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VILOBÍ D’ONYAR

Els empleats del Casino de Lloret encara
no saben quina indemnització cobraran

La ludoteca
municipal
organitza un
casal per al
proper juny

CCOO denuncia «pressions» de l’empresa i acomiadaments improcedents

DdeG

CASINO. La notícia de la confirmació del trasllat ha tornat a despertar les queixes entre la plantilla de treballadors.
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

El comitè d’empresa del Casino
de Lloret de Mar es queixa que
alguns dels treballadors encara
no saben quina indemnització
cobraran pel tancament de l’equipament, tot i que Casinos de
Catalunya ja ha confirmat que
obrirà la nova seu de Tarragona
a principis d’octubre.
En aquest sentit, la confirmació que la nova instal·lació
obrirà les seves por tes la primera quinzena d’octubre ha tornat a despertar les queixes de la
plantilla de Lloret davant un futur que consideren del tot incert.

El secretari general del sector del Comerç de CCOO a Girona, Eladio Alguacil, assegura
que els 130 treballadors viuen
«un moment difícil perquè la direcció no els informa de res». Per
aquest motiu, molts dels empleats encara no han decidit si es
traslladen a Tarragona o, per altra banda, deixen la feina que,
en alguns casos, fa 30 anys que
duen a terme a Lloret.
Alguacil explica que, a més,
reben pressions per par t dels
empresaris. «Les garanties de
moment són mínimes perquè ja
hi hagut acomiadaments i hi ha
pressions perquè Comissions

SALUT

Obreres (CCOO) no estigui a la
taula de negociacions», assenyala el representant dels treballadors. En relació a aquest
fet, CCOO va denunciar ahir
que Casinos de Catalunya ha
acomiadat un treballador i delegat d’aquest sindicat al Casino
de Lloret. El sindicat, que ha explicat que la direcció ha sancionat dos treballadors i delegats
més, ha atribuït l’acomiadament
al trasllat del casino a Tarragona.
Alguacil afirma que, des que
el sindicat va accedir al comitè
d’empresa del Casino, la direcció de Casinos de Catalunya ha

sotmès a «una persecució a totes
hores» als quatre delegats del
sindicat.
Fruit d’aquesta «persecució»
que CCOO denuncia, dos dels
delegats sindicals, Joana Miguel
i Enric Moliner, crupiers del Casino, han estat suspesos de sou
i feina un durant 30 dies i l’altre
durant 45 dies, respectivament.
A més, l’empresa ha acomiadat
un altre treballador i delegat sindical, Juan Carlos Poza.
Segons ha explicat Poza, Casinos de Catalunya li va entregar
dimecres una carta on li comunicava l’acomiadament al·legant
que «havia fet una mala utilització de les hores sindicals».
Poza, crupier i que treballava
des de feia disset anys al Casino, ha explicat que el 2 de maig
l’empresa li va comunicar que li
havia obert un expedient disciplinari per una mala utilització
de les hores sindicals. Poza ha
explicat que, com a delegats,
disposen de vint hores per a les
tasques sindicals. Segons ha explicat el treballador acomiadat,
l’empresa l’acusa d’utilitzar les
hores sindicals «en temps d’oci»,
una circumstància que ell ha negat. A banda del treballador i delegat acomiadat i dels altres dos
delegats sancionats, CCOO ha
explicat que el quar t delegat
que tenia al Casino va plegar per
la «pressió de l’empresa», després de quatre anys com a treballador.
D’altra banda, Alguacil afirma
que, pel que fa a indemnitzacions, tot i que no es negocia «es
parla de, com a màxim, 25 dies
per any treballat, una oferta gens
justa».

Jordi Meléndez, Vilobí d’Onyar.

La ludoteca municipal El Sol
de Vilobí d’Onyar ha organitzat un casal per el pròxim mes
de juny, coincidint amb l’inici
de la jornada escolar intensiva. Aquest casal oferirà una alternativa divertida i formativa
en el temps lliure que els nens
del municipi de Vilobí, Salitja
i Sant Dalmai tenen durant
aquests dies del mes de juny,
segons ha assenyalat la regidora d’Ensenyament a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
Olga Guillem. Tanmateix,
Guillem ha assenyalat que «ja
que el curs escolar tindrà jornada intensiva, des del Consistori hem cregut oportú oferir un casal on els nens puguin
realitzar activitats i tallers
d’allò més divertits».
El casal, que va dirigit a tots
els nens i nenes de tres a dotze anys (de P3 a sisè curs), es
realitzarà del 13 al 22 de juny
en horari de 3 a 6 de la tarda.
La regidora ha assenyalat que
un cop finalitzin les classes,
els nens que ho vulguin podran assistir al casal, que realitzarà la mateixa ludoteca.
Així, el calendari d’aquest segon casal serà del 23 al 30 de
juny, en horari de nou del matí
a una del migdia i de tres a
cinc de la tarda.
Segons Guillem, els nens
podran conèixer i practicar
jocs, així com també tallers diversos en el marc d’aquest casal. Aquelles persones que estiguin interessades en apuntar-s’hi s’han adreçar a l’escola Josep Madrenys, en horari
de cinc a vuit de la tarda.

TORDERA

MÚSICA

Afectats de fibromiàlgia
demanen que la Seguretat
Social reconegui la malaltia

El cicle de concerts
a l’Esperança porta
a Blanes una
actuació senegalesa
Ernest Guerrero, Blanes.

IRIS

XERRADES. Es van portar a terme durant tot el dia a l’hospital.

Les Jornades d’Infermeria
reuneixen 150 professionals
a l’hospital de Blanes
Ernest Guerrero, Blanes.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va acollir ahir la
Jornada d’Infermeria 2005 amb
el lema «Treballant per al futur»
a l’hospital de Blanes. La jornada va tenir com a objectius donar a conèixer el treball que realitza el col·lectiu dins els diferents àmbits de la Corporació,

així com realitzar i promoure iniciatives de millora i projectes de
futur. Durant tot el dia hi van haver conferències que van reunir
150 professionals. La directora
d’infermeria de la Corporació,
Lourdes Muné, va dir que «amb
aquestes jornades volem donar a
conèixer el treball que fan i realitzar propostes de futur».

IRIS

LECTURA. Els afectats van sentir el manifest que va llegir l’alcalde.
J.A.G., Tordera.

Afectats de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica i familiars van demanar el reconeixement d’ambdues malalties per
part de la Seguretat Social. La
petició es va fer a través d’un manifest que va llegir ahir l’alcalde
Joan Carles Garcia (CiU) a la
plaça de l’Ajuntament. L’acte va

ser la darrera activitat que l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de Tordera, Alt Maresme i la Selva va portar a terme
per conmemorar el Dia Mundial
d’aquesta enfermetat. Durant
tota la jornada es van repar tir
díptics informatius sobre la malaltia i es van recollir signatures
en suport del manifest.

El XIV cicle de concerts a la capella de l’Esperança continua
avui amb l’actuació de Djiby
Cissokho i Mapote Gueye que
tocaran música tradicional senegalesa. L’actuació, que començarà a dos quarts d’onze de
la nit, té un preu de 5 euros i les
entrades es poden aconseguir
al Teatre de Blanes.
Djiby Cissokho canta i toca la
kora, instrument de corda, de
so similar a l’arpa, fabricat amb
una enorme carbassa folrada
de pell d’antílop i fustes nobles;
mentre que Mapote Gueye l’acompanya en la percussió. Juntament amb Toumani Diabate,
formen el grup Sora, que es va
fundar l’any 1988 a Senegal.
Aquest grup té, actualment,
la seva seu a Barcelona i es
completa amb músics de diferents procedències geogràfiques residents a la capital catalana. Aquesta serà la segona representació del XIV cicle de
concerts l’Esperança de Blanes, que constarà enguany de 5
actuacions.

