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ELS AJUNTAMENTS I N T E R E S S A T S JA HAN ESTAT INFORMATS Q U E NO REBRAN ELS 175 M I L I O N S Q U E PREVEIEN

La Unió Europea descarta finançar
un programa de Girona, Salt i Sarrià
Els tres municipis, la UdG i la Cambra de Comerç participaven a la iniciativa Equal ,
JORDI ROURA

D L'ambiciós projecte europeu de
la iniciativa comunitària Equal on
prenien part de forma conjunta els
ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià està en perill. Els tres municipis, que s'havien aliat per desenvolupar un programa destinat a
integrar al món laboral persones
desocupades i amb problemes de
feina, no rebran el finançament
que esperaven del Fons Europeu
i ara hauran de replantejar el projecte. A banda de Girona, Salt i Sarrià, la iniciativa comptava amb l'aval de la Universitat de Girona, la
Cambra de Comerç, la FOEG, sindicats, Càritas, Creu Roja o Mifas,
entre d'altres
El projecte es va presentar a principis de juny. Aleshores la tinent
d'alcalde de Serveis Socials de Girona, Pia Bosch, va explicar que el
pressupost estimat del programa
era de 350 milions de pessetes però
ja va advertir que només podria
fer-se realitat si la Unió Europea
acceptava fer-se càrrec de la meitat. Des de la setmana passada la
majoria de les parts interessades
en la iniciativa ja coneixen que han
quedat fora de les subvencions i
ara hauran de replantejar-se com
desenvolupar el projecte.

Projecte comú. Torramadé, Nadal i Turbau, a la sala de plens de Girona, el dia que van presentar el programa.

La proposta dels Consells Comarcals
• La proposta dels tres ajuntaments del Gironès no era l'única que es va presentar a la iniciativa comunitària Equal. De
fet, l'altre projecte, impulsat per
diversos Consells Comarcals de
Girona com ara el de la Selva,
sí que rebrà finançament europeu.
En aquest cas es planteja llui-

tar per a la igualtat de l'home i la
dona dins del món laboral. La UE
finançarà el 50% del programa,
mentre que la resta anirà a càrrec
dels Consells i dels ajuntaments
implicats.
En tot cas els criteris que s'han
aplicat per rebutjar una proposta
i acceptar-ne una altra són una
incògnita i estan directament re-

lacionats amb la voluntat del
govern central.
El projecte presentat per Girona, Salt i Sarrià, a banda del
seu interès pròpiament dit, era
destacable pel fet que per primera vegada en molt de temps
els tres municipis decidien
col·laborar obertament amb un
objectiu comú.

s'havien estat coent des de feia més
d'un any. Una de les iniciatives que
es plantejava, per exemple, era la
d'expedir acreditacions per validar les aptituts de les mestresses
de casa que a l'edat de 40 o 50 anys
volguessin accedir a una feina fora

de la llar. Encara que no tinguessin estudis, el programa s'encarregava de certificar les seves habilitats en tasques quotidianes com
la cuina o el cosir. La idea bàsica
d'on es partia èra que aquest
col·lectiu de gent tenia molta ex-

periència però que aquesta no
constava enlloc. També es volia
lluitar contra l'atur «sever» que
afecta la comarca, és a dir, aquell
que només pateixen un reduït
nombre de persones però que sempre acaba essent el mateix.

Un dur revés

Segons ha pogut saber Diari de
Girona, la negativa dels Fons Europeus significarà un dur revés pel
programa. Els tres alcaldes dels
municipis implicats estaven convençuts que el projecte es podria
desenvolupar i fins i tot es van entrevistar el 6 de juny passat amb el
conseller de Treball, Lluís Franco, amb l'objectiu de sumar més
garanties. La confirmació oficial
que no rebran la subvenció es farà
efectiva en els propers dies.
Les mesures que proposava el
Pla per lluitar contra l'atur a l'àrea
urbana de Girona eren inèdites i

No pagues mas de la cuenta

Girona Salt Sarrià

UGT de l'Ajuntament
afirma que CCOO
s'ha beneficiat del
conveni que rebutja
La secció sindical de
UGT a l'Ajuntament de Girona va assegurar ahir a través
d'un comunicat que els afiliats
a CCOO s'han vist beneficiats
pel conveni que rebutgen i que
es van negar a signar. La UGT
va afirmar que «tots els membres del Comitè d'Empresa de
CCOO van cobrar fins a l'última pesseta d'allò que vam aconseguir nosaltres en el pacte extraestatutari entre el nostre sindicat i l'Ajuntament». CCOO
té majoria al Comitè d'Empresa i es va negar a donar suport
a la proposta que va acabar tirant endavant només amb la
minoria de UGT.
El sindicat també va criticar que «per rebutjar les millores que tant han criticat fan
servir desqualificacions cap a la
UGT, però quan es tracta de diners no obren la boca». En
aquest sentit van assegurar que
la puja salarial s'acosta al 5% eh
el 2000 i el 2001.
Amb tot, la UGT va assegurar que estan oberts a reprendre les negociacions i el contacte amb els representants de
CCOO «per poder lluitar de
manera conjunta pels drets i les
millores dels nostres companys
treballadors de l'Ajuntament».
Ahir van entregar a Comissions
una proposta per escrit amb
l'objectiu de consensuar la plataforma de negociació del nou
conveni laboral del 2002. DdeG
D GIRONA-

L'equip de govern de
Salt encara no té
suport pel pressupost
a SALT- L'equip de govern de
CiU-ERC a Salt continua les negociacions per trobar suport a
la seva proposta de pressupost
per a l'exercici vinent. La minoria del govern provoca que
hagin d'assegurar-se, com a mínim, l'abstenció d'algun dels
grups de l'oposició. Els pressupostos podrien debatre's al ple
de dilluns vinent. DdeG

Si no pagas mas de la cuenta en tus compras, £por qué no haces lo mismo
con tu telefono? Con Telefónica 6 minutos de llamada interprovincial te cuesta
118,2 ptas. mientras que con Tele2 solo 41 ptas. Con la tarifa única
de Tele2 dè 5 ptas./min. las 24 horas del dia, los 7 días de la semana, ahorraràs
en todas tus llamadas provinciales e interprovinciales. Así que, ipor qué
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pagar mucho mas de la cuenta? Apúntate ya a Tele2 y consigue tu crédito
de llamadas.
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Preciós sin IVA. De 8-2011 (L-V). Castes de estaNecimwnto de llamada incluiíos.Tarifas Msicas.
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Simplemente llama més barato

