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tal de 104 serveis que es
van veure afectats per la
vaga parcial. Aquesta xifra
suposa un lleuger descens
respecte a l’última jornada, quan aproximadament 110 persones van
patir els efectes de les aturades.
A més, cal destacar que
totes les afectacions d’ahir
formaven part dels serveis
catalogats com a no urgents, i que, segons explica el SEM, en la majoria de
casos es tractava d’una rehabilitació o d’una prova
mèdica de poca urgència.
De fet, el SEM també va

La xifra
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Alguns dels treballadors que ahir es van manifestar a la rotonda de Can Bartolí, a Tordera ■ JOSEP LOSADA
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Tercera jornada de vaga, a

una setmana de l’aturada
indefinida d’ambulàncies
a Una seixantena de treballadors del transport sanitari es van manifestar ahir
a Tordera i van tallar l’N-II a El dia 8 està previst que s’iniciï la vaga indefinida
Marc Romero
GIRONA

Un centenar d’afectats
La d’ahir va ser la tercera
jornada de vaga parcial.
Concretament, els treballadors van dur a terme
dues aturades al llarg del
dia, la primera de sis a deu
del matí i la segona de dues
a sis de la tarda.
Al llarg d’aquestes deu
hores de vaga, el Sistema
d’Emergències Mèdiques
(SEM) va registrar un to-

Un altre acte de protesta
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Més enllà dels piquets informatius que hi va haver als
hospitals al llarg del dia, a la
tarda les protestes del collectiu del transport sanitari
de Girona i l’Alt Maresme es
van traslladar al municipi de
Tordera, on es va fer una concentració que va provocar diversos talls intermitents a la
carretera N-II, en direcció a
Girona. La manifestació, que
estava prevista per a dos
quarts de set però va començar amb mitja hora de retard,
va reunir una seixantena de

persones que es van situar a
la rotonda de Can Bartolí, que
connecta Girona amb el Maresme. Per al 9 de setembre
hi ha prevista una altra manifestació que, tot i que el comitè de vaga ho ha de confirmar, sortiria dels jutjats de
Girona, passaria per Jaume I,
trencaria per la plaça Marquès de Camps, continuaria
fins a la ronda Ramon Folch i
acabaria al parc de la Devesa
de Girona. La idea és acabar
amb una xoriçada popular.
■ TERESA MÁRQUEZ

confirmar que no hi va haver cap afectació sobre cap
servei urgent (que els serveis mínims, marcats en el
85%, han de cobrir) i que
tampoc hi va haver cap incident rellevant relacionant amb els piquets informatius que hi va haver
als hospitals gironins.
La vaga indefinida
Després de tres jornades
de vaga i sis intents d’arribar a un acord, en un principi, tant patronal com
sindicats entren a l’última
setmana abans de l’inici
de vaga indefinida, previst
per al dia 8 de setembre.
En aquest sentit, Juan Ramón Rodríguez va explicar que al final de l’última
mediació no es va fixar cap
dia per tornar-se a reunir,
tot i que espera que hi hagi, com a mínim, una trobada al llarg d’aquesta setmana per mirar de buscar
una solució al conflicte. ■

Avui s’acaba la 9a
campanya ‘Torna a
l’Escola Solidària’
La Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja acaben avui la
novena edició de la campanya
solidaria Torna a l’Escola Solidària. L’objectiu d’aquesta acció, que té com a punt de mira
els infants de les comarques
de Girona, és reduir l’impacte
econòmic que representa la
compra de material escolar
per a famílies amb escassos
recursos. Aquesta campanya,
que va començar ahir divendres als establiments Carrefour Figueres Nou Centre, Girona i Olot de manera simultània, disposa de la donació
directe de la fundació del supermercat, que ha de permetre de cobrir les necessitats
de 70 nens en situació
d’emergència social a aquestes comarques. En la passada
edició es va poder ajudar 350
infants. ■ REDACCIÓ

EDUCACIÓ

La fundació Ser.Gi
fa dos cursos en
línia per a mestres
La fundació Ser.Gi ofereix dos
cursos de formació en línia
adreçats a mestres, professors i educadors. El dos són
de cursos de 40 hores, el primer dels quals porta per nom
L’educació emocional: del docent a l’aula i el segon, Gestió
de conflictes a l’aula a través
de tècniques de dinàmiques
grupals (TDG). Els dos cursos
han estat reconeguts pel Departament d’Ensenyament
com a activitats de formació
permanent. A més, les dues
propostes responen al perfil
específic d’atenció a la diversitat dins les prioritats formatives fixades anualment pel
departament d’Ensenyament.
Cal destacar que es duran a
terme quatre edicions de cada curs, una al mes a partir de
setembre, fins al mes de desembre. ■ REDACCIÓ
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Els treballadors de l’empresa del transport d’ambulàncies van dur a terme
ahir la tercera jornada de
vaga després que l’intent
de mediació de dijous passat tornés a fracassar.
El portaveu del Transport sanitari de Girona
(STSG), Juan Ramón Rodríguez, va assegurar ahir
que el nombre de treballadors que s’havien sumat a
la vaga havia augmentat,
tot i que no va poder quantificar el nombre exacte
d’aquest increment.

D’altra banda, el mateix
portaveu va tornar a mostrar la seva indignació davant del suposat incompliment dels serveis mínims
per part de l’empresa.

afectats durant les dues aturades que s’han realitzat en el
tercer dia de vaga.
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