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LA CIUTAT

El 8 de març al voltant de
‘Dones i Immigració’
Un nou ‘quadern de Bona Font’ editat pel Programa Municipal de la Dona
Coincidint amb la comme-

FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

es presenta el novè quadern
de Bona Font sota el títol
D
Dones i Immigració.
E
El document posa de manifest que els motius i les siL
tuacions de les persones que
A
emigren són molt diversos
però que hi ha una clara diD
ferència entre el que repreO
senta ser un home o una doN
na quan s’emigra. Hi ha doA
nes que es desplacen per reagrupació familiar però cada
vegada hi ha més dones que ini-

cien la cadena migratòria a la
qual s’incorporaran més tard altres membres de la família.
El quadern afirma que tradicionalment s’ha entès que les
dones emigren com a resultat
d’una decisió i una prèvia emigració masculina. Però hi ha fac-

El desplegament dels Mossos d’Esquadra a la ciutat ha
permès millorar l’eficàcia policial i identificar els delictes
més comuns. Des de l’arribada de la policia autonòmica,
els delictes han disminuït en
un 20%.
Els Mossos d’Esquadra
han identificat els cinc delictes que es cometen més habitualment: robatori de vehicle,
sostracció dins del vehicle, furt,
atracament a la via pública i estrebades. Tots aquests delictes
també han disminuït al voltant
d’un 45%.
Paral·lelament ha augmentat
el nombre de detencions, que
han passat de 187 a l’octubre a
223 el mes de gener. Segons l’inspector en cap dels Mossos d’Esquadra, Ferran López, això és a
causa d’una major eficàcia i a un
millor coneixement de la ciutat
per part dels agents.
El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Clemente Murillo,
ha manifestat que el desplegament dels Mossos ha acomplert
una de les reivindicacions tant de
l’Ajuntament com de la ciutadania: visualitzar als carrers una major presència policial. Com a conseqüència, afegeix Murillo, s’ha
reduït la sensació d’inseguretat.
Tant Murillo com López han
negat l’existència de bandes organitzades a la ciutat ni locals
d’oci que siguin punt de reunió
de bandes. # P. G .
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moració del Dia InternacioI
nal de la Dona (8 de març)
A

El document ‘Dones i
Immigració’ analitza els
diversos motius que
impulsen les dones a
emigrar a altres països
i les dificultats
per integrar-se

Disminueix
el nombre de
delictes amb
la presència
dels Mossos

Acte oficial del Dia de la Dona 2002, a La Farga

tors específics “que estan vinculats al fenomen mundial de la feminització de la pobresa. Les dones són la majoria entre els pobres i es troben en situacions laborals profundament desiguals
en relació amb els homes”. El document continua dient que tot
i que predominin els motius econòmics, “les causes que empenyen a les dones a deixar els seus

llocs d’origen responen també a
la voluntat d’obtenir una major
autonomia i llibertat, una via per
allunyar-se de llocs profundament opressius”.
Quan arriba el moment de buscar feina, “les dones estan subjectes a pitjors condicions de treball i pateixen la mateixa discriminació de gènere que les autòctones, tot afegint la discriminació

per ser estrangeres”. Dones i Immigració posa de manifest que
els àmbits més importants per
poder integrar les dones immigrants són la feina, l’accés a l’habitatge, l’ús de l’espai urbà, l’educació i la convivència. # PILAR
GONZALO

Web del Programa municipal
de la dona: www.l-h.es/caid

