
38

www.segre.com/guia

GUIA

SEGRE
Divendres, 9 de març del 2012

SABINA DIEGO/AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ Són dones i treballen en
un món eminentment masculí.
I, a més, triomfen.Ghizlane Ben-
messaoud iMargaritaMoltó, una
informàtica de sistemes i una en-
ginyera tècnica, van protagonit-
zar ahir l’acte unitari que es va
celebrar a la plaça 8 de Març de
Lleida per commemorar el Dia
Internacional de la DonaTreba-
lladora, al qual van assistir un
centenar de persones. La Ghizla-
ne és una jove marroquina de
30 anys que en fa 10 que és a
Lleida i, a més de parlar un ca-
talà perfecte, va acabar la carre-
ra d’informàtica com a prime-
ra de la seua promoció. “Era
l’única noia de seixanta alum-
nes, però mai em vaig sentir dis-
criminada”, va explicar. Per la
seua part, la Margarita és pro-
fessora de l’Escola Politècnica
Superior de la UdL.“És una llàs-
tima que no hi hagi més dones
que es dediquin a les carreres
tècniques. El que compta és el
talent de les persones, no el se-
xe”, va afirmar.Totes dos van
llegir el manifest a favor de la
plena igualtat entre homes i do-
nes en la societat.Tot i els avan-
ços aconseguits, van fer referèn-
cia a la feina que queda per fer
i a la importància de no abaixar
la guàrdia en moments de cri-
si, quan “les conseqüències són

Una
enginyera
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de Lleida.
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més greus per als col·lectius més
vulnerables”. La presentació de
l’acte va anar a càrrec de la di-
rectora delTeatre de l’Escorxa-
dor, Margarida Troguet, i va
comptar amb la participació de
dos alumnes del Conservatori,
UmaTorres iAres Ros, que van
interpretar dos peces de Carl
Stamiz amb flauta i oboè.

Actes com el de Lleida d’ho-
menatge i reivindicació a les do-
nes es van estendre ahir per to-
tes les comarques de Ponent.A
Mollerussa, el teatre L’Amistat
va acollir una conferència a càr-

rec de la presidenta del Col·le-
gi de Metges, Rosa Pérez, i un
homenatge a les sòcies de L’Al-
bada. Per la seua part, les Bor-
ges va acollir una taula redona
amb cinc dones dedicades a l’art
de la pintura, la ceràmica, la bi-

juteria, el vidre i els tapissos.Ai-
xí mateix, ciutats comVielha,
Agramunt, la Seu d’Urgell, Oli-
ana o Sort van celebrar una lec-
tura de manifest a favor de la
igualtat, iTremp va homenatjar
les superpadrines. D’altra ban-
da, el presidentArtur Mas va la-
mentar ahir en un acte institu-
cional a la Generalitat que
aquest any hagi començat amb
“unes estadístiques molt dures”
de violència masclista. En aquest
sentit, el conseller d’Interior, Fe-
lip Puig, va afirmar que el seu
departament dedica un 80%
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Desigualtat salarial
❚ El president del Govern central,
Mariano Rajoy, va expressar el
seu reconeixement a les dones i
es va comprometre a eliminar la
desigualtat salarial.

‘Mobbing’maternal
❚ El 90% de les dones són vícti-
mes de mobbing maternal als
seus llocs de treball. La materni-
tat s’ha convertit en un factor
d’exclusió i l’embaràs suposa“un
factor de risc”.

Repartiment de tasques

❚ El desigual repartiment dels
rols o tasques podria haver per-
judicat la salut de les dones, que
tenen una“sobrecàrrega”de tre-
ball, segons els psicòlegs.

Tràfic deblanques
❚ L’organització Projecte Esperan-
ça ha estimat que a Espanya hi
podria haver 48.000 víctimes de
tràfic sense identificar.
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Ponent clama per la igualtat
Una informàtica i una enginyera protagonitzen l’acte unitari del Dia de la Dona a Lleida amb un
centenard’assistents || Laviolènciamasclista, l’avortament i la reforma laboral centren les crítiques

A la senyora Aguirre i al senyor Gallardón

EXCEL·LENTÍSSIMA PRESI-
DENTA deMadrid, té tota la raó
quan afirma que l’avortament
és un fracàs en tots els seus su-
pòsits, però s’equivoca al culpar
les dones d’aquesta frustració.
Miri, si el supòsit és una viola-
ció, el responsable no és ningú

més que el bàrbar o animal que
agredeix físicament i psicològi-
cament un altre ésser humà i, de
forma subsidiària, la societat en
el seu conjunt i els polítics en
particular, com vostè, que diri-
geixen aquest mesquí món. Si el
motiu fos una malformació, de
debò responsabilitza vostè una
dona d’una desgràcia com aques-
ta i de la incapacitat personal o
col·lectiva per afrontar el futur

d’aquest fill? Pel que fa a si la
raó de la interrupció de l’emba-
ràs és el perill de la vida de la
mare i vostè el que pretén és
obligar les dones a una eutanà-
sia heroica, que neguen com a
pecat capital a d’altres ja amb
vida, no entenc la seua vara de
mesurar, ni encara menys la se-
ua caritat cristiana. I li diré més,
la maternitat és una devoció i
una responsabilitat, en cap cas

una obligació, i l’última paraula
l’han de tindre les dones. És el
nostre dret. I pel que fa a vostè,
senyor ministre, ja ens explica-
rà en quin manual d’hipocresia
s’ha basat per llançar reverbe-
racions a favor de la maternitat,
d’una banda, i retallar, de l’al-
tra, les hores de lactància i abo-
nar l’acomiadament lliure amb
nou dies de faltes justificades en
la reforma laboral.
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Subdirectora de SEGRE

SENSECONFIRMAR

Cens de població. Augmenta el nombre
d’immigrants en set comarques lleidatanes.
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més de policies que el 2006 a la
lluita contra aquesta xacra.A la
resta d’Espanya, el Dia de la Do-
na va estar marcat per les inter-
pretacions de les declaracions del
ministre de Justícia,AlbertoRuiz-
Gallardón, sobre l’avortament
(vegeu la pàgina 39) i per l’apro-
vació de la reforma laboral, que
associacions i oposició conside-
ren perjudicial per a la dona.

Rosendo Manrique
Resaltado


