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Fracassa el sisè intent de
negociació i la vaga
d’ambulàncies continuarà
a Els sindicats han convocat una altra jornada d’aturades parcials per a demà i
una vaga indefinida a partir del dia 8 a Tenen previst tallar l’N-II a Tordera
Núria Astorch
GIRONA

La sisena mediació per
part del Departament de
Treball entre els sindicats
STSG, CCOO i Sindi.cat i
l’empresa adjudicatària
del transport d’ambulàncies TSC va acabar ahir
novament sense arribar a
cap acord. El portaveu del
Transport Sanitari de Girona (STSG), Juan Ramon Rodríguez, va qualificar la trobada d’ahir de
“presa de pèl” i va reiterar
que les reivindicacions del
col·lectiu no són de caràcter econòmic sinó relacionades amb les condicions
de treball que fixava el
concurs d’adjudicació del
servei. Els representants
sindicals s’havien mostrat
confiats que en la reunió
d’ahir hi hauria “algun tipus de moviment” tant de
l’administració (per part
dels representants del
Servei Català de Salut,
SEM o Treball presents a
les reunions) com de l’empresa que desencallés la situació, cosa que no va succeir. Així, els sindicats
mantenen la convocatòria
d’aturades parcials de les
ambulàncies per a demà a
la demarcació de Girona i
l’Alt Maresme i una vaga
indefinida a partir del dia
8. Demà tenen previst tallar l’N-II al pas per Tordera, concretament a la ro-

Alguns dels comensals del centre d’acolliment La Sopa de
Girona, en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS SERRAT

Girona atén 296
persones en
situació irregular
a Girona Acull acusa l’equip de

govern d’inacció i Paneque ho nega
N.Astorch
Membres d’un piquet informatiu divendres passat al Trueta ■ MANEL LLADÓ
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per cent van ser els serveis
mínims dictats per Treball per
al transport programat, i
100%, per a l’urgent.

primera jornada de vaga dels
treballadors de les ambulàncies per protestar per les condicions de l’empresa TSC.

tonda de Can Bartolí, encreuament de Blanes, Tordera, Maresme i Girona. I
a més, tenen programada
una altra manifestació per
al dia 9 de setembre que
acabaria a la Devesa de Girona, coincidint amb el
mercat setmanal. Tot i
que el recorregut està pen-

dent de confirmar, la manifestació del dia 9 sortiria
dels jutjats de Girona, passaria per Jaume I, trencaria per la plaça Marquès de
Camps i continuaria fins a
la ronda Ramon Folch fins
a la Devesa. I al rellotge de
la Devesa es faria una “xoriçada” popular. ■

Una mitjana de
cent pacients
afectats
—————————————————————————————————

En les dues jornades de vaga,
que han tingut lloc els dies 11 i
25 d’agost, hi ha hagut, respectivament, un centenar de
pacients de les comarques
gironines i de l’Alt Maresme
afectats, segons informacions del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Són pacients que o bé tenien programada una consulta externa o bé havien de fer
una sessió de rehabilitació i
se’ls va donar hora per a un
altre dia.

GIRONA

Del mes de gener fins al juny, els equips de serveis
socials de l’Ajuntament de
Girona han atès 296 persones en situació administrativa irregular, una part
dels quals són demandants d’asil polític. Així va
explicar-ho ahir la primera tinenta d’alcaldia de Girona, Sílvia Paneque, en
resposta a la denúncia feta
pública per la plataforma
Girona Acull, que va acusar l’Ajuntament de Girona “d’inacció” en relació
amb aquest col·lectiu. La
plataforma sosté que el recurs primordial per a l’acolliment de persones i famílies amb capacitats d’autonomia és l’habitatge i considera que “la permanèn-

cia dilatada durant mesos
en institucions d’acollida
(en el cas de les comarques
gironines, La Sopa) sigui
un abordatge adequat
d’aquestes
problemàtiques”. Paneque va explicar ahir que, si s’atenguessin estrictament a la legalitat vigent, el consistori
no podria oferir a aquestes
persones en situació irregular, que no formen part
del contingent estatal de
refugiats, cap recurs ordinari, però va remarcar
que, mentre espera que es
resolgui la seva situació,
sempre se’ls ha ofert assistència bàsica, com són els
serveis de salut, alimentació i allotjament. També
va admetre que alguns
d’aquestes 296 persones
han passat o estan allotjats a La Sopa. ■

L’ANC, al castell de Llers i
a Sant Quirze de Colera
E.C.
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A l’Alt Empordà, els actes
de mobilització de l’ANC
amb vista a l’11 de setembre i l’1-O coincideixen a celebrar-se en espais emblemàtics del patrimoni empordanès: demà divendres,
1 de setembre, l’ANC Guàrdia de la Muga, (que englo-

ba els pobles de Llers, Terrades, Sant Llorenç de la
Muga i Albanyà), organitza
un acte al castell de Llers
(20 h): hi intervindran la
consellera de Treball, Dolors Bassa, i els diputats
Lluís Llach i Anna Caula.
L’endemà, dissabte 2, Òmnium Cultural i l’ANC de
l’Alt Empordà han programat una trobada al mones-

tir de Sant Quirze de Colera
(18 h), amb Magda Casamitjana, Lluís Guinó, Lluís
Llach, Jordi Martí i Guillem
Fuster. Després dels parlaments es farà un sopar
compartit amb els plats
que portin els assistents.
Per qüestions d’espai es demana apuntar-se al correu
SantQuirze2017@gmail.
com. ■

