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4. Cayucos sobre Denerida

Aquests dies els diaris van plens d’una nova onada de immigrants clandestins
que arriben a Les illes Canàries. Sobre aquesta qüestió i sobre el pas per la
frontera de Ceuta i de Melilla podeu robar molta informació i materials a la
xarxa.

Localitzat un altre'cayuco'amb un nombre indeterminat
d'immigrants que arribarà aquesta nit a Tenerife
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 DE MAIG (EUROPA PRESS)
Un altre 'cayuco' amb un nombre indeterminat d'immigrants il·legals a bord ha
estat localitzat avui al sud-oest de Tenerife, segons han confirmat a Europa
Press fonts de Capitania Marítima. Pel que sembla, alguns dels seus ocupants
podrien estar greus, han indicat les mateixes fonts.
L'embarcació ha estat detectada per un vaixell d'esbarjo, a 165 milles de
distància de la costa tenerifenca. Després de donar avís a les autoritats
marítimes, fins a la zona s'hi han desplaçat la Salvamar 'Adhara' i el remolcador
'Punta Salinas' per si de cas calgués traslladar els immigrants que estiguin en
pitjor estat. S'espera que l'embarcació amb els immigrants arribi a port aquesta
mitjanit.
Més noticies a :
http://www.elpais.com/static/misc/portada20070515.pdf

El País ha fet un recull de recursos sobre el tema a:
http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/inmigracion/Espana/27/

A la web 3alacarta es pot veure un vídeo sobre la noticia del 26/4/07 “El drama
de la immigració”
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/cercamedies.jsp?c_paraula=immigracio

El diari Norte de Castilla ha fet uns gràfics senzills sobre la immigració a
España que podeu trobar a aquesta adreça
http://especiales.nortecastilla.es/2006/inmigracion-espana/index.html
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A Youtube podeu veure dos vídeos sobre la qüestió de las fronteres de Ceuta i
Melilla

La valla de la muerte
http://www.youtube.com/watch?v=HFrHnXwQNT0

La valla de la vergüenza
http://www.youtube.com/watch?v=B_2LlnmlS08
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5. Comerç i drets civil a la ciutat

Qui té raó en aquests conflicte? Tenen dret els veïns a manifestar-se contra els
comerços dels xinesos? Tenen dret els veïns a manifestar-se pel compliment
dels horaris comercials? Quina diferencia hi ha entre una cosa i una altra?
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