SOCIETAT
La ciutadania de Figueres viu d'esquena
a la situació de pobresa i marginació que
es produeix a la ciutat. Aquesta és la
principal conclusió que es pot extreure
de l'estudi que ha realitzat el sociòleg
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i fins aquesta setmana president de l'Associació de Sociòlegs de Catalunya, Raimon Bonal, per encàrrec de Càritas Diocesana de Girona amb el patrocini de
la Fundació Jaume Bofill. Bonal es mostra

especialment crític amb l'Ajuntament de
Figueres en considerar que no intervé
per conscienciar de la situació marginal
que viuen alguns col·lectius de la ciutat,
especialment el magribí.

Més de 700 dones de
les comarques
gkonines van avortar
legalment el 1993
EFE

• Girona.— Un total de 774 dones de les comarques gironines
van avortar legalment durant l'any
B O N A L . Sociòleg, autor d'un estudi sobre pobresa i marginació a Figueres.
passat, segons dades del Departament de Sanitat de la Generalitat. A tot Catalunya, la xifra
»
d'avortaments realitzats en centres sanitaris autoritzats va ser de
10.973. Aquest xifra representa un
—<Aquest és un capítol impor- augment de ri,5 per cent respecte
tant. Molts magribins viuen en a l'any anterior. Pràcticament tocondicions d'habitatge ínfimes a tes les dones que van decidir la
l'entorn de la Rambla i al centre interrupció de l'embaràs —un 97
de la ciutat aprofitant lloguers per cent— van al·legar que aquest
molt barats. Jo he observat si- comportava un perill per a la seva
tuacions molt dures, en què fa- salut física o psíquica, mentre que
mílies conviuen apinyades en es- només un 3 per cent dels avor.ir-'
pais molt petits. Aquest és un tema taments es van practicar perquè
en què s'ha fet poca cosa i pot el fetus tenia algun tipus de deesdevenir un problema greu. Les ficiència.
perspectives demogràfiques són
El perfil mitjà de les dones que
que en l'espai d'una generació tinavorten
correspon a una noia soldrem molta més població, es parla
de l'any 2025, que hi haurà molta tera, sense fills, d'entre 20 i 29
més població africana i asiàtica anys —l'any passat només hi va
a tots els països europeus. En haver 8 casos de menors de 15
aquest moment hi ha hagut un anys i 64 de majors de 40—, amb
infraracisme, és a dir brots racistes estudis bàsics, i treballadora aspuntuals, però si surt un líder ca- salariada. Un terç de les dones
paç d'aglutinar això, pot esdevenir que van avortar no havien anat
a cap centre de planificació faun problema greu.»
miliar. Pel que fa al lloc on van
—S'han detectat problemes a rebre la informació de la posles escoles entre els nens paios, sibilitat d'avortar, en el 47 per
gitanos i magribins?
cent dels casos es tracta de l'en-«No. Una de les escoles on torn familiar, mentre que en el
l'abundància de magribins és més 27 per cent es tracta de centres
alta és la Salvador Daíí i aquí públics, i en un 25 per cent, de
en ocasions han demanat suport centres privats. La mitjana de geslingüístic per poder afrontar el tació del fetus és de vuit setmanes,
problema dels magribins, però i el sistema més utilitzat per inaquest suport els arriba molt tard. terrompre l'embaràs és l'aspiraPerò no s'ha detectat cap tensió ció.
entre els nens d'aquestes col·lecLa major part de les dones que
tivitats.»
van
avortar en centre catalans són
—La societat fíguerenca és ra- catalanes,
però també hi ha alcista?
gunes
que
provenen d'altres in-«No. S'hi veu una certa sende l'Estat i, principalment,
sibilitat cap a temes socials, so- drets
Pràcticament tots els
bretot amb entitats privades, com d'Andorra.
avortaments
—el 99,3%— es reala Creu Roja, Càritas, Mifas o litzen a la ciutat
de Barcelona,
Altem, que demostren una sen- però
la
procedència
les doiies
El sociòleg Raimon Bonal, autor de l'estudi sobre pobresa i marginació a
sibilitat que no es troba tan fà- és molt més variada.de
Per comarFigueres. Foto: PERE PAGÈS.
cilment en altres llocs.»
ques, la majoria són del Barce—Però vostè en el seu estudi lonès (4.435), el Vallès Occidental
—«Aquest barri té ima com- a Figueres i això és susceptible parla que existeix una descoor- (981) i el Baix Llobregat (973).
plexitat de cultures diferents i de crear situacions problemàti- dinació entre aquestes entitats.
Pel que fa a les comarques giaquesta convivència de gent que ques perquè s'escapa de tot con—«Sí. Aspiren a coordinar-se ronines, les xifres són les següents:
té grans mancances provoca trol. Potser seria interessant que i van camí de fer-ho.»
Alt Empordà , 146; Baix Emporaquests problemes. Amb això no des del Consell Comarcal es fes
—La situació de Figueres és dà, 146; Cerdanya 17; Garrotxa,
em refereixo als gitanos, que són algun plantejament assistencial extrapolable a moltes altres ciu- 50; Gironès, 207; Pla de l'Estany,
un món a part, sinó que em re- globalment.»
tats?
23; Ripollès, 22; i Selva, 153.
fereixo a gent paia. Al marge d'a—Quines són les relacions en—«No tinc paràmetres indicaquest barri, als altres de la pe- tre la comunitat gitana i la paia? tius, però estic fent una cosa sirifèria de Figueres no hi ha ni
—«Hi ha alguna situació dra- milar a Maruresa i tinc la impressió Desarticulen a Irlanda
més ni menys problemes que en màtica però és molt excepcional. que en aquesta ciutat hi ha més del Nord una xarxa que
altres barris obrers de qualsevol Els gitanos viuen la seva vida ba- consciència ciutadana de la reaciutat de Catalunya.»
sada en una economia de sub- litat que viuen. No és tan fictícia abusava de 100 menors
—En el seu estudi també parla sistència i a Figueres ho tenen tot i que la situació crítica de • Londonderry.— La pohcia d'Irde la Figueres difusa. A què es molt bé perquè és una ciutat molt Manresa és molt greu perquè el landa del Nord ha confirmat la
refereix?
a prop de mercats importants, a món üidustrial i el camp del tèxtil desarticulació d'una xarxa que
—«Hi ha molta gent que viu la comarca i a França.»
se n'han anat a fer punyetes i abusava sexualment de més de
en pobles del voltant de Figueres
—Vostè denuncia que els ma- queda poca vida econòmica, però 100 menors, i que és la més imque sumen una població de 8.000 gribins viuen en una situació molt tot i així Manresa no està al nivell portant detectada mai fins ara.
habitants però la seva vida la fan precària?
d'inconsciència de Figueres.»
Els membres de la xarxa disposaven de 100 nens, la majoria d'edats compreses entre els 8 i els
12 anys, als quals sotmetien a tot
tipus de violència sexual. Segons
la policia, la banda estava integrada per una vintena d'adults,
entre homes i dones, i podria haver estat funcionant durant els
últims sis anys. / EFE

Figueres yiu d'esquena a la pobresa
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— Quina és Ja principal conclusió que es pot extreure
del seu informe sobre marginació
i pobresa a Figueres?
—«La principal idea és que hi
ha errors molt grans a l'hora de
concebre el tema de la pobresa
a Figueres. La ciutadania en fa
una lectura que s'escapa absolutament de l'autèntica realitat i
aquesta ignorància, que no és atribuible als ciutadans, és alarmant.»
—Què pot motivar aquesta ignorància?
—«Simplement que Figueres,
en general, és tremendament reaccionària. La gent viu bé, és una
ciutat per comprar-hi i vendre-hi,
per fer-hi negoci, però no per viure-hi, ni per divertir-s'hi. Aquesta
yivència ciutadana fa que el tema
de la pobresa s'escapi.»
—Per tant, es pot dir que és
una ciutat aparador?
—«Exactament. A més tota l'orientació de la política municipal
és d'aparador: aparcaments subterranis, museus, mausoleus i altres coses. No es fa res per l'autèntica realitat de pobresa i em
sembla molt alarmant que l'administració local contribueixi a donar aquesta imatge fictícia.»
—Vostè en el seu informe ha
estat molt crític amb l'Ajuntament
de Figueres.
—«Sí. Perquè la pobresa és un
tema de consciència però, és clar,
això no dóna vots. Donen vots
l'aparcament subterrani i els museus. L'àrea de Benestar Social
mereix un pal. Hi ha uns professionals de serveis socials molt
bons però estan absolutament burocratitzats, fan un treball exclusivament individual sense dinamitzar res. Ells mateixos són molt
crítics amb aquesta situació.»
—^En el seu estudi qualifica el
barri de la Marca de l'Ham de
gueto poc integrat a la societat
fíguerenca i a la catalana.
—«S'ha acabat convertint en
gueto com a conseqüència de la
mateixa estructura urbana. Va
néixer apartat de la ciutat, en una
terra de ningú, no és Vüatenim
ni Figueres. Hi ha molta vida pròpia de veïnat i això afavoreix una
reproducció de la pròpia cultura
d'origen, que majoritàriament és
de població immigrant.»
—-El barri que considera més
problemàtic és el del Bon Pastor.

Una trentena de joves
insubmisos ocupen la
Creu Roja de Girona
B Girona.— Una trentena de
membres de l'Assemblea d'Insubmisos de les comarques gironines
van ocupar ahir a la tarda la seu
de la Creu Roja a Girona. Els
joves portaven pancartes en què
reclamaven l'alliberament dels insubmisos empresonats en diferents punts de l'Estat, i amb frases
com «La Creu Roja crea atur».
A part d'ocupar l'entrada de les
oficines de l'entitat, els joves també van repartir octavetes en les
quals s'afirma que la Creu Roja
explota els objectors. «L'escàndol
descobert recentment a Girona
és només el reflex de la política
que porta a terme la Creu Roja,
explotant objectors per a benefici
personal dels directius», afirmen
els insubmisos. / EL PUNT
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Tres joves es perden a
la vall de Xúria i
passen la nit al ras
• Ripoll.— Tres joves excursiones que es van perdre dissabte
a la nit a la vall de Núria van
ser localitzats ahir a primera hora
del matí, sans i estalvis. Els joves
—dues noies i un noi— es van
despistar dissabte i van haver de
passar la nit al ras. Ahir al matí
es va muntar un dispositiu per
buscar-los, amb la participació de
Bombers, Guàrdia Civil i voluntaris, i finalment els joves van ser
Els insubmisos van presentar-se a la Creu Roja amb diverses pancartes. Foto: IRENE CASELLAS.
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localitzats. / EL PUNT

