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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 Pala-
mós tindrà com a lema «Prou pre-
carietat i més qualitat. No a la sa-
nitat 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 preca-
ritzat les condicions laborals i re-
tributives dels facultatius i han
portat a una situació de sobrecàr-
rega assistencial «insofrible», ha
afegit Duran. 

El sindicat reclama el restabli-
ment de les guàrdies de presència
física (en comptes de localitza-
des) dels serveis de Traumatologia
i Cirurgia; exoneració de l’obliga-
torietat de realitzar guàrdies als fa-
cultatius majors de 50 anys; dura-
da mínima de 10 hores de les
 guàrdies de presència física; apli-
cació de les sentències judicials
que estableixen que l’hora de
 guàrdia s’ha de retribuir, com a mí-
nim, al mateix preu de l’hora or-
dinària; revisió i actualització de la
plantilla mèdica per reforçar els
serveis amb més demanda; adju-
dicació 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; vo-
luntarietat en la prestació de ser-
veis mèdics en els Vehicles d'in-
tervenció ràpida de la base ope-
rativa del SEM a l’hospital de Pa-
lamós i participació en l’establi-
ment de les condicions de treball
i de seguretat i salut dels facultatius
que treballen en les diferents em-
preses de Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà, en especial a la
coordinació de calendaris laborals,
horaris i vacances.
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«No a la sanitat
low cost», lema
de la vaga de
metges de
Palamós

El pavelló d’hoquei de Palafru-
gell celebra avui de les cinc de la
tarda a les nou del vespre un «Dis-
co Roller». L’activitat és una festa
social organitzada pel Club Hoquei
Palafrugell i té un preu de dos eu-
ros que inclou l’entrada a la cele-
bració i una consumició. La festa
s’emmarca en les Setmanes Joves
d’aquest any.
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El «Disco Roller» arriba
avui al pavelló d’hoquei

PALAFRUGELL

L’assemblea local d’Esquerra
Republicana de Catalunya a la
Bisbal d’Empordà ha triat per una-
nimitat la nova executiva local,
que està presidida per Carme Vall,
actual regidora a l’Ajuntament de
la ciutat. Carme Vall estarà acom-
panyada a la direcció del partit per
Judit Lloveras a la secretaria d’Or-
ganització; Josep Felip a Finances;
Francesc Xavier Solés i David Bai-
xeras a Imatge i Comunicació; a la
secretaria de la Dona Elisenda
Romeu; Jordi Pujol a la secretaria
de Política Municipal i Enric Mar-
quès a Relacions secció Local-
grup municipal.

Les JERC també han designat la
representant de les joventuts re-
publicanes a l’executiva d’ERC,
Xènia Sala. Per a Vall, la nova eta-
pa 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».
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La regidora
Carme Vall és la
nova presidenta
d’ERC a la Bisbal

Tècnics del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
i de l'àrea de Medi Ambient de l'A-
juntament de Torroella de Montgrí
avaluen la capacitat de revegetació
natural de la maresma de la Plete-
ra, àmbit on el projecte Life Plete-
ra està creant el nou sistema de lla-
cunes. Els biòlegs analitzen com
s'adapten i com recolonitzen l'es-
pai diferents espècies que s'han
trasplantat manualment en la par-
cel·la on abans de l'estiu es va fer la
prova pilot del projecte de desur-
banització i restauració ambiental.
Es vol determinar quin és el seu
percentatge de supervivència i
quina evolució segueixen per va-
lorar fins a quin punt caldrà o no re-
vegetar manualment el nou àmbit
de maresma que s'està desenvo-
lupant.

L'assaig es va iniciar a l'octubre
i novembre, quan es van recol·lec-
tar llavors i plantes d’espècies pre-
sents a la zona, com la salicòrnia,
el jonc marí, la salsola i el plantat-

ge marí i es van plantar en testos.
Els mesos següents es va fer un se-
guiment i es va concloure que van
tenir una gran capacitat de super-
vivència en el viver temporal. Pos-
teriorment, 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 lla-
vors i s'incrementa la seva capaci-
tat de dispersió. Llavors es deter-
minarà en quin grau colonitzen de
forma natural l'espai i si caldrà ac-
tuar-hi manualment per ajudar el
procés.

L’ESTARTIT | DdG

Avaluen la capacitat de
revegetació natural de la Pletera

Un moment del trasplantament de testos a la Pletera.

EVA COLOMINA

L’església i la rectoria (a l’esquerra del conjunt), en una imatge d’arxiu.

ANIOL RESCLOSA

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 co-
municat que tan sols falta una
signatura perquè la cessió sigui
efectiva. La voluntat del consisto-
ri 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 esdevin-
gui habitable, l’alcalde ha concre-
tat que s’ha de refer el sistema d’e-
nergia solar que ha quedat malmès
i expoliat des que l’abril de 2013 el

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’e-
difici ja està adequat per entrar a
residir-hi. Finalment, si es fes efec-
tiu el servei de restauració, s’hau-
ria 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 Met-
ges, són els dos punts de conflu-
ència de gran part de les persones
que s’endinsen a les Gavarres, de
manera que és un bon lloc per ex-
plotar-hi un servei de bar.
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Forallac obté la cessió de
la rectoria de Fitor per
als propers 30 anys

La relació entre Pals i la compa-
nyia de telefonia Movistar és un
impossible: passen els anys i el ser-
vei de telefonia mòbil i d’ADSL que
ofereix la companyia al municipi
és deficient. Per denunciar una ve-
gada més aquesta situació, l’A-
juntament de Pals va aprovar per
unanimitat en el darrer ple muni-
cipal una moció on exposa la
manca d’interès de la companyia
a solucionar-ho, alhora que es
posa a disposició dels veïns per in-
formar-los d’altres companyies
que «en l’actualitat poden prestar
un servei similar i en millors con-
dicions que no pas Movistar a la
nostra població». 

El regidor de Noves Tecnologies,
Xavier Coll, ha manifestat que «fa
anys que patim un servei defi-
cient per part de Movistar tot i que
l’Ajuntament i aquest govern hem
posat solucions sobre la taula per
capgirar la situació». Alhora, re-
clama el suport de la conselleria
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat i del síndic. L’Ajunta-
ment 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 te-
lefonia mòbil ha millorat «molt»
amb el canvi d’ubicació de l’ante-
na de la companyia –que va pas-
sar 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 solucionar-
ho». També precisa que hi ha pro-
blemes amb el servei d’internet
ADSL i que la retirada de la furgo-
neta amb l’antena va generar pro-
blemes 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’Ajunta-
ment ha posat de la seva part per-
què Movistar pogués millorar el
seu servei al municipi, però «la
companyia no s’ha pronunciat a
aquests oferiments».
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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
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