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Els empresaris gironins van portar a terme
l'any passat 3.461 acomiadaments individuals,
una xifra per sota dels 3.971 del 2001, i es
van pactar indemnitzacions per valor de 24,52
milions d'euros. Per contra, el nombre de

PUNT I A PART
treballadors afectats per, acomiadaments
col·lectius va anar a l'alça en passar de 337
a 400 afectats, més de la meitat concentrats
en els expedients de la Panasonic —amb 105
acomiadaments— i Filatures Burés d'Anglès

—amb 98—, i amb el sector tèxtil al capdavant
de les situacions de crisi. Els sindicats consideren que aquestes dades del Departament
de Treball no- reflecteixen la realitat i que
s'han perdut encara més llocs de treball.

Acomiadar 3.461 treballadors va costar
24,52 milions als empresaris gironins el 2002
• L'any passat van perdre la feina 510 treballadors menys
i els expedients col·lectius van afectar 63 persones més
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• Les indemnitzacions per
acomiadaments individuals pactats directament
entre treballadors i empreses el 2001 van ser de 23,22
milions d'euros, mentre
que l'any passat la xifra
va créixer fins als 24,52 milions. Els acomiadaments
van augmentar el 2001 un
19,8% més que el 2000 i
van afectar 3.971 persones.
El 2002, en canvi, i segons
dades del Departament de '
Treball, la xifra va experimentar un descens d'un
13% i es va situar als 3.461
treballadors. Per comarques i en xifres absolutes,
on hi va haver més acomiadaments l'any passat
va ser al Gironès, amb
1.317, seguit del Baix Empordà,-amb 496; l'Alt Empordà, on es van registrar
633 acomiadaments individuals; la Selva, amb 608
persones acomiadades; la
Garrotxa, amb un total de
206; el Ripollès, amb un
centenar; el Pla de l'Estany, amb .84, i la Cerdanya, amb 17.
Pel que fa als acomiadaments col·lectius que es
fan a través d'expedients
de regulació d'ocupació, el
2001 van afectar un total
de 337 treballadors, mentre que el 2002 la xifra va
pujar a 400. El nombre
d'empreses afectades va
ser en canvi inferior, jaque
el 2001 hi va haver acomiadaments col·lectius a
quinze empreses de les comarques gironines i el
2002 a un total de catorze.
Valoracions divergents

Mentre que la delegada de
Treball, Montserrat González, fa una valoració positiva de lés dades sobre
acomiadaments de l'any
passat i considera que hi
. ha una situació d'estabilitat, els sindicats mantenen que la tendència, és
el creixement de la pèrdua
de llocs de treball.
La delegada de Treball
considera que amb les dades actuals es pot conclou-

• Els expedients més importants van seréis de Panasonic
i Filatures Burés, amb més de 200 acomiadats

Més al tèxtil i la constmeeió

Gerardo Camps visitant ahir la nova residència Mifas de Girona. / IMMA BOSCH

Més afiliats a la Seguretat Social
M.C.7I.B.
• El secretari d'Estat de Seguretat Social, Gerardo Camps, va fer ahir una
valoració del tot optimista deia situació
econòmica de les comarques gironines.
Segons les dades que va fer públiques,
des del març de 1996 fins al desembre
del 2002 hi ha hagut un increment
de 64.576 afiliats més a la Seguretat
Social. «Això vol dir més ingressos del
sistema i més pensions per als que
les hauran de percebre. Garanteix la
tranquil·litat», va remarcar. La darrera
xifra inclou 261.359 persones i, segons
va assegurar, al gener del 2003 «continuen augmentant el nombre d'afiliats». «Es crea més treball i.afiliació
a les òomarques gironines que al conjunt de Catalunya i en el sexe masculí
es pot parlar de plena ocupació».
En relació a les pensions, va celebrar

les puges que, segons opina, han-estat
notables des del 1996. Pel que fa a
les variacions que es volen fer del càlcul, considera que «no comportaran
cap perjudici». Camps va fer aquestes
declaracions a la seu del PP a Girona,
en un acte que va comptar amb la
presència de la candidata a l'alcaldia
de la ciutat. Concepció Veray.
Acabat l'acte, va visitar la nova residència Mifas de Girona, que s'inaugurarà l'abril de l'any vinent amb una
capacitat per a 28 persones. Està situada al barri de Sant Narcís, té un
pressupost de 2,1 milions d'euros, i
està subvencionada pel Ministeri de
Treball, el Departament de Benestar
Social, Once, Mifas i altres entitats.
Camps també es va reunir amb el subdelegat del Govern, Robert Brell, i
sindicats, patronals i entitats diverses.

M.c.
• El sector tèxtil ha pujat en percentatge d'acomiadaments individuals i també el de la construcció, mentre que en altres sectors com ara el
comerç al detall, l'hostaleria i la metal·lúrgia hi
ha hagut un lleuger descens. Al sector d'alimentació
i begudes hi ha una petita puja. Les dades facilitades
pel Departament de Treball fan referència a
aquests sectors significatius dins l'àmbit econòmic
per fer una comparativa. Segons indica la delegada
de Treball a Girona, Montserrat González, les
dades del 2002 en relació amb les del 2001 posen
de manifest que hi ha hagut tan sols «petits moviments percentuals en els diferents sectors». Si
es tenen en compte els acomiadaments col·lectius,
un dels que han afectat més nombre de treballadors
correspon al d'una empresa tèxtil. Filatures Burés
d'Anglès (que es va tancar l'any passat i es van
acomiadar 98 persones). El tèxtil és un dels més
afectats i Treball està preparant una anàlisi sobre
la seva situació actual. Si es fa una valoració generalitzada dels acomiadaments que van tenir lloc
l'any passat, la delegada de Treball manté que
la situació a les comarques gironines és de força
estabilitat i «una mica millor que la de l'economia
catalana globalment».
PERCENTATGE PER SECTORS

Comerç al detall

•2001: 13,29% dels
acomiadaments.
•2002: 12,14%
Hostaleria

•2001:11,96%
•2002: 11,44%
Construcció
•2001:10,70%
•2002:11,39%
Tèxtil

•2001:5,49%
•2002: 6,33%
Aliments i begudes

•2001: 5,18%
•2002: 5,78%
Metal·lúrgia
•2001:3,52%
•2002: 3,09%
Treballadors acomiadats

•2001:3.971
•2002: 3.461
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re que «l'economia gironina no ha fet la davallada
prevista, sinó que es manté
força estable». Xevi García, secretari d'acció sindical i ocupació de CCOO,
considera que s'han perdut més llocs de treball
dels que reflecteixen les

dades. El secretari general
deia UGT a Girona, Camil
Ros, manté que la baixada
que hi va haver l'any passat
qiiant a acomiadaments
individuals «no és significativa i no es pot parlar
en aquests moments de
canvis de tendència», ja
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que «molts altres indicadors apunten en direcció
contrària». Ros assenyala
la possibilitat que si ha
baixat aquesta xifra pot ser
pel fet que «les plantilles
estan més ajustades» a
causa dels acomiadaments
d'anys anteriors.

PLATJA D'ARO
|A S minuts del centre a peu) ES VEN CASA
ARRENGLERADA. PERFECTE ESTAT.

j 3 hab. dobles, 2 banys complets, wc, cuina
\ equipada, menjador dos nivells amb llar de
I foc, terrassa i jardi privat, terrassa solàrium,
i calefacció (gas natural). Garatge per a 2
cohes. Piscina comunitària.
FANTÀSTICA PANORÀMICA AL MAR.
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