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El president de les confraries de
pescadors de Girona plega perquè no
vol que es pesqui el cap de setmana
El blanenc Josep Llauradó el substitueix provisionalment fins al desembre
LAURA JUANOLA / Blanes/Palamós

J Francesc

Subirats, fins ara president de la Federació Territorial
de les Confraries de Pescadors de
Girona, ha renunciat al càrrec per
Francesc Subirats, president de la Confraria de
Pescadors de Palamós, va
deixar el càrrec de president de la federació de les
confraries de pescadors de
les comarques de Girona,
a mitjan abril després d’enfrontar-se a part de l’executiva de la federació per
una qüestió d’horaris laborals. La flota pesquera
de tresmall i palangre petit
volia sortir a treballar els
caps de setmana. Tot i que
fa dos anys l’executiva de
la federació va votar que
els caps de setmana es faria
festa, darrerament una
part de l’executiva havia
canviat de parer. Com que
la confraria de Palamós
continuava considerant
que els caps de setmana
s’havia de fer festa i Subirats pensava el mateix,
aquest va optar per plegar.
Des de fa dos mesos i de
manera provisional, l’ha
substituït el president de
la Confraria de Pescadors
de Blanes, Josep Llauradó,
que fins ara era el vicepresident primer de la federació. Llauradó ja havia
estat durant uns mesos fa
cinc anys president de les
confraries de pescadors de
Girona. Ara, es mantindrà
en el càrrec fins al novembre o el desembre, quan
està previst convocar eleccions a la federació. Ahir,
Llauradó va lamentar la dimissió de Subirats. Les

discrepàncies amb l’executiva de la
federació respecte als dies festius.
Subirats era partidari que la pesca
de les arts menors i el palangre de
fons fes festa els dissabtes i diuEL PERSONATGE

menges, tal com marca la llei, però
part de l’executiva volia treballar
els festius. El fins ara vicepresident
de la federació, el blanenc Josep
Llauradó, ha substituït Subirats.

Francesc Subirats. EXPRESIDENT

«No em sentia a gust
en el càrrec»
L.J. / Palamós

J Per què ha plegat?
JOSEP LLAURADÓ
PRESIDENT DE LES CONFRARIES
DE PESCADORS DE GIRONA

«Les confraries de
pescadors de
Blanes, Tossa i
l’Escala vam lluitar
perquè Francesc
Subirats no
plegués. No tenia
motiu per plegar,
però no el vam
poder convèncer.»

confraries de pescadors de
Tossa, l’Escala i Blanes van
demanar a Subirats que no
abandonés el càrrec però
no hi va haver res a fer.
«Penso que Subirats no tenia motius per plegar», va
explicar ahir Llauradó.
Amb Llauradó, però, la flota de pesca artesanal tampoc pot anar a treballar
els festius perquè la federació catalana de confraries ha de validar o rebutjar
l’acord de la federació gironina de voler treballar
els dissabtes i diumenges.

—«Fa dos anys es va
acordar a la federació de
confraries de Girona
que no es treballaria els
caps de setmana en la
pesca de les arts menors
i el palangre de fons.
Després, la Generalitat
va fer una normativa en
el mateix sentit. Ara, Francesc Subirats ha deixat
part de l’executiva de la el càrrec a la federació.
federació ha canviat d’opinió i des de Palamós defensàvem el mateix que
fa dos anys, o sigui, que no es treballés. Era incongruent perquè jo, que no crec que s’hagi de
treballar els caps de setmana, havia de convèncer
la federació catalana perquè donés suport a la
iniciativa de treballar dissabtes i diumenges. Jo
no els puc convèncer d’una cosa que no crec.»
—I doncs?
—«Durant aquests dos anys no ha canviat res
perquè la gent canviï d’opinió. No em sentia a
gust en el càrrec i vaig plegar.»
—Al novembre o el desembre hi haurà eleccions.
Es tornarà a presentar?
—«Si no canvia el tarannà de la gent, no em
tornaré a presentar. El tema dels horaris és complex
i sempre ha creat polèmica.»
—Com ho veu tot plegat?
—«Jo respecto la posició de les confraries que
volen treballar els caps de setmana però no la
comparteixo. Penso que no hi ha hagut un diàleg
obert, cal parlar més.»
—Li van demanar que no plegués.
—«Sí, però no podia fer res més.»
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CCOO vol organitzar unes jornades
sobre mobilitat dels treballadors
J Girona. El

sindicat CCOO considera que la mobilitat dels treballadors per accedir als centres
de treball i la dificultat per accedir-hi de nombrosos
immigrants (per desplaçar-se per exemple als polígons industrials) és un tema que requereix solucions i per aquest motiu vol organitzar unes
jornades, amb dates encara per concretar, per
reunir sindicats i patronal i fer propostes. Aquestes
jornades es portarien a terme a cadascuna de
les comarques gironines per buscar solucions concretes. Segons van explicar ahir, en roda de premsa,
diferents responsables de CCOO, «bona part dels
accidents es produeixen en els desplaçaments a
la feina i cal tenir en compte, a més, que hi ha
moltes persones que no tenen vehicle propi».
CCOO també té previst organitzar unes jornades
a Llagostera sobre contaminació electromagnètica
i un curs mediambiental. / M.C.

Jornada sobre avaluació del risc
psicosocial a Girona
J Girona. L’estrès relacionat amb el treball és un
factor determinant significatiu de trastorns depressius. Aquests trastorns constitueixen la causa
principal de malaltia a tot el món. Aquesta va
ser una de les conclusions a què es va arribar
ahir en el decurs de la jornada sobre avaluació
del risc psicosocial, organitzada pel Departament
de Treball al Centre de Seguretat i Condicions
de Salut en el Treball de Girona. Segons Amàlia
Valls, cap de la secció d’estudis i formació del
CSCST de Barcelona, el 28% dels treballadors
de la UE han tingut problemes d’estrès. En el
decurs de la jornada també es va parlar sobre
la metodologia d’avaluació del risc psicosocial;
l’experiència d’avaluació del risc psicosocial a l’hospital Santa Caterina de Girona; l’experiència d’avaluació del risc psicosocial a Codorniu SA; i l’experiència d’intervenció en riscos psicosocials des
de l’administració. / I.B.

Urbanisme dóna llum verd a
l’ampliació de l’hotel Ultònia de Girona
J Girona. La comissió d’Urbanisme de Girona va
donar per bo el pla urbanístic que preveu l’ampliació de l’hotel Ultònia aprofitant les instal·lacions de l’antic cinema, ja clausurat. El projecte,
que ja ha passat per diversos tràmits a àmbit municipal, preveu la construcció d’un aparcament
subterrani reservat als clients i d’unes 50 habitacions, que s’afegiran a les 45 que ja té actualment.
Amb una categoria de tres estrelles, entrarà en
competència directa pel que fa a nombre d’habitacions amb el Carlemany (90 habitacions) i
Melià Confort (114). / D.B.

El turisme rural de l’Alt Empordà es potenciarà
amb la creació d’una associació mixta
JOSEP PUIGBERT / Figueres

J La

dinamització del turisme rural o d’interior a
l’Alt Empordà dependrà
de la constitució d’una associació professional mixta
formada per les administracions, agents socials i
empreses que defineixi un
pla d’actuació. Aquest és
el primer objectiu que ha
sorgit del pla de competitivitat del turisme rural
que va iniciar a principis

d’any el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i l’Associació Alt Empordà Desenvolupament, que gestiona el programa Proder.
En aquests últims mesos
s’han realitzat diferents actuacions d’anàlisis que continuaran fins a finals d’any,
que és quan es vol formalitzar l’associació i presentar un pla d’actuacions que
es definirà a partir de tres
taules de treball: allotja-

ment, productes autòctons
i gastronomia.
El president del Consell
Comarcal, Jordi Cabezas;
la gerent del Proder, Carme Capallera, i la consultora turística Marta Rotllan van explicar les accions fetes fins ara. Rotllan
va dir que la principal mancança que s’havia detectat
és «l’individualitat». «Perquè el turisme rural funcioni s’han d’implantar si-
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nergies entre el sector públic i el privat, hem d’aconseguir economies d’escala i implicar-hi tots els
agents, i fer competitiu el
territori i competitives les
empreses», van dir.
El turisme rural agrupa
un ampli sector d’empresaris i agents socials perquè es considera que en
forma part bàsicament
tota la comarca, excepte
la primera línia de mar.

e Visita a Mifas de Girona.El sotssecretari
del Ministeri de Treball i Afers Socials, José Marí
Olano, va visitar ahir la nova residència de Mifas
i va parlar amb els representants d’aquesta institució de les dues lleis que el ministeri està elaborant per millorar la qualitat de vida dels discapacitats. / I.B.

