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El Col·legi d'Infermeria demana que hi hagi més
coordinació per fer front a la violència de gènere

Ahir í avui se celebren unes jornades de sensibilització a l'Auditori de Caixa Tarragona

Violència
de

S.M.

Els infermers dema-
nen una major coordi-
nació amb les autori-
tats policials i judicials
en la guerra contra la
violència de gènere.

El president del Consell Ge-
neral del Col·legi, Màximo
Fernández, va inaugurar
ahir unes jornades de sensi-

bilització sobre la violència
de gènere dirigides a infer-
mers que continuaran avui
a l'Auditori Caixa Tarragona.

Fernández destaca el pa-
per «clau» dels infermers en
detectar els casos de
violència de gènere, ja que
són el primer professional
amb què es troba la dona
maltractada.

És per això que el Col·le-
gi està implantant un proto-
col per augmentar les de-
teccions de casos i que
passa per aïllar la pacient
del maltractador, fer-li un re-
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Una de les ponències de les Jornades Contra la Violència de Gènere.

coneixement i comunicar el
cas a les autoritats policials
i judicials, un pas que Fer-
nández creu que actual-
ment està fallant.

El protocol es va aplicar
en una prova pilot a Getafe
i en un mes i mig es van de-
tectar quatre vegades més
casos que en tot l'any ante-
rior.

Aquests coneixements ja
s'han incorporat al codi de-
ontològic de la professió i
als estudis universitaris. Els
infermers que vulguin po-
den fer un curset al Col·legi.

La URV i l'Ajuntament uneixen forces per
consolidar un espai d'ocupació obert a tothom
El V Fòrum d'Ocupació Universitària incorporarà l'Espai Troba d'iniciativa municipal

La cinquena edició del Fò-
rum d'Ocupació Università-
ria comptarà enguany amb

un convidat especial, l'Espai
Troba d'iniciativa municipal i
que neix de l'evolució de la
Fira de Formació i Treball
(FITTA), fins ara organitzada
per la CEPTA. D'aquesta
manera, tots els interessats
a buscar més rendiment al
seu futur laboral i noves

oportunitats de feina po-
dran fer-ho els propers 21 i
22 d'abril al campus Ses-
cel·lades, que, com a nove-
tat, incorporarà 21 nous ex-
positors i activitats
paral·leles, entre les que
destaquen l'aula oberta per
la recerca activa de feina,

jornades sobre orientació
professional, innovació en
polítiques d'ocupació i tèc-
niques de coneixement.

Tant des de la universitat
com des del consistori es
va valorar en positiu l'inter-
canvi de sinèrgies que su-
posa unir dues iniciatives

amb un únic objectiu en un
mateix espai i temps. La re-
gidora d'Empreses i Forma-
ció, Lola Herrera, va desta-
car «l'espai idoni» que és el
Campus Sescel·lades i el
rector de la URV, Francesc
Xavier Grau, va posar de re-
lleu la funció de la universi-
tat en la tasca d'assegurar
el futur laboral dels estu-
diants. En aquest punt,
Grau va anunciar que abans
de final d'any es presentarà
l'Observatori de l'Ocupació,
l'ens de la URV dedicat a
aquesta finalitat.

L'equip de govern ha gastat 138.000
euros en restaurants el 2008, segons CiU
IVIaribel Rubio diu que Ballesteros va gastar 51.000 euros en el cotxe oficial

Convergència-

S.HMÉNEZ

L'equip de govern a Tarra-
gona va gastar 138.000
euros durant el 2008, se-
gons la regidora conver-
gent a l'Ajuntament de Ta-
rragona, Maribel Rubio.
Segons aquesta, la xifra
queda molt allunyada del
40.000 euros que s'haurien
gastat en el mateix període
segons la notícia publicada
pel MÉS TARRAGONA en l'edi-
ció de dilluns.

«L'equip de govern va
gastar més de 300.000 en
viatges, aperitius i restau-
rants», segons Maribel Ru-
bio. La regidora assegura
que no es poden comparar
les despeses realitzades
pel govern de CiU durant el
2006 amb les del govern
de PSC-ERC durant el 2008
ja que «la situació econòmi-
ca dels dos anys no té res a
veure».

«A principis del quart tri-
mestre de 2007 i per des-
comptat al 2008 ja teníem
la crisi al damunt, tot i que
es negués públicament,

prova d'això és que el regi-
dor Pau Pérez ja proposava
al juny del 2008 mesures
anticrisi», puntualitza Rubio
mitjançant un comunicat,

Mesures contra la crisi
La regidora afirma que la
majoria d'aquestes mesu-
res anunciades per l'actual
equip de govern no s'han
materialitzat com ara: la re-
ducció de tarifes dels pàr-
quings o la creació d'unes
targetes pels autònoms per
aparcar a la zona blava -se-
gons Rubio mesures aques-
tes dues que encara estan

incompletes-; les ajuts al
lloguer jove i l'ampliació de
la forquilla d'edat fins als 35
anys, fet que no ha estat
dut a terme ja que les ba-
ses no s'han modificat, se-
gons la convergent.

Maribel Rubio va més
enllà i assegura que al març
de 2009, Convergència I
UNÍ va denunciar la quanti-
tat «absolutament desorbi-
tada» que es va gastar el
govern de Ballesteros l'any
2009, «tenint en compte la
crisi». Rubio dubta que l'ac-
tual govern tingués en
compte la conjuntura de cri-

si. «Si tan conscients eren
que la crisi existia, com pot
ser que l'alcalde, Josep Fè-
lix Ballesteros, adquirís al
2008 un cotxe oficial per
valor de més de 51.000 eu-
ros, dels quals 10.256 eu-
ros són extres. Un cotxe
que, de ben segur, s'hauria
pogut estalviar, o bé s'hau-
ria pogut adquirir un xic
més econòmic, estil dels
que portava l'anterior alcal-
de de CiU, que només tenia
uns 3 anys», afirma Rubio.
Segons la regidora de CiU a
l'Ajuntament tarragoní, re-
sulta un escàndol que la cri-
si hagi arribat «quan s'han
vist un obligat a fer un mo-
dificatiu de crèdit per pagar
nòmines». Segons la notícia
publicada en aquest mitjà,
l'actual govern va gastar
60.000 euros menys en
restaurants i viatges que
CiU.

Actualitat

La Casa Canals acull
el primer aniversari
del Servei de Política
Lingüística

El Servei de Política Lin-
güística de l'Ajuntament de
Tarragona celebra avui el
primer aniversari amb un
acte públic a la Casa Ca-
nals que comptarà amb la
participació de l'antropòlo-
ga lingüística i professora
de la UB Carme Junyent.
Durant la xerrada, que co-
mençarà a les vuit del ves-
pre, Junyent parlarà sobre
la diversitat lingüística de
Catalunya i quin és el pa-
per que pot jugar el català
en aquest context. A més,
també es presentarà el lli-
bre De la consciència a la
conducta. L'experiència
de Tallers per la Llengua,
un volum dedicat a aques-
ta entitat que treballa per
elaborar tallers adreçats a
fomentar l'ús social de la
llengua catalana. El pròleg
de llibre va a càrrec de
l'escriptora Isabel-Clara Si-
mó. /REDACCIÓ

Ciutat

Salvem la Platja
Llarga realitzarà una
nova cadena
humana el 18 d'abril

La Plataforma Salvem la
Platja Llarga manté la seva
oposició al projecte de
col·locar un camí de ronda
en aquesta platja tarrago-
nina i, amb l'objectiu de
protestar contra la darrera
modificació del projecte,
el col·lectiu anuncia una
nova cadena humana per
aquest dissabte 18 d'abril.
El motiu de la de l'acció és
mostrar la opinió contraria
de la plataforma al projec-
te del Ministeri de Medi
Ambient, que preveu situar
un aparcament en un ai-
guamoll de la zona que tin-
dria capacitat per 350
vehicles. El col·lectiu de-
nuncia que l'última modifi-
cació del projecte inclou
una passarel·la que es
construiria amb materials
plàstics i ciments que po-
drien distorsionar el pai-
satge d'aquest espai natu-
ral. /ACN


