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Esther Valcárcel 
Garantir que les ordres de 
protecció atorgades en un Es·
tat a les víctimes de violència 
de gènere es mantinguin i es 
compleixin en qualsevol altre 
país quan aquesta es traslladi. 
Aquest és el principal objectiu 
del projecte Epogender, que 
coordina la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), conjuntament 
amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i en el que 
hi participen més d’una vintena 
d’investigadors d’Espanya, Po·
lònia i Bulgària.

«Treballem perquè les vícti·
mes no perdin aquesta protec·
ció que li han atorgat en el seu 
país d’origen», manifestava ahir 
la la catedràtica de Dret Consti·
tucional de la UAB, Teresa Frei·
xes, que assenyalava que moltes 
de les víctimes de violència de 
gènere viatgen a altres països 
«ja sigui per motius de feina o 
per vacances». Freixes subrat·
llava que és «difícil» garantir el 
compliment d’aquestes ordres 
de protecció, ja que «cada país 

té una normativa concreta» en 
relació a aquesta qüestió.

Per la seva banda, la profes·
sora de Dret Constitucional 
de la URV i coordinadora del 
projecte, Laura Román, ma·
nifestava que, tot i no ser gai·
re precises, les dades actuals 
demostren la necessitat que 
la iniciativa es dugui a terme. 
En aquest sentit, Román va re·
cordar que en l’últim trimestre 
del 2012, a l’Estat espanyol, hi 
havia gairebé 6.000 ordres de 
protecció. D’aquestes, un 32% 
són estrangeres. «Les xifres ens 
indiquen que hi ha força mobi·
litat entre les víctimes de vio·
lència de gènere i que aquestes 
necessiten protecció», apunta 
Román. 

Per tot això, ens els pròxims 
dos anys i en el projecte Epo·
gender, s’analitzaran les nor·
matives que hi ha en cada país 
de la Unió Europea, es formarà 
als jutges dels diferents països 
en aquesta qüestió i es farà una 
campanya de difusió a tota la 
ciutadania. 

La URV vol protegir les 
víctimes de violència de 
gènere a l’estranger
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Una de les portes d’entrada més 
concorregudes del barri del 
Serrallo de Tarragona canvia·
rà de cara en els pròxims dies. 
Es tracta del conegut Pont de la 
Petxina, ubicat al final del carrer 
Pere Martell, que des de fa molts 
anys vesteix una gran estructura 
de color del rovellat. En les prò·
ximes tres setmanes es complirà 
el que molts veïns del barri ma·
riner han comentat i, fins i tot, 
reclamant en els últims anys: 
pintar i, en definitiva, «fer més 
alegre», aquest pont, el principal 
accés al Serrallo.

Els colors mariners, el blanc i 
el blau, són els que s’han escollit 
per millorar la imatge d’aques·
ta porta d’entrada. «Serà més 
atractiu per nosaltres i pels vi·
sitants», explicava ahir al Diari 
Més el president de l’Associació 
de Veïns del Serrallo, Ferran Di·
ago. A banda, els treballs també 
contemplen incrementar la il·
luminació del túnel.

Fonts de l’Autoritat Portuària 
de Tarragona (APT) assenyala·
ven que l’actuació es realitzarà 

aprofitant les obres de millora 
que actualment s’estant duent a 
terme al passeig marítim i que els 
treballs també permetran millo·

rar la imatge de la rotonda que hi 
ha a molts pocs metres del Pont 
de la Petxina. De fet, les lletres 
que anuncien l’entrada al Serra·

llo amb el nom del barri marítim 
també deixaran de banda el ferro 
oxidat per lluir els colors simbò·
lics del mar. 

OBRES 

Rentat de cara al Pont de la Petxina, 
el principal accés al Serrallo 
L’estructura abandonarà la imatge de ferro rovellat i lluirà els colors del mar, el blanc i el blau
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El Pont de la Petxina, ubicat al final del carrer Pere Martell i el Moll de Costa, al barri del Serrallo.


