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Algunes de les dones gitanes de la futura entitat, reunides a l’escola Congost

Incendi en 
un magatzem 
d’electrodomèstics a 
les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

Un incendi va afectar 
aquest dimecres al migdia 
el magatzem de l’empresa 
Electrofred, situada al peu 
de la carretera C-251, en 
terme de les Franqueses. 
Segons han explicat els 
Bombers, el foc va cremar 
uns 25 metres quadrats de 
paper higiènic per a l’hosta-
leria. El fum es va escampar 
per bona part de la nau. Els 
Bombers van poder contro-
lar el foc en uns 20 minuts. 
No hi va haver cap persona 
ferida.

Divendres, 28 de gener de 2011

POLÍTICA I SOCIETAT 14 NOU9EL

La Policia Local va actuar arran de la denúncia de clients d’aquests locals divendres passat

Parets obre expedient a dos bars 
musicals per deixar fumar a dins
Parets del Vallès

EL 9 NOU

Dos bars musicals del barri 
de l’Eixample, de Parets, 
s’enfronten a una sanció eco-
nòmica del Departament de 
Salut per l’incompliment de 
la llei que prohibeix fumar 
en tots els espais públics 
tancats des del passat 2 de 
gener. La Policia Local va 

iniciar els expedients a partir 
de la denúncia d’uns clients 
que va donar a conèixer que 
s’estava fumant a l’interior 
d’aquests dos locals, dels 
quals el consistori no ha 
volgut facilitar més dades. 
Els fets van passar divendres 
passat a la nit i, segons van 
informar fonts municipals 
aquest dijous, els propietaris 
dels establiments haurien 

donat el consentiment per-
què es fumés a l’interior dels 
bars musicals. Així ho van 
poder certificar els efectius 
de la Policia Local que s’hi 
van desplaçar.

El procediment obert per 
la policia de Parets es traslla-
darà ara al Departament de 
Salut de la Generalitat, que 
haurà de determinar si se’ls 
acaba sancionant i la quanti-

tat de multa imposada. 

A PARTIR DE 600 EUROS

Les sancions que fixa la llei 
poden variar en funció de la 
gravetat dels fets. Les lleus 
són inferiors als 600 euros, 
però si es considera que les 
infraccions són greus la mul-
ta pot anar entre els 10.001 i 
els 600.000 euros.

Canovelles

E.M.

Una quarantena de dones 
gitanes de Canovelles volen 
unir-se en una associació per 
intentar millorar la imatge 
que el seu col·lectiu projecta 
en el municipi i, sobretot 
trobar orientació i facilitats 
per estudiar. Bona part de 
les dones, acompanyades per 
alguns dels seus fills adoles-
cents, s’han reunit aquest 
dijous a la tarda a l’escola 
Congost de Canovelles per 
escoltar les indicacions i con-
sells de dues treballadores 
de la Fundación Secretariado 

Gitano de Sabadell, Paqui 
Maya i Emilia Heredia. Les 
dues dones van posar molt 
èmfasi en els avantatges que 
el col·lectiu tindrà si disposa 
d’una associació. “Podreu 
impulsar cursos, fer convenis 
laborals amb empreses, dis-
posar d’un local per a vosal-
tres... i, a més, sereu visibles 
per al municipi”, deia Maya. 
“Cal que la societat entengui 
i, també nosaltres mateixes, 
que no només valem per 
criar fills. Tenim molt mala 
imatge al carrer. Però ens 
hem de preguntar: ‘què hem 
fet nosaltres per trencar 
aquests esquemes mentals?”, 

afegia Maya. 
El grup de dones de 

Canovelles va manifestar el 
seu interès a conscienciar 
les famílies que els fills han 
d’anar cada dia a l’escola. “Hi 
ha molt problemes d’absen-
tisme escolar entre la nostra 
ètnia”, deia Patrocinio Silva, 
una dona de Canovelles de 52 
anys que serà la presidenta 
de la futura associació. “He 
criat cinc fills sola. I tots els 
que han volgut han estudiat, 
i els que no, treballen. Tinc 
un fill soldador, un bon ofici, 
i un altre estudia Arquitec-
tura. Jo em vaig treure el 
carnet de conduir als 38 anys, 

amb esforç, i era analfabeta”, 
explicava a les companyes 
i, sobretot, als adolescents 
presents a la sala. Les dones 
es van mostrar molt interes-
sades en les possibilitat, a 
través de la futura entitat, 

de fer cursos de reforç per 
treure’s el carnet de conduir 
i títols acadèmics a través de 
l’escola d’adults. “Som intel-
ligents i treballadores. Hem 
de canviar la percepció de la 
gent”, deia Silva. 

Busquen canviar la seva imatge en la societat i orientació per estudiar

Una quarantena de dones gitanes de 
Canovelles volen unir-se en una entitat
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