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Els centres gironins d'EGB, BatxiHerat i FP s'apunten a la vaga

Cinquanta mil alumnes es queden
sense classe els dies set i vuit
GIRONA (De la nostra Redacció).— Els ensenyants gironins d'EGB, i dels instituts de Batxillerat i Fornnació
Professional faran vaga els dies set i vuit d'aquest mes
per demanar al Ministeri que retiri el projecte d'estatut
del professorat que ha presentat. Els sindicats convocants, CC.OO, FETT-UGT, CSTC i SEGG, calculen que

l'atur de dos dies serà abonat per un conjunt de mil siscents quaranta ensenyants i que afectarà cinquanta-un
rfiil alumnes gironins. Aquesta decisió va ser refrendada
ahir a Girona per una assemblea general a la qual assistiren cinc-cents professionals en representació de tots els
centres de les comarques.

Els ensenyants gironins iian
decidit abandonar la passivitat i
adherir-se a la vaga d'àmbit estatal perquè esgotada la negociació, es tem «que el Ministeri
Imposi l'estatut del professorat a
través d'un decret».-

«UNA DATA OBLIGADA»
Cinç-cents ensenyants d'arreu
de les comarques varen omplir
ahir al vespre la sala d'actes de
la Normal de Girona per decidir
en assemblea general anar a la
vaga. La proposta ja la varen
acordar a finals del més passat
els sindicats CC.OO, FETE-UGT,
CSTC i SEGG però ahir es va ref rendar de forma massiva. La vaga es farà de forma paral·lela a
tot l'Estat, però als centres de
Girona anirà acompanyada per
les corresponents assemblees,
comarcals que es faran a cada
escola i institut i per una assemblea general que començarà a les
quatre de la tarda del dia set à la
mateixa Normal. «Aquests dos
dies —varen dir ahir els
sindicats— no seran dos dies de
festa per als ensenyants sinó
que mentre duri la vaga hi haurà
presència el professorat a les escoles, es farà el mateix horari,
però sense- excercir activitat
acadèmica». Per als ensenyants
que han optat per .la vaga
«aquest és un mal moment, però
nosaltres no hem triat pas la da-
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«Mans Unides» ha
recaptat 14 milions
a Girona
GiRONA.— «Mans Unides»
ha recollit, al Bisbat de Girona ,'14 milions de pessetes en
la XXVII Campanya contra la
fam en el món qüe es va cloure el passat dia 30 d'abril, segons les dades facilitades per
la Delegació Diocesana de
J'organització. Els 14 milions
de pessetes ja han estat enviats per a la seva aplicació
en els projectes aprovats per
la Campanya i representen el
total de la recaptació un cop
descomptades les despeses
administratives/ que «són
mòlt poques ja que la majoria
dels treballs els fan persones
voluntàries que actuen d'una
manera totalment desinteressada», segons s'informa des
de r organització. Qui encara
vulgui col.laborar en la campanya, pot ingressar els donatius als establiments de
bancs o caixes, o bé directament a la Delegació Diocesana.

Concurs per fer
l'aparcament de la
plaça Constitució

Els ensenyants gironins acceptaren ahir de forma massiva la proposta de vaga feta pels sindicdtb. (Foto. Lladó)

ta. Ens l'ha imposat el Ministeri a
través d'una negociació lenta i
amb manca de concreció sobretot en qüestions molt importants» La vaga s'adopta «perquè
ni s'ha fet el referèndum que volíem ni tampoc hi haurà eleccions sindicals fins al mes d'octubre i, per tant, l'única manera
de demostrar la nostra representativitat és aquesta». Pel proper
dia nou el Ministeri ha tornat a
convocar els sindicats que han

QUATRE CANTONS
Pere Mad renys

Ai, la Placal
de Catalunya ja no és la d'abans des que hi han introL aduïtPlaçael nou
sistema d'aparcaments. Això ho diuen gairebé

tots els gironins que tenen ocasió de passar per allí, a peu o à cavall. Els que van a peu perquè tenen més problemes que abans
per esquivar les voravies, els cotxes que entren i surten i que circulen per dins i per fora. I els que van en cotxe perquè han de passar per la taquilla, si és que volen aparcar-hi.
Total que «ai, la Plaça», que podríem dir, parodiant la cançó.
Alguns diuen que ja no serà mai més altra. Però, Joan Gelada afirma que sí, que tot es pot arranjar, que la plaça de Catalunya pot
ser tan bonica i agradable com abans. Que només es tracta de
convertir-la en un indret d'aparcament mòbil a fi que els cotxes
es vagin renovant amb certa freqüència.
Bé, bé... Però de moment, ai, la Plaça! Que no és pas aquella
plaça que ens havia muntat l'Ignasi de Ribot, amb r«orinalet» al
mig, com deia llavors la gent, però que, resultava tan simpàtica i
agradable per a petits i grans.

negociat el redactat de l'estatut,
però si no es desencalla el punt
mort al qual s'ha arribat es tornaran a adoptar mesures de pressió. La vaga gironina dels dies
set i vuit probablement s'arrodonirà també amb una manifestació o una concentració a davant
dels edificis de l'Administració.
El punt de l'estatut presentat pel
Ministeri que més polèmica ha

aixecat és el que estableix els
grups d'ensenyants —tres per
EGB i tres més per l'ensenyament mitjà. Pels afectats es tracta de graus regressius que no fan
més que jerarquitzar la carrera
«d'un cos docent que té globalment la mateixa responsabilitat
davant l'alumne i, per tant, pel
qual no es poden establir graus
alients a la seva activitat».

Contra la insolidaritat
Cent divuit centres públics de
les comarques gironines havien
abonat ahir la convocatòria de
vaga i s'espera que avui s'hi acabin d'afegir ía majoria dels restants. En total es calcula que els
dies set i vuit vagin a la vaga mil
sis-cents quaranta professors gironins i que es quedin sense poder anar a classe cinquanta-un
mil alumnes. Les reivindicacioris
dels ensenyants s'han glossat
en un comunicat que es farà arribar als pares i que entre d'altres
coses recorda que la proposta
del Ministeri «significa introduir
als centres públics la insolidaritat i la competència més indivi-

dualista en la qual els companys
de treball no son col.laboradors
sinó competidors en l'adquisició
d'uns privilegis». El comunicat
denuncia que «som un col·lectiu
amb els drets sindicals discriminats perquè no s'han fet eleccions sindicals» i reconeix que
«les vagues provoquen inconvenients als ciutadans, però fem us'
d'aquest dret constitucional
com a últim recurs». Els ensenyants gironins han decidit no
fer només un dia de vaga «perquè és fàcil que l'Admnistració
dissimuli la seva repercussió» i
no més de dos «perquè seria poc
prudent».

GIRONA.El dia 27
d'aquest mes de maig acaba
el termini per presentar proposicions en el concurs per a
la construcció i posterior explotació en règim de concessió administrativa de l'aparcament subterrani a la plaça
de la Constitució, després
que dissabte passat sortís pu'
blicat l'anunci en el Butlletí
Oficial de la Província (BOP).
L'acte d'obertura de pliques
tindrà lloc el dia 28 a la una
del migdia. Segons informa
l'Ajuntament, institució que
ha convocat el concurs, la
fiança provisional per participar-hi és de dos milions de
pessetes, que s'hauran de dipositar en el moment de presentar la plica. Els plecs de
condicions es jàoden consultar al Departament de Patrimoni de l'Ajuntament i a
l'Oficina d'Informació Ciutadana.

Donacions de sang
a là Politècnica
GIRONA.— Divendres vinent, dia 9, la unitat mòbil de
la Germandat de Donadors de
sang de la Seguretat Social
de Girona serà a l'Escola Universitària Politècnica de Girona de 10 a 1 del matí i de 4 a
.7 de la tarda per a efectuar
extraccions de sang als voluntaris que s'hi presentin.

La maquineta no funciona
I, com que les desgràcies no vénen mai soles, ara resulta que'
la maquineta de marcar les entrades al pàrquing controlat per
«Mifas» tampoc no funciona. «Se nos ha escacharrado», es lamentava el cobrador fa uns dies, quan li fèiem notar que ens volia
cobrar més del compte. Que consti que va reconèixer ràpidament
r,error i va donar excuses,
I és que en no tenir la maquineta automàtica^ ara han de posar els números de l'hora d'entrada dels cotxes a mà i després a
vegades no saben si han posat les 12'15 o les 12'45. Això provova les lògiques discussions amb els usuaris del pàrquing que
no accepten la tarifa que els assenyalen.
Són les petites misèries d'aquesta ciutat petita i delicada que
pertany a un país igualment petit, malgrat els seus esforços per
ultrapa'ssar els Pirineus.
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V I I Aplec infantil de sardanes a Salt. — En les fotografies superiors es pot veure dos moments
del Vil Aplec infantil de la sardana que es va celebrar diumenge passat a la tarda, al pati del col.legi Silvestre Santaló de Salt, orgnaitzat per l'entitat Salt Sardanista. Amb la participació de 540 nens i nenes pertanyents a colles sardanistes d'arreu de les comarques gironines i amb els concursos de comtar i repartir, d'endevinar compositors i de rodolins, l'aplec fou un èxit total jaqué, a més dels partici-pants, es calculen en un miler les persones que hi passaren al llarg de la tarda. Els vailets van ser obsequitats per Salt Sardanista amb un record dè la diada i amb un berenar de germanor. Fotos; Manel Lladó

