

Tordera rememora la
història local a partir
d’una exposició de
fotografies

Preparats. Els membres de l’expedició, amb representants de l’Ajuntament de Blanes, minuts abans de marxar cap al Sàhara.

La Policia Local de Tordera
comptarà, a partir del proper
any, amb dues persones més a
la seva plantilla. L’Ajuntament
de Tordera ha aprovat fa uns dies
l’oferta de treball destinat a
aquest col·lectiu, que consisteix
en dues places de concurs lliure i una tercera de mobilitat. Segons informa el regidor de Governació de Tordera, Carles Soler, fins ara s’hi han presentat un
total de 25 aspirants, «tot i que
encara pot créixer una mica
aquesta xifra». En l’actualitat,
Tordera compta amb 22 places
de Policia Local, una psicòloga
i una administrativa.
Els motius principals per
aquest augment de les places de
la Policia Local, segons Carles
Soler són «sobretot perquè Tor-

dera està creixent molt des de fa
uns anys i s’ha d’anar mantenint el
ràtio de policia per habitant, perquè el municipi compta ara amb
12.000 habitants». Dels aspirants
a les places, quatre són noies i la
resta nois, informa el regidor de
Governació. «Normalment la feina de Policia Local no té molta acollida per part de les dones, que se
solen presentar més a les places
de mosso d’esquadra», afegeix Soler. Els aspirants hauran de superar un examen psicotècnic que realitzarà la psicòloga municipal,
unes proves físiques i una tercera
prova de cultura i coneixements
policials.
Per una altra banda, el regidor
de Governació ha destacat la «bona
acollida» que ha tingut la incorporació de la policia de barri en
la localitat des de l’any passat. «Està
molt a prop del ciutadà, la canalla el respecta i també moltes per-

Policia Local. La plantilla local s’incrementarà amb més personal.

sones mesuren més la seva manera d’aparcar i on ho fan», ha afegit. Tordera compta amb tres policies de barri en l’actualitat, i segons Carles Soler, «hi ha alguna
zona que no en té i ens han demanat disposar d’aquest servei».
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament «s’està intentant cobrir el
territori del policia de barri». Tanmateix, Tordera ha incorporat en-

guany la figura de l’agent rural amb
dues places. Sobre aquest tema,
Carles Soler destaca: «Tenint en
compte que tot el municipi de Tordera ocupa 84.000 quilòmetres
quadrats, l’agent rural s’encarrega
de voltar pel municipi i realitzar
diverses tasques de Medi Ambient,
sobretot per les urbanitzacions,
perquè hi hagi més presència policial en aquestes zones».

