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EL BAIX EMPORDÀ
«No a la sanitat
low cost», lema
de la vaga de
metges de
Palamós
PALAMÓS | DdG

El sindicat Metges de Catalunya
ha anunciat que el lema de la
vaga de metges que tindrà lloc el
proper dijous a l’hospital de Palamós tindrà com a lema «Prou precarietat i més qualitat. No a la sanitat low cost». La vaga, que serà de
quatre hores –de les vuit del matí
a les dotze del migdia–afectarà
tots els serveis i especialitats i,
segons el delegat del sindicat al
centre Josep Antoni Duran, és
conseqüència de «l’eclosió del
malestar acumulat pels metges
durant més de cinc anys de
retallades», els quals han precaritzat les condicions laborals i retributives dels facultatius i han
portat a una situació de sobrecàrrega assistencial «insofrible», ha
afegit Duran.
El sindicat reclama el restabliment de les guàrdies de presència
física (en comptes de localitzades) dels serveis de Traumatologia
i Cirurgia; exoneració de l’obligatorietat de realitzar guàrdies als facultatius majors de 50 anys; durada mínima de 10 hores de les
guàrdies de presència física; aplicació de les sentències judicials
que estableixen que l’hora de
guàrdia s’ha de retribuir, com a mínim, al mateix preu de l’hora ordinària; revisió i actualització de la
plantilla mèdica per reforçar els
serveis amb més demanda; adjudicació del quart nivell de carrera
professional als facultatius que es
troben pendents de valoració des
de l’any 2014; avaluació triennal de
la gestió del director mèdic per part
dels facultatius; instauració d’un
pla de formació continuada; voluntarietat en la prestació de serveis mèdics en els Vehicles d'intervenció ràpida de la base operativa del SEM a l’hospital de Palamós i participació en l’establiment de les condicions de treball
i de seguretat i salut dels facultatius
que treballen en les diferents empreses de Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà, en especial a la
coordinació de calendaris laborals,
horaris i vacances.
PALAFRUGELL

El «Disco Roller» arriba
avui al pavelló d’hoquei
PALAFRUGELL | DdG

El pavelló d’hoquei de Palafrugell celebra avui de les cinc de la
tarda a les nou del vespre un «Disco Roller». L’activitat és una festa
social organitzada pel Club Hoquei
Palafrugell i té un preu de dos euros que inclou l’entrada a la celebració i una consumició. La festa
s’emmarca en les Setmanes Joves
d’aquest any.
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Pals denuncia per
enèsima vegada
el mal servei de
telefonia i internet
 L’Ajuntament aprova una moció per

expressar la queixa a la companyia Movistar
L’església i la rectoria (a l’esquerra del conjunt), en una imatge d’arxiu.
PALS | C.T.B.

La relació entre Pals i la companyia de telefonia Movistar és un
impossible: passen els anys i el servei de telefonia mòbil i d’ADSL que
ofereix la companyia al municipi
és deﬁcient. Per denunciar una vegada més aquesta situació, l’Ajuntament de Pals va aprovar per
unanimitat en el darrer ple municipal una moció on exposa la
manca d’interès de la companyia
a solucionar-ho, alhora que es
posa a disposició dels veïns per informar-los d’altres companyies
que «en l’actualitat poden prestar
un servei similar i en millors condicions que no pas Movistar a la
nostra població».
El regidor de Noves Tecnologies,
Xavier Coll, ha manifestat que «fa
anys que patim un servei deﬁcient per part de Movistar tot i que
l’Ajuntament i aquest govern hem
posat solucions sobre la taula per
capgirar la situació». Alhora, reclama el suport de la conselleria
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat i del síndic. L’Ajuntament també traslladarà la moció a

l’Agència Catalana de Consum, al
síndic de greuges i al director de
Telefónica a Catalunya.
L’alcaldessa, Sílvia Monar, ha
explicat que la cobertura de la telefonia mòbil ha millorat «molt»
amb el canvi d’ubicació de l’antena de la companyia –que va passar d’estar al costat del pavelló al
costat del camp de futbol–; no
obstant això, encara hi ha zones on
la cobertura és deﬁcient, si bé
«Movistar no fa res per solucionarho». També precisa que hi ha problemes amb el servei d’internet
ADSL i que la retirada de la furgoneta amb l’antena va generar problemes en aparells de pagament
amb targeta. Monar explica que en
aquest darrer cas la companyia
«no va fer res per comunicar-ho als
clients, nosaltres ens vam oferir per
fer d’intermediaris i no ens van fer
cap cas».
La moció destaca que l’Ajuntament ha posat de la seva part perquè Movistar pogués millorar el
seu servei al municipi, però «la
companyia no s’ha pronunciat a
aquests oferiments».

Forallac obté la cessió de
la rectoria de Fitor per
als propers 30 anys
FORALLAC | CARLES TORRAMADÉ

La Generalitat i l’Ajuntament de
Forallac han acordat la cessió a
l’administració local de la rectoria
de Forallac per un període de 30
anys. L’alcalde, Josep Sala, ha comunicat que tan sols falta una
signatura perquè la cessió sigui
efectiva. La voluntat del consistori és que la rectoria sigui habitable
perquè hi hagi un masover que se
n’encarregui i, alhora, pugui oferir
un servei de bar en el futur per als
ciclistes i excursionistes que hi
van.
Perquè la construcció esdevingui habitable, l’alcalde ha concretat que s’ha de refer el sistema d’energia solar que ha quedat malmès
i expoliat des que l’abril de 2013 el

Avaluen la capacitat de
revegetació natural de la Pletera
EVA COLOMINA

Consorci de les Gavarres va deixar
de fer-se’n càrrec perquè no podia
assumir el cost del manteniment.
També s’ha de potabilitzar un pou
d’aigua que hi ha. La resta de l’ediﬁci ja està adequat per entrar a
residir-hi. Finalment, si es fes efectiu el servei de restauració, s’hauria d’adequar-ne la llicència. La
presència d’un masover també
seria una manera de tenir vigilat el
conjunt patrimonial que forma la
rectoria amb l’església romànica de
Santa Coloma. Sala ha destacat
que Fitor, juntament amb els Metges, són els dos punts de conﬂuència de gran part de les persones
que s’endinsen a les Gavarres, de
manera que és un bon lloc per explotar-hi un servei de bar.

La regidora
Carme Vall és la
nova presidenta
d’ERC a la Bisbal

L’ESTARTIT | DdG

Tècnics del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
i de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
avaluen la capacitat de revegetació
natural de la maresma de la Pletera, àmbit on el projecte Life Pletera està creant el nou sistema de llacunes. Els biòlegs analitzen com
s'adapten i com recolonitzen l'espai diferents espècies que s'han
trasplantat manualment en la parcel·la on abans de l'estiu es va fer la
prova pilot del projecte de desurbanització i restauració ambiental.
Es vol determinar quin és el seu
percentatge de supervivència i
quina evolució segueixen per valorar ﬁns a quin punt caldrà o no revegetar manualment el nou àmbit
de maresma que s'està desenvolupant.
L'assaig es va iniciar a l'octubre
i novembre, quan es van recol·lectar llavors i plantes d’espècies presents a la zona, com la salicòrnia,
el jonc marí, la salsola i el plantat-

LA BISBAL D’EMPORDÀ | DdG

Un moment del trasplantament de testos a la Pletera.

ge marí i es van plantar en testos.
Els mesos següents es va fer un seguiment i es va concloure que van
tenir una gran capacitat de supervivència en el viver temporal. Posteriorment, es van trasplantar al
sector on abans de l'estiu s'havia fet
la prova pilot i, ﬁns al moment, s'ha
constatat que sobreviuen amb èxit.

Però caldrà esperar a la tardor per
tancar l'estudi, quan es produeixi
el procés de maduració de les llavors i s'incrementa la seva capacitat de dispersió. Llavors es determinarà en quin grau colonitzen de
forma natural l'espai i si caldrà actuar-hi manualment per ajudar el
procés.

L’assemblea local d’Esquerra
Republicana de Catalunya a la
Bisbal d’Empordà ha triat per unanimitat la nova executiva local,
que està presidida per Carme Vall,
actual regidora a l’Ajuntament de
la ciutat. Carme Vall estarà acompanyada a la direcció del partit per
Judit Lloveras a la secretaria d’Organització; Josep Felip a Finances;
Francesc Xavier Solés i David Baixeras a Imatge i Comunicació; a la
secretaria de la Dona Elisenda
Romeu; Jordi Pujol a la secretaria
de Política Municipal i Enric Marquès a Relacions secció Localgrup municipal.
Les JERC també han designat la
representant de les joventuts republicanes a l’executiva d’ERC,
Xènia Sala. Per a Vall, la nova etapa d’ERC a la Bisbal «passa per
continuar treballant juntament
amb el grup municipal, i seguir
acostant-nos a la ciutadania i fent
una política de proximitat».

