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t Decenas de policías se concentraron ayer ante la Subdelegarien del Gobierno en Tarragona. FOTO: LLUÍS MUÍAN

La policía defiende la comisaría de Reus
Los miembros del sindicato CEP (Confederación Es- rragona para denunciar la supresión de la comisaría
pañola de Policía) se concentraron ayer ante las ins- del Cuerpo Nacional de Policía de Reus porque «per-
talaciones de la Subdelegación del Gobierno en Ta- judica directamente a sus ciudadanos».
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L'Alcalde d'aquest Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona
FA SABER:

Quan s'acosta novament la celebració de la festivitat de Sant
Joan, de gran tradició a la ciutat de Tarrgona, una manifestació
del qual són els grups de foc - balls de diables, bèsties i
colles de foc-, que recorren els nostres carrers i places, es
fa necessari formular una sèrie de recomanacions als propietaris
d'establiments i als veïns en general, als efectes de garantir
la seguretat de les persones i dels béns i per ta! d'evitat
conseqüències negatives:

1. Els aparadors i vidrieres ubicats en l'itinerari que seguiran
els grups de foc els dies 21 i 23 de juny caldrà que tinguin
les proteccions adients amb cartrons per tal d'evitar cremades
en vidres, marbres i d'altres materials, i els tendáis recollits.
Els immobles caldrà que tinguin les portes, finestres i persianes
baixades, tendalls recollits, i no tenir roba estesa o d'altres
elements similars.
2. No es podrà llençar aigua des de finestres i balcons
durant el desenvolupament dels esmentas actes per tal d'evitar
accidents de participants i espectadors.

3. No es podrà encendre ni fumar al voltant de les bosses
o contenidors del material pirotècnic, ni dels portadors del
material que utilitzen els referits grups.
4. Per raons de seguretat, els propietaris dels establiments,
a requeriment de l'organització municipal, hauran de retirar
les taules, cadires, ombrel·les, barres, jardineres i altres
objectes situats a la via pública.
5. Els espectadors que assisteixin a les actuacions dels grups
de foc hauran de seguir les següents recomanacions:

- Dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra
sintètica
- Dur barret o bé un mocador lligat al cap
- No envair l'espai on el grup de foc realitza l'actuació
- No agafar ni destorbar cap dels seus membres
- Mantenir les distàncies de seguretat adients per prevenir-
se de les espurnes i detonacions dels productes pirotècnics
que tradicionalment s'usen. En aquest sentit, les tanques que
hi ha instal·lades en els itineraris i espais festius a la via
pública no indiquen distàncies de seguretat sinó que es
limiten a complir funcions de vialitat per als vehicles.
- Seguir en tot moment les indicacions del servei d'ordre

ò. El públic que vulgui participar activament en el correfoc
haurà de seguir les següents recomanacions:
- Dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra
sintètica.
- Dur barret o bé un mocador lligat al cap.
- Dur sabates esportives o calçat consistent, sempre ben
cordat, mai sandàlies o xancles.
- Saltar sempre endavant, individualment o bé en grups molt
redúrïs, sense col·locar-se mai entre els timbalers i els actuants
que porten les bosses de pirotècnia.
- No agafar-se ni destorbar cap membre dels grups de foc
actuants.
- Seguir en tot moment les indicacions del servei d'ordre.

7. Atès que aquests actes amb grup de foc comporten grans
concentracions humanes, es desaconsella la participació a
aquelles persones que hagin sofert una intervenció quirúrgica
recentment.

8. Els integrants dels grups de foc hauran de seguir les
següents mesures de seguretat:

- Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els
complements necessaris per deixar la menor part possible
de cos sense cobrir i per evitar-ne danys. Es desaconsella
expresament la pràctica recentment observada d'encendre
pirotècnia sense la corresponent caputxa de diable al cap,

per la perillositat manifesto que suposa per als actuants.
- Utilitzar productes pirotècnics de les classes, I, II i III.
- D'acord amb la Instrucción técnica complementaria número
8 del Reglament estatal d'explosius, tots els artificis pirotècnics
hauran de dur protegit el punt d'iniciació de l'artifici, és a
dir, a efectes pràctics la metxa haurà de ser degudament
coberta.
- Complir en tot moment el Reglament estatal d'explosius en
tot allò referent a l'emmagatzematge dels artificis pirotècnics
usats. En aquest sentit, ateses les actuacions practicades
per la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil, l'Ajuntament de
Tarragona ha donat les instruccions oportunes per eliminar
la pràctica d'emmagatzemar notables quantitats d'artificis
en un dipòsit ubicat en l'entorn immediat d'un establiment
recreatiu de pública concurrència.
- No acumular més de tres carretilles a la mà durant l'actuació
amb la corresponent caputxa protectora.
: No fumar.
- Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els
elements contenidors de la pirotècnia, que no han de ser
hermètics i s'han de situar darrera del grup de foc. En cas
aue els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta
s ha de dur penjada sobre l'espatlla en un bossa no hermètica.
- Mantenir les distàncies de seguretat respecte d'altres grups
de .foc o d'altres intervinents en la celebració.
- Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors.
En aquest sentit, donat l'increment d'incidents observat per
la pràctica recent de no aturar el foc en arribar a les places
situades en els itineraris, sinó de continuar encenent un
nombre indeterminat d'artificis pirotècnics en el mateix espai,
1 rebent les espurnes els mateixos espectadors, es desaconsella
aquesta forma d'actuar.
- Respectar el recorregut marcat per a l'actuació i no envair
els llocs on hi ha espectadors, les voreres, els portals o llocs
similars.
- Respectar els horaris de pas aprovats en el programa
d'actes, les aturades marcades per l'organització així com
els punts assenyalats per efectuar carretillades o enceses
conjuntes.

L'itinerari a què es refereix el punt 1 és el següent:
- Dissabte 21 de juny, 9 hores, des de la Rambla Nova fins
a la plaça del Fòrum. Mostra de Diables Centenaris amb
parlaments. Matinades a l'antiga amb timbals i trons.
- Dissabte 2 T de juny, 17.30 hores, Plaça de les Cols, Mostra
de Balls de Diables Centenaris amb parlaments. 22.00 hores.
Des de la plaça de la Pagesia. Mostra de Balls de Diables
Centenaris amb parlaments. Itinerari: Arc de Sant Llorenç,
Les Coques, pla de la Seu, plaça de les Cols, carrer Major,
Misericòrdia, Portalet, Sant Agustí i plaça Verdaguer.

- Dilluns 23 de juny, 23 hores, des de la plaça de la Mitja
Lluna i fins a la placa de la Font. Cercavila de foc. Itinerari:
carrer Unió, Rambla Nova fins a l'alçada del carrer Sant
Agustí, carrer Sant Agustí, Rambla Vella, Portalet i plaça de
la Font.

- Dilluns 23 de juny, 23.40 hores, plaça de la Font. Col·locació
del ninot en la foguerada.

- Dilluns 23 de juny, 24 hores, plaça de la Font. Encesa de
la foguerada central de la nit.

L'incompliment de l'ordenat comportarà l'aplicació de la
sanció i/o mesures pertinets.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes
consegüents.
Tarragona, 1 8 de juny de 2008

L'ALCALDE ACCTAL.

URV • ESTARA CONSTITUIDO POR 20 EXPERTOS

Nace el consejo asesor del
Observatori de la Igualtat
El Observatori de la Igualtat de
la URVya cuenta con su consejo
asesor después de que fuese pre-
sentado ayer en la Sala de Juntes
del Rectorat. Éste estará consti-
tuido por unas veinte personas
con una reconocida trayectoria
laboral, grandes conocedores de
las desigualdades existentes por
razones de género yen represen-
tación de la sociedad, de las ins-

tituciones y de la propia univer-
sidad.

La finalidad de este consejo
consiste en promover la partici-
pación de la sociedad y de la co-
munidad universitaria tanto de
la elaboración de las políticas de
génedentro de la Universitat Ro-
vira i Virgili, como de su correc-
to asesoramientoy su implemen-
tación. -REDACCIÓN

Elpes de l'home a la
universitat pública

L'OPINIÓ
INMA PASTOR

PéralaURV,elcurs2007-2008
ha estat diferent d'altres per
diversos motius. El curs 2007-

2008 ha estat el primer curs en el
que ha començat a funcionar l'Ob-
servatori de la Igualtat de la URV
i, sobretot, ha estat el primer curs
en el que la nostra universitat ha
començat a posar en marxa el pri-
mer pla d'igualtat entre homes i
dones. El fet és de suficient nove-
tat com perquè em permeteu com-
partir algunes reflexions i, especial-
ment, la satisfacció de pensar que
aquest pla ens permetrà tenir una
universitat de maj or qualitat. Ala
universitat pública espanyola, el
percentatge de dones al curs 2005-
2006 era del 36*5% mentre el d'ho-
mes era d'un 6^4%. Si mirem el
cos de catedràtics, però, elles no-
més representen un escàs 13%.

I això, en un moment en que
la quantitat de noies supera, des
de finals dels anys 80, la quanti-
tat de nois, tant entre l'alumnat
matriculat, com entre l'alumnat
titulat. Així doncs, en el moment
d'entrar a formar part del perso-
nal científic de les universitats
tenim un 50% de cada sexe i en
un segon moment de carrera pro-
fessional tenim un 63% d'homes.
Ala cúspide de la carrera profes-
sional, ésa dir, com a catedràtics,
tenim un 87% d'homes. Com es pot
veure, en algun moment d'aquest
camí, hem perdut -podríem dir
expulsat- les dones de les institu-
cions científiques. El mateix agreu-
jat passa en àmbits professionals
no universitaris.

En el cas de la URV, aquesta si-
tuació es reprodueix, tot i que les
dades són una mica més favora-
bles ales dones jaqué. En aquests
moments, tenim un 40% de do-
nes en tot el PDI i un gairebé 20%
de catedràtiques. Aquestes dades
es mantenen constants en el temps
de maneraja que, si bé entre el curs
1985-1986 i el curs 2005-2006 el
percentatge de dones a la univer-
sitat espanyola ha augmentat del
25% al 36%, el percentatge de ca-
tedràtiques només ha variat del
7% al 13%. Això ens mostra dues
coses: d'unabanda, que no podem

confiar que el pas del temps de for-
ma natural arregli la situació de
les dones. El temps per si sol no
farà més que reproduir una situa-
ció en la que moltes dones no veuen
totalment reconeguda la seva fei-
na. A més, les dades ens mostren
que, tot i la progressiva incorpo-
ració de dones a les diferents ac-
tivitats professionals, la societat
en general genera un biaix de gè-
nere que beneficia els homes.

Davant de realitats tant cons-
tants i consolidades, si no es pre-
nen mesures-polítiques, socials,
legals o del tipus de que siguin- la
realitat, per defecte, funciona de
manera que atorga més valor a allò
que fan els homes. Es aquí on en-
tren i prenen sentit les polítiques
d'igualtat entre homes i dones.
Diverses iniciatives, relativament
recents, han impulsat les políti-
ques per promoure la igualtat a
les institucions científiques. Tant
a Espanya com a Catalunya s'ha
donat un increment de la sensibi-
litat davant el fet de la discrimi-
nació i les causes de la desigual-
tat entre homes i dones. Aquesta
sensibilitat ha anat en la direcció

Tot i la progressiva incorporació
de les dones a les diferents activi-
tats professionals, la societat en
general genera un biaix de gènere
que beneficia els homes

de reconèixer la pròpia realitat de
la discriminació i voler fer-li front.

Aquí vull destacar la feina ben
fetadelaURVquejal'any2OO5va
assumir la necessitat de diagnos-
ticar la realitat d'homes i dones a
la universitat i impulsa un estudi
que constata la desigualtat entre
homes i dones. En aquell moment
es decideix treballar per eliminar-
la. Es així que s'elabora el primer
plad'igualtatdelaURV,aprovatpel
Claustre de la Universitat el 24 de
maig de 2007, i que és el símbol i
la materialitat del compromís de
la universitat amb una realitat que
vol transformar. L'Observatori de
la Igualtat impulsarà la feina dins
la universitat, però, fora d'aquí, la
feina és molta també.

InmaPostor,professomdeSociologia
idirectoniderobservataridelalgual-
tatdelaURV


