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ELS LÍDERS GAMBIANS PRETENEN CONSCIENCIAR EL COL·LECTIU QUÈ LES MUTILACIONS ESTAN PROHIBIDES

Les comunitats africanes inicien
una ofensiva per evitar les ablacions
Les associacions demanen a l'Administració que les iniciatives es facin conjuntament
EFE/EUROPA PRESS/DdeG

EL BALANÇ

GIRONA

D El líder de la comunitat gambiana a Girona, Kasim Njié, va
anunciar que es realitzarà una
ofensiva per conscienciar el col·lectiu africà que resideix a Catalunya
que «l'àblació i altres mutilacions
genitals estan prohibides de realitzar aquí i en els nostres propis
països d'origen si la persona afectada resideix a Catalunya». Kasim
Njié va indicar que «sense saltarse la llei, s'ha de fer molta pedagogia i informar la comunitat africana, tot advertint-los que aquesta pràctica és un delicte a Espanya».
El hder gambià a Girona va reconèixer que «serà difícil acabar
amb les mutilacions genitals femenines que pateixen moltes menors només perseguint judicialment aquesta pràctica». Njié, que
també és el coordinador d'ajuda
humanitària del consulat de Gàmbia a Catalunya, va manifestar «que
és un problema d'informació,
molts compatriotes desconeixen
que l'àblació sigui un delicte i
creuen que per motius religiosos
o culturals estan obligats a réalitzar-la». El líder gambià va demanar que «qualsevol iniciativa que

TRADICIÓ FAMILIAR. Una antropòloga de l'Associació per
l'Abolició de les Mutilacions
Genitals responsabilitza les
ablacions patides per immigrants «a les àvies de les nenes,
que aprofiten quan les menors
tornen al seu país».
promogui l'Administració per eradicar aquesta pràctica, es realitzi a
través de les associacions d'africans que existeixen».
Per la seva banda, el president
de la comunitat gambiana de
Banyoles, Moussa Kante, va assegurar que la seva comunitat no té
constància que s'hagin practicat
mai ablacions a nenes a Banyoles. L'Associació per l'Abolició de
les Mutilacions Genitals també
afirma que no tenen constància
que es practiquin ablacions a Banyoles a nenes africanes. La portaveudel'associació, l'antropòloga
Adriana Kaplan, considerà que «la
majoria de les ablacions es practiquen en els països d'origen dels
menors». Kaplan va manifestar que
des de l'any 1993, quan es va detectar que a Catalunya existia una

INVESTIGACIÓ DELS MOSSOS.

Les primeres indagacions dels
Mossos d'Esquadra no han pogut determinar que es facin
ablacionis i tampoc l'Ajuntament de Banyoles, té constància que mai s'hagin fet aquest
tipus d'amputacions.
persona que havia arribat des de
l'Àfrica per reahtzar aquestes pràctiques no havíem tornat a tenir coneixement d'això».
Treball amb entitats

L'antropòloga va responsabilitzar de les ablacions patides per immigrants «les àvies de les nenes,
que aprofiten quan les menors tornen al seu país de vacances per sometre-les a la mutilació genital».
Adriana Kaplan va avançar que
l'Associació per a l'AboUció de les
Mutilacions Genitals «treballa amb
altres entitats africanes perquè vigilin les menors quan tornen als
seus països d'origen i per poder
eradicar aquestes pràctiques».
Les primeres indagacions dels
Mossos d'Esquadra no han pogut
determinar que es facin ablacions

ALERTA ALS HOSPITALS. La delegació del Govern de la Generalitat a les comarques gironines va tornar a demanar ,
ahir als serveis sanitaris gironins que estiguin alerta per detectar possibles casos d'ablacions de clítoris.
i tampoc l'Ajuntament de Banyoles, que ha anunciat que es presentararia com a acusació particular si es confirmés alguna ablació, té constància que mai s'hagin
fet aquest tipus d'amputacions.
La delegació del Govern de la
Generalitat a les comarques gironines va tornar a demanar ahir als
serveis sanitaris gironins que
estiguin alerta per detectar possibles casos d'ablacions de clítoris.
El delegat de la Generalitat a Girona, Carles Llorens, va assenyalar que de moment no es té
constància de cap cas d'ablació ni
s'ha trobat cap persona que en
practiqui en les investigacions que
es porten a terme després que el líder gambià Ibrahim Jawara assegurés que a Banyoles es feien mutilacions.

Comarques 11

Els treballadors de
l'aparcament retiren
el recurs contra
Palafrugell
• PALAFRUGELL- Els dos extrcbaUadors de l'empresa Giropark
SA afectats pel tancament de la
zona blava d'aparcament de la
plaça de l'Església de Palafrugell han retirat el recurs interposat contra la sentència que
desestimava la seva demanda
contra l'empresa Dornier SA i
l'Ajuntament, per acomiadament improcedent. Els demandants mantenen el recurs
únicament contra l'empresa Giropark, SA.
El magistrat del jutjat Social
número 3 de Girona va dictar
el 29 de març sentència-absolutòria a favor dels demandants,
en considerar que el cessament
del contracte laboral entre
aquestes treballadors i l'empresa
Giropark SA no podia considerar-se com a acomiadament,
sinó com un acabament de contracte.
L'Ajuntament de Palafrugell,
davant la demanda judicial, va
al·legar que els treballadors de^
mandants no havien estat mai
empleats seus i que l'Ajuntament només havia atorgat les
corresponents concessions dels
contractes d'explotació dels
aparcaments.
La zona blava d'aparcament
de la plaça de l'Església de Palafrugell ha estat suprimida i,
per tant, no hi ha nova empresa concessionària per. a aquest
servei. DdeG

CONTRACTARAN MA D'OBRA EN ATUR A CATALUNYA

JARC sol·licita 1.380
temporers per a la campanya
de recollida de fruita d'estiu
EFE/DdeG
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D Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya -JARC— ha sol·licitat 1.380 temporers per cobrir la
demanda dels seus associats durant les diverses campanyes de recollida que es portaran a terme a
Catalunya durant l'estiu. La major part de la demanda sol·licitada per JARC se centra a les comarques de Lleida, mentre que la
resta correspon a explotacions de
Girona i de la zona del Penedès.
Els responsables de JARC han
anunciat a Lleida que col·laboraran amb el Departament de Tre-

ball de la Generalitat i amb
CCOO per realitzar aquests
contractes «en què respectarem
escrupolosament el conveni del
camp i donàrem prioritat als
treballadors catalans en atur per
davant des de la resta d'Espanya
i de l'estranger», segons el president de JARC, Francesc Pascual.
El president de l'organització ha dit que «amb les xifres
a la mà crec que podem assegurar que no serà necessari importar mà d'obra de fora de Catalunya, ja que n'hi haurà suficient per cobrir la demanda
amb la gent sense feina d'aquí».

OPORTUNITAT ÚNICA
Només cal deixar-la en mans d'un expert fiscal: el gestor.
Pagarà el que és just.
Tant si vostè és una persona física, autònoma, com si té una empresa.
Tant si vol comprar accions, fons d'inversió opropietats immobiliàries,
com si les vol vendre. Tant si vol començar a fer el pas de pessetes
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a euros, com si vol informar-se'n perquè això no el pugui afectar.
Experts fiscals

Per tot, li cai un expert: el gestor. Un especialista en qüestions fiscals
que l'assessorarà tot l'any a fi d'eyitar-li sorpreses.
Només ha de veure com tots els qui van deixar la renda 99 en mans
del gestor hi tornen a confiar.
Cegament.
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