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La Selva

SANTA COLOMA DE FARNERS

CCOO portarà als jutjats l’Ajuntament per
acomiadar una treballadora embarassada
Una vintena de delegats sindicals van protestar ahir per demanar la seva readmissió
J.A.G., Santa Coloma.

Comissions Obreres portarà als
jutjats a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners per acomiadar a una de les seves treballadores. Com ja va publicar Diari de Girona, el sindicat va denunciar dilluns que el consistori colomenc havia acomiadat
una treballadora després de saber que estava embarassada.
CCOO va retreure que quan la
dona va comunicar-ho a l'Ajuntament li van començar a fer el
buit a la feina i se la va marginar
fins que la van acomiadar.
Segons va explicar la Secretaria per la Igualtat de Gènere de
la Unió Intercomarcal de CCOO
a les comarques gironines, Magda González, la treballadora, que
està afiliada al sindicat, «va aprovar tots els exercicis d’una oposició, el darrer d’aquests exercicis
era realitzar unes pràctiques en
aquest Ajuntament». «Els primers mesos, segons explica la
companya, tot anava bé, el problema comença quan ella notifica que està embarassada, a partir d’aquí comencen a fer-li el
buit, fins que al acabar el període de pràctiques li notifiquen que
no ha superat aquestes pràctiques
i l’Ajuntament li diu que, per
tant, està acomiadada», va afe-

gir.
Des de la FSAP i la Secretaria
per la Igualtat de Gènere creuen
que no va tenir res a veure la feina realitzada per la companya,
ben al contrari el fet del seu acomiadament va venir determinat
per quedar-se embarassada, «la
baixa que havia de fer per maternitat no interessava a l’Ajuntament de Santa Coloma. Fins i
tot el seu lloc de treball ja va ser
ocupat dies abans de finalitzar el
període de pràctiques per una altra persona. Evidenciem, després
de tot això que hem exposat, que
ens trobem davant un cas flagrant de discriminació per raó de
gènere. Considerant que aquesta
acció i altres com aquesta van en
contra d’un dret fonamental de
les persones i de les dones: ser mares».
Per aquest motiu, una vintena
de persones es van concentrar
ahir a les deu del matí davant l'A-

Segons CCOO
els companys de
la treballadora no
van assistir-hi per
por a represàlies
■

IRIS

PROTESTA. Delegats de CCOO es van concetrar a les portes de l’Ajuntament.

juntament de Santa Coloma de
Farners per demanar la readmissió de la treballadora. En la
concentració hi van par ticipar
una vintena de delegats i delegades de l'administració pública
de CCOO i de la Unió Intercomarcal del sindicat. No obstant,
la protesta no va comptar amb la
assistència de treballadors de
l'Ajuntament de Santa Coloma
de Farners. Segons va manifestar González, malgrat que
aquests «li donen suport, tenen
por a represàlies».

Aquests van demanar la readmissió de la treballadora acomiada. «No vol ni diners, ni indemnitzacions. Només vol el seu
lloc de treball», va assenyalar
González.
Aquesta és la primera acció
que el sindicat ha portat a terme,
tot i que no es descarten noves
mobilitzacions passades les festes. Igualment, González va explicar que el sindicat està preparant un recurs contenciós administratiu contra aquesta decisió, que preveu tenir enllestit pel

proper mes de gener. Igualment
va assenyalar que s’ha portat el
cas al Síndic de Greujes.
Per la seva banda, des del consistori es van negar els fets i es
va assenyalar que el motiu de l'acomiadament és que la treballadora no va superar el període de
pràctiques. L’alcalde de Santa
Coloma de Farners, Antoni Solà
(CiU) va atribuir l’acomiadament a una decisió tècnica del
tribunal que li feia el seguiment,
que va arribar a la conclusió
«que s’equivocava molt». «Van
arribar a la conclusió que per aptituds i actituds no superava la
prova», va assegurar Solà.
No obstant, segons el sindicat, l'alcalde de Santa Coloma de
Farners «està lligat de mans i
peus pel que diu el secretari».
González recorda que fa aproximadament un mes i mig en una
reunió mantinguda amb l'alcalde abans de presentar un recurs
que es va desestimar, «vam tenir
la impressió que volia reconduir
la situació, però que li era difícil
perquè el secretari i la tresorera
tenen bastant de poder». No obstant, el sindicat va retreure que
malgrat que el van estar cridant,
no els va atendre. Solà va manifestar que ahir tenia diverses
reunions i que no va poder atendre als manifestants perquè no
els havia demanat hora.

L’alcalde diu que
els manifestants
no li van demanar
hora i que no els
va poder atendre
■

POLÍTICA MUNICIPAL

L’Ajuntament de Blanes renova el
reglament de Participació Ciutadana
Ernest Guerrero, Blanes.

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Blanes
va presentar, recentment el nou
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat inicialment pel
Ple del 3 de novembre. En
aquesta sessió, l’Ajuntament va
convidar a totes les associacions de veïns del municipi per

tal que es pogués debatre sobre
el seu contingut. Actualment,
aquest reglament està en període d’exposició pública. La regidora de Turisme, Conxita Boldú, va destacar que «l’antic Reglament de Participació Ciutadana datava de l’any 1989 i havia quedat desfassat. D’aquesta
manera l’hem posat al dia aga-

fant models d’altres municipis».
Aquest acte va formar part de
tot el procés par ticipatiu que
s’està realitzant en el marc del
Pla pel civisme. Boldú va resaltar que «és important que entre
tots puguem trobar solucions
participant en aquelles qüestions
que ens afecten com a ciutadans
de Blanes».

DdeG

CONTIXA BOLDÚ. La regidora de Participació va presentar el nou document.

ESPORTS

El C.F. Tordera organitza «El
futbol vist pels professionals»
Serà una xerrada amb professionals del camp
Ernest Guerrero, Tordera.

El Club Futbol Tordera organitzarà avui, a les vuit del vespre a
la Sala Gran del Teatre Clavé de
Tordera, una conferència sota el
títol «El futbol vist pels professionals».
En la xerrada hi intervindran
Alber t Benaiges, coordinador
del futbol base del Futbol Club
Barcelona; Oriol Perarnau, entrenador del Reial Club Deportiu Espanyol juvenil; Jordi Pi, coordinador del futbol base del
Club Esportiu Mataró; Javi Salamero, Secretari Tècnic del
Club Futbol Girona i Lauren Florido, coordinador del futbol
base del Club Futbol Tordera.
L’acte estarà moderat per Al-

bert Sabater, director de Ràdio
Tordera, i comptarà amb l’assitència del Regidor d’Esports
de l’Ajuntament de Tordera, Rafel Matas.
Quan acabin les exposicions
d’aquests professionals del món
del futbol, s’obrirà un torn de
preguntes per a que els assistents a l’acte puguin fer les seves consultes i resoldre els seus
dubtes sobre el món del futbol,
tal i com poden ser els sistemes
de treball, els mètodes, la planificació, les obligacions o el
control dels estudis.
L’entrada a la conferència
que organitza l’entitat esportiva
serà totalment gratuïta per a tothom.

