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MIFAS DIU OUE NO HA ACCEPTAT DOS TREBALLADORS

Denuncien a Treball
la societat de la zona
blava de Palafrugell
DdeG
PALAFRUGELL

D El personal de l'antiga concessionària dels aparcàinents de Palafrugell han denunciat davant el
Departament de Treball la nova
empresa perquè no accepta dos
dels treballadors. La denúncia, que
es tractarà demà en una reunió
convocada a la seu de Treball, va
contra Dornier, empresa de Ferrovial que va guanyar el nou concurs que va treure l'Ajuntament de
Palafrugell, així com també a efectes tècnics contra Giropark, l'empresa de Mifas (Minusvàlids Físics
Associats) que fins fa poques setmanes s'encarregava de l'explotació tant dels aparcaments en superfície com els de zona blava.
Dels sis treballadors que Mifas
tenia a l'empresa Giropark, la nova
concessionària només se n'ha quedat quatre i dos d'ells, els que pa-

L'Incasol construirà
48 pisos de
lloguer pera
joves a Figueres
D FIGUERES- L'Ajuntament de Figueres va firmar un conveni
amb l'Institut Català del Sòl
per a la construcció de 48 pisos nous de protecció oficial a
la l'Horta de l'Hospital. Aquests
habitatges aniran destinats als
joves i estaran en règim de lloguer. L'Incasol serà l'encarregat de promoure aquests habitatges en im terreny de la seva
propietat de divuit mil metres
quadrats i on també s'hi construiran aparcaments.
L'Ajuntament va ratificar
l'acord amb l'Incasol en el darrer ple. Aquesta actuació estarà inclosa dins el Pla de Xoc
d'Habitatge i Sòl de la Generalitat previst pel trienni 20002003. DdeG

teixen una minusvalia més important, han quedat fora, contravenint el que es preveu en un concurs públic d'aquestes característiques. El president de Mifas a
Girona, Pere Tubert, ha destacat la
gravetat d'aquests fets i ha afirmat
que dóna tot el seu seu suport a
la denúncia plantejada pels treballadors de Giropark contra el
que considera una discriminació.
Tubert també es planteja demanar responsabilitats a l'Ajuntament
de Palafrugell perquè «és responsable de permetre la discrminació de dos discapacitats». En cas
que no s'arribi a im acord a la mediació que se celebrarà al Departament de Treball, Mifas no descarta presentar també una demanda contra l'Ajuntament de
Palafrugell. Tubert té molt clar que,
en aquest cas, «actuarem en conseqüència» perquè a més de treballadors, el personal de Giropark

Pàrquing. Mifas s'ha quedat sense la concessió de l'aparcament del costat de Can Mario de Palafrugell

és també soci de Mifas. A la concialiació prevista per demà al Departament de Treball han estat citats els responsables de la nova
concessionària dels aparcaments,
Dornier, que pertany al potent

grup constructor Ferrovial. El president de Mifas, Pere Tubert, ha
explicat també a aquest diari, que
la nova concessioriària no ha complert amb el es preveu quan hi ha
un canvi d'empresa i contínua-

L'ELIMINACIÓ DEL SERVEI MILITAR OBLIGATORI NO COMPORTARÀ TANCAR LA BASE

Sant Climent mantindrà un batalló
de 600 soldats professionals
DdeG
I FIGUERES

D La base mil·ltar de Sant Climent
Sescebes disposarà d'un contingent permanent format per uns
600 soldats professionals, quan
a partir de l'any vinent deixin
d'incorporar-sè els soldats de Ueval L'eliminació del servei militar
obligatori -a finals de l'any passat es va realitzar l'últim sorteig-,
no significarà una sentència de
mort per la base de Sant Chment,
segons va afirmar ahir el comandant militar de Girona, el General Epifanio José Artigas, qui va
assegurar que la intenció del Ministefi^de Defensa és la de mantenir la base altempordanesa do-

tant-la d'un batalló d'infanteria
lleugera permanent.
Aquest grup d'aproximadament 600 soldats professionals,
-actualment n'hi ha 560 de lleva-, formaran, segons el general
Artigas, un grup completament
operatiu per si mateixos. Una de
les dificultats, però, alhora de formar aquest contingent humà, serà
la manca de joves que vulguin
apuntar-se a l'exèrcit, sobretot a
.Girona, però també en el global
de Catalunya.
Per aquest motiu, des de la delegació de Defensa a Girona fa
temps es va engegar un projecte
per intentar captar joves i convertir-los en soldats professionals.
Pel que fa a la base de Sant Cli-

ment, però, el general Epifanio
José Artigas va explicar que
«tindrà continuïtat i som molts
els que la volem. També els superiors de Madrid estan prenent
decisions en aquest sentit». Així
doncs, encara que no hi hagués
prou soldats professionals per formar el batalló d'infanteria lleugera de Sant Climent Sescebes,
el personal seria enviat d'altres
zones de l'Estat. L'objectiu, segons
Artigas, és «mantenir la base en
funcionament». El principal objectiu de la base és, segons el comandant militar, el general Epifanio José Artigas, aconseguir una regularitat en la participació de la base
müitar en les missions internacionals de pau.

ment està modificant el concurs.
L'empresa Giropark va perdre el
2 de gener passat la concessió que
tenia sobre els aparcaments de superfície i la zona blava de Palafrugell.

El Museu Dalí acull
un cicle de debats
d'actualitat
internacional
D FIGUERES.- El Teatre-Museu Dalí
de Figueres serà l'escenari dijous, de la primera conferència
del Fòrum Humboldt, a càrrec
del president del Tribunal Constitucional, Pedró Cruz Villalón.
El cicle de conferències està organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya, la
Fundació Alt Empordà Segle
XXI i el Consell ComarcaL
Aquest cicle de debats econòmics, polítics, científic o socials,
podria portar a Figueres personatges com el catedràtic d'economia Fuentes Quintana,
l'assessor del Banc Central Europeu, Eugenio Domingo, l'expresident del Bundesbank,
Triem Meyer, o l'exassessor del
Govern, José Varea. òdeG
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