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PAÏSOS C ATALANS

Tordera reclama que l’ampliació de
la C-32 no comporti l’augment del
peatge de Santa Susanna

Els jutjats reconeixen a les
treballadores de la neteja
de l’hospital de Mataró una
categoria laboral superior
LL.M. / Mataró

Tots els grups hi donen suport i demanen rebaixes per als conductors maresmencs
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

Clam unitari de les forces polítiques de l’Ajuntament de Tordera per
reclamar que l’ampliació de l’autopista C-32 de Palafolls fins al muni«La C-32 inicialment es va
concebre com una autovia,
però els interessos de l’Estat i de la ciutat de Barcelona, que planejava llavors
els Jocs Olímpics, es van
imposar perquè fos una via
de pagament.» Amb
aquest enunciat, l’alcalde
de Tordera, Joan Carles
Garcia (CiU), va argumentar el vot unànime de totes
les forces polítiques del
consistori, que rebutgen un
augment del 30% del peatge de l’autopista a Santa
Susanna quan les obres de
perllongament de la via ràpida entre Palafolls i Tordera siguin una realitat.
Garcia considera que el
greuge per als conductors
de la comarca fa massa
temps que dura, i que «no

cipi no signifiqui també l’augment
del peatge de Santa Susanna. El consistori va tirar endavant la moció
amb l’afegit que la Generalitat agiliti
les converses per aplicar bonifica-

cions en tots els peatges de la via ràpida als conductors maresmencs el
2010, tal com es va comprometre el
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

El peatge de Santa Susanna de la C-32. / QUIM PUIG

és just que cada millora
que es faci a la C-32 comporti l’encariment dels
peatges». Per Garcia, és
una incoherència plantejar
un augment quan tant el
Parlament com el Congrés

van aprovar l’any passat la
creació d’un fons de rescat
dels peatges. En aquest
sentit també es va manifestar el portaveu d’ERC,
Bernat Costas, que va reclamar el mateix tracte a

tota la comarca, en clara
referència a les bonificacions obtingudes pels veïns d’Alella, Teià i el Masnou en el peatge d’Alella.
«La rebaixa s’ha d’aplicar
a tothom, no només en
aquells llocs on hi ha més
gent que crida i es queixa»,
va dir. Tant el representant
del Moviment Alternatiu
de Tordera, Josep Alsina,
com el portaveu del PSC,
Josep Romaguera, van donar-hi suport. D’altra banda, la moció també incloïa
una altra reclamació,
orientada a aconseguir que
la Generalitat apliqui bonificacions als conductors
del Maresme que circulin
per la via ràpida no més enllà del 2010, tal com es va
prometre.

●

Els jutjats de Mataró
han donat la raó a les treballadores de la neteja de
l’hospital de la capital del
Maresme i els reconeix
una categoria laboral superior. Segons el Col·lectiu Ronda, que ha representat les empleades, les
sentències són especialment rellevants perquè
tracten de la majoria de
feines que es porten a terme en un hospital, i per
tant afecten altres centres
semblants que tenen externalitzat el servei de la neteja. A aquestes treballadores se’ls aplica generalment un conveni que preveu tres categories per al
personal: especialista, peó
especialista i netejador.
Totes les empleades que
presten serveis a l’hospital
mataroní estaven enquadrades en la tercera
d’aquestes categories, és a
dir la més baixa i, per tant,
la més mal retribuïda. A
més, segons apunta el
Col·lectiu Ronda, només

hi ha tres especialistes,
que són els que netegen els
vidres i abrillanten el terra,
i «que curiosament són homes». En les demandes es
reclamava el dret de les
treballadores que se’ls reconegui la categoria de
peó especialista, tenint en
compte que la tasca que
fan dins de l’hospital requereix més formació i el
risc, tant per a elles com
per als pacients, que comporta el fet de no fer bé la
feina. Les sentències, que
estimen íntegrament la demanda, reconeixen el dret
a tenir la categoria de peó
especialitzat i a percebre
les diferències salarials.
Així mateix, el jutge també
reconeix la formació, que
les tasques que porten a terme impliquen un cert risc,
ja que estan directament relacionades amb els àmbits
de l’assistència sanitària,
un sector en el qual el personal de neteja ha de tenir
uns coneixements addicionals relacionats amb el nivell d’higiene del centre.
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Perquè només amb Assistència tindràs un metge a casa en mitja hora.*
Serveis com aquest són els que ens diferencien d’una assegurança mèdica privada de baix cost.
*Estadística de 2008. Temps de mitjana d’assistència a domicili: 36 minuts a Barcelona i Àrea Metropolitana.
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