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El Consell espera una proposta de PSC i ERC
pel cas de les empleades de la recaptació

Unes 200
persones
assisteixen al
primer acte de
l’Estiu Jove

El president Jordi Iglesias ofereix a Pilar Mundet tots els mitjans per mantenir el sistema

DdeG, Tordera
J.Caupena / J.Meléndez, Tossa

El president del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Iglesias
(CiU), es va reunir ahir durant
més de tres hores amb l’alcaldessa de Tossa de Mar, Pilar
Mundet (PSC), per parlar sobre
el polèmic cas de les treballadores de recaptació. A la trobada, que va ser sol·licitada per la
mateixa alcaldessa, també hi
van assistir tècnics del Consell
Comarcal, de l’empresa encarregada del ser vei de recaptació
i tècnics municipals. Així, segons va explicar Iglesias, la trobada va ser vir per conèixer la
decisió de l’Ajuntament sobre el
que calia fer. En aquest aspecte,
va manifestar que ara resten a
l’espera de la resposta de l’alcaldessa, però no va voler adelantar cap aspecte del que s’havia
parlat o acordat.
De tota manera, el que sí que
va voler deixar clar Iglesias és
que es van oferir al consistori
tossenc tots els mitjans necessaris que requeressin perquè el
sistema de recaptació funcionés
correctament, com es fa a la resta de municipis selvatans. En
l’actualitat, prop d’una vintena
d’aquests municipis han cedit a
l’ens comarcal la gestió de la recaptació.
En el cas de Tossa de Mar,

Iglesias vol que,
tot i la polèmica,
el servei funcioni
tan bé com a la
resta de pobles
■

DdeG

ACORD. L’equip de govern va decidir traspassar les competències de recaptació al Consell en un ple municipal.

aquest va estar envoltat de
polèmica després que l’Ajuntament cedís el ser vei al Consell
Comarcal en un ple municipal,
ja que, els grups a l’oposició
(CiU, AET i TU) sostenen que,
amb el traspàs de la gestió, el personal de recaptació, tot i que mantenien la seva feina treballant ara
pel Consell, passen a tenir una situació laboral més precària. Això
també ho consideraven les treballadores, que van denunciar el
cas als tribunals i, precisament fa
pocs dies, el Jutjat Social número

2 de Girona va sentenciar que o
es readmetien les treballadores
amb unes condicions més favorables o s’hauria de compensar
les afectades amb uns 200.000 euros. En aquest sentit, l’oposició va
demanar que, en el cas que s’hagi de pagar, sigui l’equip de govern qui pagui «de la seva butxaca» la indemnització. Tanmateix,
l’Ajuntament va replicar que el
seu advocat ni es va poder presentar a la vista oral perquè mai no li
va arribar la citació. Per aquest
motiu, el consistori tossenc va

obrir una investigació interna per
esbrinar per què l’advocat no la
va rebre. Com que aquesta tasca
presumptament era competència
del secretari municipal, la indignació s’ha adreçat contra ell.

La reunió entre
membres del
consistori i del
Consell va durar
més de tres hores
■

El programa Estiu Jove 2004
va obrir el passat cap de setmana les portes amb un concer t a càrrec dels grups
Skafam i Doctor Calypso.
L’actuació va aplegar unes
200 persones al nou pavelló
poliesportiu de Tordera.
La propera cita de l’Estiu
Jove 2004 serà aquest
dissabte 17 de juliol amb
una sortida-berenar al Rusc,
la residència i taller ocupacional de persones amb
disminució psíquica de Tordera.
Les activitats emmarcades
dins els programa Estiu Jove
2004 estan organitzades per
l’àrea de Ser veis Personals
de l’Ajuntament de Tordera,
el Consell de Joventut i l’associació jovenil El Crit.
D’altra banda, el veïnat de
Sant Tou va celebrar dissabte passat la seva Festa Major
amb la popular varietat de
truites com a principal
reclam. Enguany, centenars
de veïns de Sant Tou i de
Tordera es van aplegar en
l’entorn de l’ermita del veïnat per gaudir del dinar i de
les activitats preparades.
L’ambient distès i l’alta participació van marcar la festa
de Sant Tou, que està organitzada pels veïns amb el
suport de la masia de Can
Talleda. Finalment, la pluja
va obligar a suspendre els
actes de la festa del veïnat
de Fibracolor diumenge passat. Les activitats se celebraran finalment aquest divendres.

CALDES DE MALAVELLA

El regidor de Sanitat defensa el servei del dispensari mèdic
Assegura que es compleix la normativa d’higiene i que no es troba abandonat ni hi falten treballadors
Jordi Meléndez, Caldes de Malavella

El regidor de Sanitat de Caldes
de Malavella, Josep Fontané, va
sortir al pas de les crítiques que
veïns de la població van fer a
Diari de Girona sobre l’estat del
dispensari mèdic. Entre d’altres
coses, denunciaven la manca
d’higiene, la manca d’assistència mèdica i l’abandonament durant els caps de setmana i, fins i
tot, algun d’ells demanava la dimissió del regidor.
Així, Fontané entén que «la
higiene d’aquest dispensari
compleix la normativa, atès que
l’IAS té la responsabilitat de portar a terme aquesta tasca i la té
compromesa amb una empresa
de neteja que al mateix temps la
té contractada amb una persona
del nostre poble, la qual com-

Algun veí
demanava, fins i
tot, la dimissió de
Josep Fontané per
l’estat del centre
■

pleix diàriament i de una forma
correcta amb les tasques de neteja que ells han establert».
Pel que fa al suposat abandonament del dispensari, el regidor assegurà que és fals, ja que
es disposa d’un telèfon d’urgències instal·lat a Cassà de la Selva «que envia l’equip que té més
proper i una ambulància medicalitzada, si fóra necessari».
La portaveu dels veïns, Lourdes Garcia, també manifestà
que «tot estava empaperat». En
aquest aspecte, Fontané va assenyalar que «tan sols hi apareixen el horaris d’assistència
dels metges i les informacions
generals que sanitat emet per a
tots els seus caps», però va reconèixer que «també, malauradament, algun paper penjat d’una manera maliciosa que una
persona obcecada, del nostre
poble, té per costum penjar-hi».
Fontané va desmentir també
a la veïna pel que fa al nombre
de metges, ja que Garcia afirmava que n’hi havia tres i el regidor va assegurar que «això només és a l’hivern. A partir del 15

de juny i fins al 15 de setembre
n’hi ha un quart». A més a més,
el regidor de Sanitat va manifestar que «aquest dispensari
disposa de dos metges al matí i
dos metges a la tarda tots els
dies laborables, a part de pediatre, llevadora, dentista (a Llagostera), ginecòleg (a Cassà) o
podòleg que tenen concertats»
i afegí que «l’alt nivell mèdic de
les nostres doctores dóna capacitat a una d’elles per assistir
com a responsable de l’ABS de
Cassà de la Selva, els dimecres
i dijous de cada setmana».
Atenció d’urgències les 24 hores

Tanmateix, el regidor de Sanitat afirmà també que «és ben
cert que l’organització sanitària
disposa d’unes hores concertades i d’un temps per dedicar-lo
a les urgències ordinàries. Les
urgències necessàries s’atenen
a qualsevol moment del dia i de
la nit, per descomptat».
Garcia també criticà la carta
d’informació que es va fer arribar als vilatants sobre el ser vei
mèdic. En aquest sentit, Fonta-

né va dir que «vam creure oportú i necessari informar el poble
dels ser veis de què disposàvem» i afegí que «si no ho haguéssim fet, molta gent ens hauria recriminat la mancança d’informació». Finalment, la veïna
comentà que «els metges no volen treballar 24 hores, però les
metgesses del dispensari marxen al CAP a fer el servei d’urgència, rebentades en torns rotatoris». En aquest aspecte,
Fontané destacaà l’ètica professional de les metgesses afirmant que «a l’hora de plegar,
moltes vegades encara els queden tres o quatre visites exteriors per fer i, per ètica professional, les fan» i afegí que «els
torns rotatoris de les guàrdies
d’urgències al CAP, no els obliga ningú a fer-les, però l’ètica els
torna a suggerir que compleixin
amb el seu deure professional».
De totes maneres, Fontané,
que contestà la crítica dels veïns
a través d’una pàgina web local,
no va fer esment en cap apartat
de la seva resposta si és cert o
no que, des de fa temps, diver-

sos veïns de la població van portar a terme diverses accions per
queixar-se del ser vei sanitari
municipal que, segons ell, funciona tan bé.
En aquest sentit, només caldria recordar que l’associació
de veïns Caldes per Caldes es va
reunir, fins i tot, amb el delegat
de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya a Girona i que els va
reconèixer que hi ha aspectes a
millorar i que, per fer-los possible, els recomanava que els
fes arribar queixes, reclamacions o denúncies. Per aquest
motiu, l’associació demanava en
un escrit que els veïns presentessin les seves queixes sobre
el funcionament del sistema
sanitari.

Fontané
desmenteix que hi
hagi tres metges i
diu que, a l’estiu,
n’hi ha quatre
■

