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CRÒNIQUES 
 

Les realitats culturals de les Dones immigrades. Susagna Caseras i  Mati Duque, s. 
mlitància. 
 
El dilluns 20 d’abril, es va celebrar al Centre Cívic de Trinitat Vella, una taula rodona que sota el títol Les 
realitats culturals de les dones immigrades, va servir per aprofundir en el bagatge de les dones 
nouvingudes al nostre país, sobre les seves realitats culturals, sobre què hi guanyen i què hi perden en el 
seu camí. 

L’acte, organitzat per ERC Sant Andreu, la Sectorial de Cultura i la Sectorial Nacional de Polítiques 
d’Immigració, va ser valorat molt positivament per organitzadors, ponents i públic, ja que va contribuir a 
trencar estereotips, a trencar amb la visió de la immigració com un fenomen majoritàriament masculí, 
en el qual les dones juguen un paper secundari. Segons va afirmar Oriol Amorós, Secretari per a la 
Immigració de la Generalitat de Catalunya, en el transcurs de la seva intervenció, “debats com aquest 
contribueixen a reconèixer el paper protagonista de les dones en el seu propi procés d’integració”. 

En primer lloc, Meritxell Benedí, Historiadora i màster en estudis del món contemporani, va fer una 
ràpida descripció dels moviments migratoris a Catalunya durant els segles XX i XXI, evidenciant que el 
nostre és un país d’acollida i reconeixent que “si només hi fóssim els descendents dels catalans de 
1900, avui per avui a Catalunya només hi viuríem dos milions de persones”. Per tant, “tots som fills de la 
immigració”. 

També varem comptar amb els testimonis de Yeny Batista, Advocada especialista en Dret Internacional 
privat i Dret Penal; Sanaa Boudjdadi i Ouafae Dabbou, mediadores socioculturals de l’Ajuntament de Vic, 
què més enllà d’explicar les seves experiències professionals, van compartir amb l’auditori les seves 
vivències com a mares, filles, treballadores, veïnes ... 

I no menys interessants van ser les aportacions del públic durant el torn de preguntes, que van convertir 
la sala en un espai de diàleg i d’intercanvi d’experiències. Es van analitzar els problemes derivats de la 
llengua, dels permisos de treball de les persones reagrupades, de la integració dels joves a l’escola, etc. i 
es van debatre possibles solucions i propostes. 

El debat, que va ser moderat per John Diop, secretari de la sectorial de polítiques d’immigració d’ERC, i 
que va cloure Josep M. Diéguez, president de la sectorial nacional de cultura, es va convertir en un 
veritable espai de reflexió. 

Les components de la Vocalia de la Dona de la Sectorial Nacional de Cultura d’ERC volem donar les 
gràcies a totes i a tots per la vostra participació, pel vostre suport. La nostra aspiració era que aquesta 
trobada fos enriquidora, que servís per compartir inquietuds i per unir voluntats de construir ponts de 
convivència. Estem satisfetes. 
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La directiva Bolkenstein i  el comerç català. Oriol Güell ,  president. 
 
En Rafel Castellanos, secretari de Política Parlamentària, recomanava un article amb aquest títol, escrit 
per l'Oriol Junqueras i dedicat a les perspectives del comerç català. 

M'afegeixo a la recomanació i, en un sentit més ampli, no puc estar-me de destacar algun element de 
reflexió. 

En primer lloc, l'aprovació, trasposició i aplicació de la directiva Bolkenstein no és feina d'una sola 
persona, ni d'una elit reduïda. No ho ha estat per part nostra, no ho és, ni ho serà. 

Parteix del coneixement de la realitat i les necessitats properes -de la nostra tasca dia a dia també aquí 
al districte de Sant Andreu- i es treballa a tots els nivells, des del Parlament de la Unió Europea a 
Estrasburg als despatxos de la Casa Gran, des dels escons del Congrés a Madrid fins al plenari del 
Consell de Districte. Sovint costa de veure com l'acció política propera pot transformar la realitat 
immediata, però sense el nostre impuls primer, res no seria possible. 

En segon lloc, no hi ha acció política sense intenció ni propòsit d'incidir en la nostra realitat. En parla en 
Junqueras al seu article, descrivint els trets que configuren la política de CiU i PSC en relació al comerç I 
en parlem nosaltres, aportant els nostres propis valors -els valors de la República, val a dir-ho- a la nostra 
experiència concreta. És en l'entorn proper on es defineix quina és la realitat que volem, la ciutat que 
volem, el país que volem. 

Cal la nostra implicació, cal la nostra aportació, perquè l'impuls d'aquesta acció política mantingui 
plenament el seu sentit. 
 

AGENDA DE MAIG i JUNY 
 

Dissabte, 23 de maig, a les 17 h. Camp de futbol de l’Europa (Gràcia) 
Triangular de Futbol:  Catalunya - Euskal Herria -  Galicia.  
Dissabte, 23 de maig, a les 20:30 h. 
Passarel · la de moda de Primavera de l 'Eix Comercial de Sant Andreu. Amb la participació 
de Jordi Portabella, Ester Capella i Montse Benedí.  
Diumenge, 24 de maig, 12 h. Palau de Congresos de Catalunya (Av. Diagonal, 661-671)  
Acte Nacional Central de Campanya. Hi intervindran Oriol Junqueras, Joan Puigcercós i 
membres dels partits de la coalició Europa dels Pobles – Verds. 

Dissabte 30 de maig, a 10:45h, Casal Lluís Companys 
Jornada de formació per a Apoderats. 
Diumenge, 7 de juny 
Eleccions al Parlament Europeu 2009.  
 

SI VOLS COL ·LABORAR ALS ACTES O ET CAL MÉS INFORMACIÓ, TRUCA AL “CASAL LLUÍS 
COMPANYS” 


