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LA SELVA

REBUIG A L’ERO I LES TISORADES EN SANITAT 4 L’amenaça d’ERO temporal a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va encendre els
ànims dels treballadors però la seva presentació també ha fet reaccionar la societat civil de les poblacions afectades. Membres d’entitats de
Lloret de Mar i Blanes s’han organitzat i han decidit plantar cara a les retallades del Govern instant la població a manifestar-se dissabte a Blanes.

Veïns de Lloret i Blanes planten cara a Salut
i insten a manifestar-se per les retallades
 Donen suport al personal dels centres sanitaris i critiquen el Govern per «prendre les decisions més dures en ple agost»
CARLES COLOMER

LLORET DE MAR / BLANES | E.BATLLE

Els veïns de Lloret de Mar i Blanes han decidit sortir al carrer per
rebutjar les retallades que patirant
tant l’Hospital Comarcal de Blanes
com els centres de Salut de Blanes,
Lloret i Tossa Mar. I per això entitats d’ambdues poblacions fan
una crida a una manifestació unitària, organitzada pels treballadors de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, que es farà dissabte a Blanes per rebutjar les tisorades en sanitat que està portant
a terme el departament de Salut.
També es manifestaran en contra
de l’ERO temporal presentat per la
Corporació que afectarà 952 persones dels centres sanitaris de
Selva marítima i Maresme gestionats per aquesta empresa.
Des de Blanes, diferents entitats
de veïns de la vila i organitzacions
ciutadanes asseguren en un manifest que mostren el rebuig a les
retallades i han iniciat una recollida
de signatures per tal que la gent del
muncipi s’adhereixi al manifest,
que enumera un seguit de tisorades, que segons la seva opinió,
afectaran els veïns de la Selva marítima. Entre aquestes hi ha: la
reducció de les ambulàncies, ampliació de les llistes d’epera, més
hores d’espera a Urgències, trasllat
ﬁns a Calella per anar a parir, entre d’altres.
Per tot això, les asssociacions de
veïns de Blanes s’han unit en plataforma i reclamen la participació
de la gent del municipi en la manifestació que es fa dissabte a Blanes i que sortirà de davant de
l’hospital comarcal i s’allargarà ﬁ-

Tordera acollirà
estudis de vivers
i jardineria
per a joves
TORDERA | DdG

Tordera acollirà estudis de vivers
i jardineria per a joves a través dels
Programes de Qualiﬁcació Professional Inicial (PQPI), que són estudis de cicle inicial per a joves entre 16 i 21 anys que no hagin ﬁnalitzat l’ESO. Els programes pretenen motivar els joves per retornarlos al cicle educatiu reglat i dotarlos de coneixements pràctics professionals per a la seva inserció al
món laboral en cas que no vulguin continuar estudiant. La durada
dels cursos és aproximadament
d’un curs escolar i Ensenyament
ha autoritzat la Fundació Gentis a
impartir-lo a Tordera.

Hostalric no té data
per la fi d’urgències
El Centre d’Atenció Primària
(CAP) d’Hostalric se suma a
la llista dels centres de salut de la
Selva interior que veu com es queda sense el servei d’urgències nocturnes. Per ara però, com explica
l’alcalde Josep Antoni Frias (CiU) no
hi ha data per a l’aplicació d’aquesta supressió del servei, però assegura que s’està a l’espera del Departament de Salut per saber quines altres afectacions tindrà l’Àrea
Bàsica de Salut, que engloba entre
d’altres Hostalric i Breda. Els seus
alcaldes han fet algunes peticions
que voldrien que fossin ateses,
com ara va explicar l’alcalde de
Breda Jordi Iglesias fa un dia, que
un dels metges que s’hauria d’estar al punt d’atenció continuada de
Santa Coloma, estigui per la zona
del Baix Montseny per així poder
atendre les urgències. Cal recordar
que aquesta reordenació dels serveis afecta tota la Selva interior i
que només Anglès té constància
d’una data que posi fi al servei
d’urgències.
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nalment, ﬁns a la plaça Catalunya.
Lloret vol que l’alcalde opini
Pel que fa a Lloret de Mar, també
ha sorgit un moviment que aplega totes les associacions de veïns
i la de pensionistes de la població.
Es va reunir aquesta setmana amb
el mateix esperit de Blanes i ha fet

Blanes Unes 50 persones es concentren davant l’hospital contra l’ERO
 Per segon dimarts consecutiu, treballadors de l’Hospital Comarcal de Blanes es van concentrar ahir a les onze del
matí per protestar contra l’ERO presentat per la Corporació de Salut del Maresmes i la Selva. Unes 50 persones en el
moment del descans matinal van concentrar-se a les portes del centre de salut amb una pancarta que duia el lema
«La sanitat no es retalla». L’ERO presentat dilluns afecta 952 persones dels 1.500 treballadors que té la Corporació
de Salut en els centres que gestiona a la Selva Marítima així com el Maresme.

una crida als ciutadans a la mobilització contra les retallades. A
més reclamen que l’alcalde Romà
Codina «es pronunciï sobre aquest
tema i defensi els interessos de Lloret» i asseguren que la Generalitat
ha fet públiques aquestes decisions
sobre Salut «en ple agost quan la
gent està de vacances -o treballant

Comencen a funcionar les
pilones automàtiques per
controlar l’accés al centre
LLORET DE MAR
DdG

El control automàtic d’accés a l’illa de vianants de Lloret de Mar,
que es va començar a implementar al carrer Sant Pere, s’amplia per
fases a la resta de carrers que conformen l’illa de vianants de la
zona del centre. En concret, ara en
els carrers Sant Josep, de la Sènia
del Rabic i la seva àrea d’inﬂuència. A partir del divendres passat,
s’han activat totes les pilones de
sortida de l’illa de vianants -que
baixen automàticament quan se’ls
acosta un vehicle- i la pilona d’entrada del carrer Canonge Domè-
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nech. Seguidament, a partir del 22
d’agost i després d’haver-ho comunicat als veïns i haver tramitat
les autoritzacions d’entrada, quedaran pujades les pilones d’entrada dels carrers Sant Josep, Sènia del
Rabic la seva àrea d’inﬂuència.
Cadascuna de les pilones estan
connectades amb el centre de
control de trànsit per poder fer la
supervisió dels vehicles que hi
accedeixen. Els vehiches autoritzats accediran a la seva zona a través de la identiﬁcació de la seva
matrícula. Cada punt a més, disposarà d’un tòtem amb interfonia
i connexió directe amb el centre de
control per si hi ha incidències.

a la costa- per tal que no hi pugui
haver una reacció contundent» i
afegeixen que no sols afecten a Salut sinó a un altre servei bàsic
com l’Educació. Per tot això diuen
en un comunicat que estan «segurs
que és una maniobra per tal de fomentar la Sanitat i l’Educació privada».

La direcció Corporació de Salut
va presentar dilluns l’ERO temporal que afectarà 952 treballadors
dels 1.500 que té en plantilla i s’aplicarà a partir de l’1 de setembre.
I 95 persones aniran temporalment a l’atur i la resta tindran suspensions parcials de la jornada, reduint-los en un màxim del 50 %.

Maçanet i el Taller d’Història
posaran 10 plafons al Pou del
Glaç i el Castell de Torcafelló
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L’alcalde de Maçanet de la Selva
Antoni Guinó, i Juli Campeny,
President del Taller d’Història,
han signat un conveni de col·laboració per instal·lar deu plafons
en dos dels monuments més emblemàtics de la localitat, tres al Pou
de Glaç de Buscastell set al Castell
de Torcafelló.
En aquests plafons s’hi explica
la història d’ambdós indrets i els
treballs de reconstrucció que el Taller, amb la col·laboració de l’Ajuntament, Diputació i Generalitat han fet per rescatar-los de la
runa i fer-los visitables per al públic.

Amb aquesta nova actuació, segons el consistori, Maçanet de la
Selva ja disposa de plafons amb
tota la informació per conèixer
les tres rehabilitacions històriques
més importants: el Pou de glaç, el
Castell de Torcafelló i la capella de
Valldemaria, primer monestir cistercenc femení de la Península
Ibèrica.
Segons l’alcalde Antoni Guinó,
«l’Ajuntament té la ferma voluntat
de mantenir el lligam de treball
més estret possible amb el Taller
d’Història, ja que fa una tasca de
recuperació d’espais històrics que
són patrimoni de tot el poble de
Maçanet».

