22

Dimecres, 15 de novembre de 2006 ■ Diari de Girona

Comarques

LABORAL

Un estudi alerta que les dones immigrants
treballen en sectors amb alta precarietat
Això dificulta, segons la UGT, la seva integració a la societat i el reagrupament familiar
Anna Grabalosa, Girona.

Les dones immigrants que treballen a les comarques de Girona ho fan majoritàriament en el
sector de la neteja i els serveis
domèstics i tenen unes condicions laborals precàries. Aquesta és la radiografia general d’aquest col·lectiu –que representa un 11% de les dones que hi ha
a les comarques gironines– que
ha elaborat el sindicat UGT amb
col·laboració amb la Diputació
de Girona.
L’estudi s’ha dut a terme mitjançant entrevistes a vint dones
immigrants procedents de diferents països, totes en situació legal a Girona, amb la voluntat de
fer un retrat qualitatiu i ampli de
la realitat del col·lectiu. De les
entrevistes seleccionades s’extreu que aproximadament un
70% de les dones es dedica a la
neteja i als serveis de proximitat com ara a la cura de gent
gran –repartits en un 42% i un
28% respectivament–, mentre
que un 15% treballa en el sector
de l’hostaleria i un 15% en el sector de serveis.
El gruix principal doncs, es
troba treballant, en un sector
que es caracteritza, tal com va
assenyalar ahir el secretari general del sindicat, Camil Ros,
per la seva precarietat laboral,
tant en l’aspecte econòmic com
en l’horari. En aquest sentit, Ros
va apuntar que les persones que
han par ticipat en l’estudi no
arriben a ser mileuriestes i ingressen una mitjana de 700 euros mensuals. Pel que fa als horaris el secretari general de la
UGT va apuntar que solen en-
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IMMIGRACIÓ. El secretari general de la UGT, Camil Ros, va presentar ahir les conclusions de l’estudi.

cadenar horaris, netejant diferents locals al llarg del dia i compaginant-lo amb altres feines,
com ara treballant en un bar.
L’estudi també ha permès detectar que els contractes laborals solen ser de caràcter temporal –un 72% segons l’estudi–.
Conciliar vida laboral i familiar

Aquesta estudi evidencia
també que aquestes persones
tenen molts problemes per conciliar vida laboral i familiar «a
causa dels horaris» i que es troben amb moltes dificultats de

mobilitat, perquè no tenen ni
permís de conduir ni cotxe, ja
que la gran majoria té problemes a l’hora de treure’s el carnet i comprar un vehicle. Això
provoca que no poden combinar
dues feines perquè no disposen
d’un mitjà de transport que els
ho permeti.
El secretari general del sindicat també va comentar que
moltes de les dones immigrants
tenen problemes amb el reagrupament familiar, sobretot les
procedents de l’Àfrica, ja que
moltes depenen del seu marit

«la qual cosa és una pràctica discriminatòra que afiança la desigualtat per raó de gènere».
En aquest sentit, el secretari
general de la UGT va explicar
que les dones que vénen de
l’Amèrica llatina es troben amb
les mateixes dificultats que els
homes per aconseguir els permisos de residència i treball,
però la seva precarietat laboral
les situa en una posició inferior.
Així, com que «sovint es dóna el
cas que poden estar tres anys sense contracte» tenen molts problemes per dur la seva família a

les comarques de Girona, i més
encara si se li suma el fet que no
són titulars de pisos de lloguer
o en propietat, un dels requisits
pel reagrupament.
Les que ho tenen pitjor, però,
són les dones que vénen d’Àfrica. Aquest col·lectiu sol arribar
a l’Estat a través del reagrupament familiar i només compta
amb un permís de residència,
mentre que per aconseguir el
permís de treball han d’aportar
un contracte mínim d’un any. A
més, per renovar el permís de
residència depenen de l’autortització del seu marit. Per aquesta raó, des del sindicat apunten
que caldria donar a aquestes dones els dos permisos alhora, per
eliminar o reduir aquesta dependència. Això també permetria dur a terme unes polítiques
d’immigració més efectives, segons Ros.
De les dones entrevistades,
el 40% són procedents del Marroc i un 35% de l’Amèrica llatina,
seguides d’un 10% de nigheria i
mali i un 5% del Senegal. D’aquestes només un 5% estaven
afiliades en el moment de fer
l’entrevista. Un 50% de les dones
fa entre quatre i sis anys que resideixen a Catalunya, i un 45%
tenen entre 26 i 35 anys. Aquest
estudi s’engloba dins el projecte europeu Equal, que lidera la
Diputació de Girona i en el qual
hi treballen consells comarcals,
sindicats i altres entitats socials,
com Mifas o Càritas.

L’estudi ha permès
detectar que un 70%
dels contractes que
tenen són temporals
■

La majoria
treballa en el sector
de la neteja o bé
cuidant gent gran
■
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Alternativa per Quart reclama a l’equip de govern
un pla educatiu extraescolar per al municipi

Sant Feliu de
Pallerols portarà
gas a les cases
del nucli urbà

Un dels objectius és formar els veïns en determinats valors per crear un model de poble
A.Grabalosa, Quart.

El grup d’Alternativa per Quart
(AxQ), a l’oposició, reclama a
l’equip de govern que es redacti un Porjecte educatiu del municipi que serveixi per crear i organitzar una sèrie d’activitats
extraescolars que permeti el desenvolupament sostenible de la
ciutat, a nivell social i mediambiental. Segon ha explicat el regidor d’AxQ, Joaquim Cufí, el
que pretenen el grup és que l’Ajuntament vagi més enllà de l’escola i que els veïns rebin educació en el lleure, a través de diverses activitats i entitats. L’objectiu final és que l’educació es
converteixi en l’eix estratègic i

El projecte ha
d’analitzar quina
és l’oferta actual a
Quart i que AxQ
creu «deficient»
■

de desenvolupament de tota la
ciutadania.
La proposta, que presentaran
avui al ple, preveu que el Projecte Educatiu defineixi quina
és la realitat educativa actual del
municipi, quines són les potencialitats i els reptes, i que plantegi les prioritats i objectius que
ha de tenir Quar t en matèria
educativa. La seva redacció és,
en opinió dels regidors d’Alternativa per Quart, molt necessària ja que consideren que pel tipus de municipi «on cada vegada hi ha més parelles joves i es
preveu un creixement important», caldria una ofer ta més
àmplia d’educació «ja que a dia
d’avui és deficient».
Actualment no existeix cap
proposta educativa municipal i
per aquesta raó aposten per redactar aquest projecte, que ha
d’establir les noves propostes
educatives a Quar t, com ara
educació en el lleure, en la família, educació extraescolar,
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educació no formal, programació cultural i educativa. Aquest
impuls a l’educació extraescolar
passaria, per exemple, per apostar per un esplai infantil o juvenil que fos operatiu tot l’any durant els caps de setmana. Igualment, aquest pla també persegueix motivar la ciutadania vers
l’apreciació de l’educació, la cultura, el patrimoni i les tradicions
de la ciutat.
Donar forma a un model de societat

En aquest sentit, Joaquim
Cufí ha indicat que Quart necessita l’educació per millorar
l’acció col·lectiva, participativa,
la cooperació en xarxa, i la consciència, la identitat ciutadana i
els valors socialment acceptats
per construir una societat més
justa. «Si sabem quin tipus de poble i de ciutadà volem hem de treballar des de ben petits amb
aquests valors», ha apuntat Cufí.
Els regidors del grup d’AxQ
consideren que Quart, «com a

poble en expansió» necessita estratègies per poder desenvolupar «una consciència ciutadana
de poble, uns valors que ens identifiquin com a poble, i un model
educatius que ajudin a créixer els
nostres infants cap a un model de
joventut sa, amb equilibri amb si
mateix i amb l’entorn més immediat».
En el document que porten
avui al ple ja es proposa una esquema de treball, que consistiria en crear comissions de treball que tractessin diversos àmbits, com ara l’oferta educativa
entre els 0 i 18 anys o el fracàs
escolar, així com l’educació en
valors com ara la interculturalitat, el medi ambient. Igualment
també proposen una comissió
que tracti el paper de la família i
el lleure en l’educació. En la moció també demanen que aquest
document es consensuï entre
els veïns i es comprometi dur a
terme i executar els compromisos adquirits en el document.

DdeG, Sant Feliu de Pallerols.

L’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols acaba de signar un
conveni amb les empreses
Repsol Butano SA, i Gritecsa,
que ha de permetre dura terme les obres de canalització
de gas en tot el nucli urbà.
Aquesta actuació permetrà
fer possible el subministrament de gas a tots els domicilis i empreses de la població.
Ja fa mesos que el Consistori està negociant amb diversos subministradors per
poder dur el gas butà a les cases del municipi. Finalment
s’ha signat aquest conveni
amb aquests dues companyies que s’encarregaran de
dur a terme les obres de canalització necessàries i prèvies a la portada de gas a les
llars de la població. Segons
càlculs de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols, està
previst que en el termini màxim d’un any els treballs ja estiguin enllestits i es pugui donar subministrament als primers usuaris.

