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Asseguraren a les jornades celebrades que no es compleix la normativa actual

Els minusvàlids reclamen a Lloret més
coLlaboració per a la integració laboral
ORIOL TORRELLAS
Lloret.— Les associacions de minusvàlids de l'Estat espanyol varen
concloure, a les jornades que celebraren aquest cap de setmana a
Lloret de Mar, que la CQl.laboracló
dels ajuntaments, governs autònoms i empreses privades per a la
integració dels disminuïts físics al
món laboral és insuficient. En
aquest sentit, es va assenyalar que
les quotes de llocs de treball que
s'han de reservar per a disminuïts a
partir de determinat nombre de treballadors en empfeses i ajuntaments, segons que estableix la llei
d'Integració Sociaf del Minusvàlid
(LISMH, no es compleixen. Aquesta llei contempla que les .empreses
amb més de cinquanta treballadors
en plantilla han de contractar un
dos per cent de disminuïts. En matèria laboral, les associacions de
minusvàlids van acordar també que
l'objectiu principal era integrar el
disminuït en el treball, per la qual
cosa és bo tenir una borsa laboral i
crear cursos de formació, «però
sense oblidar que l'INEM té responsabilitat de realitzar aquesta
tasca», va apuntar el president de
Mifas, Pere Tubert.
D'altra banda, les associacions
de minusvàlids pressionaran el Qpvern central i els autonòmics perquè actuïn en el servei públic, transports i barreres arquitectòniques, i
que estableixin una llei en aquest
sentit. Així, pretenen que s'adeqüin
els autobusos en les ciutats grans i
que es destinin taxis als minusvàlids
a les petites, i que els edificis disposin de sistemes per facilitar l'accés
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Telefònica amplia
encinccentes
línies la central de
Santa Coloma
DdeG
Santa Coloma de Farners.—
La central telefònica de Santa
Coloma de Farners s'ha ampliat
en cinc-centes noves línies, ampliació que ja ha entrat en servei,
i queda equipada a partir d'aquesta reforma amb un total de
tres mil línies. L'ampliació ha
entrat en servei un cop superada
la fase de proves i, segons la
companyia Telefònica, permetrà atendre les necessitats actuals i futures de nous abonaments. Les noves altes, segons
la mateixa companyia, entraran
en servei a mesura que s'enllesteixin els treballs de xarxa.
La inversió total prevista és de
85 milions de pessetes i, a més
de les noves línies, s'han instal.lat més d'onze quilòmetres de
cable.

El Centre d'Estudis
Calongins
organitza les
terceres jornades
vHivinícoles
Un moment de les jornades sobre rassociacionisme dels minusvàlids celebrades aquest cap de setmana a Lloret
de Mar. (Foto DAVID QUINTANA).
als minusvàlids. Així mateix, yolen
que s'ampliï l'àrea d'influència de la
targeta d'aparcament, que permet
estacionar el vehicle en llocs no
permesos per facilitar l'accés dels
disminuïts. Aquesta targeta ja funciona plenament a Catalunya, però
en d'altres comunitats autònomes
només és vàlida èn algunes ciutats,
i tampoc no serveix a la resta de
països europeus. Aquestes asso-

ciacions tampoc no descarten continuar assumint funcions i serveis
per als disminuïts físics que pertoquen a l'Estat, «sempre i quan
aquest es faci càrrec de les despeses», va matisar Pere Tubert.
Segons el president de Mifas,
«aquestes jornades han servit
també per constatar que hi ha
una coordinació entre les diferents associacions espanyoles».

Dijous que ve decidiran si se segueix o no

El 7 0 % dels metges
nirals gironins secunden
la vaga convocada
DdeG guàrdies, i un descans mínim de
Girona.— Més d'un setanta per quatre dies mensuals.
cent dels metges rurals de les coLa incidència de la vaga en el
marques gironines van secundar, conjunt de l'Estat, segons la Feahir. Ja vaga convocada arreu de samt, va ser del 50'6%, essent més
l'Estat per la Federació de sindicats i significativa a València, Balears,
associacions de metges titulars (Fe- Castelló, Múrcia, Osca, Saragossa,
samt), segons el mateix sindicat. Terol i la Rioja, on l'atur va oscil·lar
Jordi Gironès, president del Sindi- entre el 80 i el 95%, mentre que a
cat de metges titulars rurals i d'a- Tarragona i Lleida el seguiment fou
tenció primària de Girona, assegurà «tan o més important que a Giroahir que «el seguiment de la vaga na —segons indicà Jaume Giroha estat molt gran i n'estem real- nès— i a Barcelona la participació
ment satisfets, ja que això de- fou molt més minsa. A les provínmostrà que els membres del nos- cies andaluses, la incidència de la
tre
col·lectiu
veuen
la vaga va oscil·lar entre el 72% d'AlImportància que té fer les reivin- meria i el 30% de Màlaga, mentre
dicacions de manera conjunta». que a Castella i Lleó l'atur fou seguit
A més, segons Jordi Gironès, «la per un cinquanta per cent dels promajoria dels usuaris han respec- fessionals, essent menor la particitat la nostra decisó, atès que en pació a Castella-la Manxa, Galícia i
nombroses poblacions ni tan sols Cantàbria, i pràcticament nul·la al
no han acudit a les consultes, i -País Basc.
això té una gran importància si
La Fesamt va denunciar, en una
considerem que el dilluns és el comunicat emès ahir, el «cop de
dia que hi ha més feina».
mà dut a terme pel Ministeri de
Dijous que ve, els representants Sanitat», que va firmar divendres
del sindicat mèdic gironí celebraran, passat acords amb els sindicats
una reunió amb la mesa sectorial de CESM, Satse, UGT, CC.OO. i
Sanitat de la Generalitat, «que ens CSIF, «subvencionats per l'Adservirà per prendre una decisió ministració i que només repreen l'assemblea del mateix dijous senten un quinze per cent del
al vespre, encara que confiem col·lectiu mòdic rural».
que atenguin les nostres reivindiDissabte vinent, la Fesamt celecacions i sigui possible finalitzar brarà a Madrid una assemblea nala vaga com més aviat mitlon). cional extraordinària, en ta qual
Els metges rurals, en conflicte s'informarà dels acords signats
des de l'octubre passat, demanen, amb el ministeri en absència dels
entre d'altres peticions, una jorna- representants de la federació, menda setmanal de 37'5 hores, no ésser tre la vaga^ontinua ponvocada pels
discriminats dels professionals dels dies 29 i 30 de ger»er, i 5, 6 i 7 de
hospitals
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La trobada es va fer a l'hotel
Guitart Central-Park de Lloret, i hi
van participar dos representants de
cadascunna de les comunitats autònomes, a més d'uns deu membres de Mifas, organitzadora de les
jornades, representants del Reial
Patronat de Prevenció i Atenció a
Persones amb Minusvalia, i l'ONCE, que van fer-se càrrec de les
despeses, i l'Icass.

Calonge.— El centre d'estudis calongins Colonicò organitza les terceres jornades vitivinícoles d'aquesta localitat, que
tindran lloc dijous que ve a partir
de les sís de la tarda.
Els actes s'iniciaran amb una
conferència de l'historiador
Jaume Aymar sobre el tema «El
vi a la Bíblia», i, posteriorment,
diverses autoritats en la matèria
parlaran de «La viticultura dins
el Mercat Comú».
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