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ELS SINDICATS RECLAMEN REDUIR «LA SINISTRALITAT» I LA PATRONAL INSTA A MANTENIR «EL RITME ECONÒMIC»

LA BASE DE TREBALL

Girona rep cada dia 15.000 persones
residents a altres pobles per treballar
El Consell Econòmic i Social impulsa un acord per fomentar «l'ocupació de qualitat»
DAVID ESTANY

J. BADENES
GIRONA

Prop de 15.000 persones es desplacen cada dia a Girona des d'altres municipis per treballar. Segons
una primera anàlisi feta pel Consell Econòmic i Social de Girona,
la població treballadora resident a
la ciutat és de 28.306 persones, 16.
392 dels quals són homes i 11.914
són dones. Per aquest motiu es
considera que la ciutat «genera un
mercat de treball propi que abasta un ampli territori més enllà dels
límits administratius».
L'objectiu d'aquest estudi és donar a conèixer la situació laboral
per poder afrontar els reptes del
futur. L'estudi assenyala que en
l'actualitat l'atur s'ha estabilitzat
en un 4% en relació amb la població entre 15 i 64 anys. D'aquest
sector demogràfic un 3,4% són homes mentre que un 4,6% són dones. L'Oficina de Treball de la Generalitat va registrar una mitjana
de 2.063 persones a l'atur, majoritàriament amb estudis d'EGB o
amb el certificat escolar. Cal assenyalra que del nombre mitjà d'aturats, 853 són homes, mentre
1.210 són dones.
En la diagnosi també s'assenyala
que el nombre de treballadors que
cotitzen a la Seguretat social és de
46.038, un 87,5% dels quals corresponen al sector dels serveis seguit de la indústria amb 2.925 persones i de la construcció amb 2.763
empleats.
Un altre dels indicis analitzats
és el règim d'autònoms. Les dades
assenyalen que en l'actualitat hi ha

Ocupació. El pacte per la promoció econòmica tractarà de millorar la qualitat dels llocs de treball i reduir l'atur.

5.921 cotitzants, el 77,6 per cent
dels quals pertanyen al sector dels
serveis seguit de la construcció del
12% i la indústria amb el 9,2%.
Un 7% d'immigració

L'informe del Consell recull que
el padró d'habitants és de 78.630
habitants, un 6,9% dels quals són
immigrants de fora de l'Estat. Això
suposa que en l'actualitat resideixen a Girona 5.433 persones, un
73,6% de les quals tenen edat de
treballar.
L'estudi detecta quines són els
condicions de treball a les comarques gironines. El mercat de tre-

ball haurà d'afrontar els reptes de
la sisnistralitat que van suposar
17.065 accidents el 2002, 262 més
que l'any anterior.
Davant aquesta situació del mercat de treball, l'Ajuntament, la patronal i els sindicats van signar ahir
un pacte territorial per la cohesió
social amb l'objectiu de millorar
la qualitat de l'ocupació. Al conveni també s'han adherit diverses
entitats socials com Creu Roja, Mifas, Càritas, la Fundació Ramon
Noguera, la Fundació Drissa o la
Universitat de Girona.
La reducció de la sinistralitat i
la millora de la qualitat són els dos

principals objectius de la UGT i de
Comissions Obreres mentre que
el president de la Cambra de Comerç, Antoni Hostench, aposta per
mantenir el «ritme econòmic» dels
darrers anys.
Aquest acord tractarà de potenciar el mercat de treball per garantir tant l'estabilitat de les empreses en marxa com per estimular la creació de nous llocs de
treball. Els treballs que sorgeixin a
partir d'aquest acord estaran
adreçats també als sectors demogràfics amb major risc d'exclosió social, és a dir, dones joves
i immigrants.

L'estratègia
catalana
■ El pacte territorial per la
promoció econòmica que es
va signar ahir és l'acord marc
que regirà les estratègies locals contra l'atur. El president
de la Comissió Permanent del
Consel Econòmic i Social, Camil Ros, secretari general de
la UGT, va explicar que el pacte permetrà treballar tant per
potenciar les empreses com
per mirar de minvar els problemes que genera l'atur. Ros
va remarcar que aquests pactes locals, que ja s'han signat
en altres poblacions, s'emmarquen en «l'estratègia catalana per l'ocupació».
Les bases de l'acord parteixen de la normativa europea i es basa «en l'acció dels
ens locals mitjançant la configuració d'un sistema de
plans locals per a l'ocupació».
Aquesta eina encara està en
un procés inicial perquè
s'hauran de donar instruments de planificació.
Així mateix, el rector de la
Universitat de Girona, Joan
Batlle, va expressar la voluntat de participar del pacte per
aportar «formació als immigrants i potenciar els vivers
d'empreses». Batlle va reiterar que la universitat és «una
eina de promoció de la cultura i hem d'evitar acabant
convertint-nos en promotors
d'aturats».
L'Ajuntament de Girona,
que actuarà de coordinador
de les estratègies del pacte, té
previst presentar els primers
estudis a partir de l'any vinent perquè es pugui crear el
Pla d'Acció local per l'Ocupació.

PAS DE ZEBRA

FÈLIX BOUSO MARES

Les conseqüències
dels focs
a es veia venir. Com
diu el refrany, «qui
juga amb foc acaba
per cremar-se». I això és el
que sol passar ineludiblement. Dimarts passat ja ho
vaticinàvem.
En el nostre comentari titulat «Fogueres» ja presagiàvem alguna cosa que, malauradament, es va produir.
La notícia no podia ser
una altra: «Un centenar de
menors d’edat ferits per petards a Catalunya». Es confirma el refrany. Tot i així,
tenint en compte les imprudències que fan alguns
d’aquests joves, encara sembla que no són pas gaires.
I això no obsta perquè els
espectadors pacífics puguin
rebre l’impacte d’algun
d’aquests petards. El dia de
la revetlla –que és el dia assenyalat per fer aquestes bestieses– estàvem tranquil·lament asseguts en una terrassa de Platja d’Aro, quan
un petard d’aquests va anar
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a parar a una taula de gent pacífica.
No va passar res... però podria haver passat. Es veu que el
mateix sant Joan devia intercedir...
La raó de tot aquest enrenou
s’ha d’aplicar a la irresponsabilitat d’alguns i a la deixadesa d’altres.
Perquè ja va sent hora que
s’agafi el brau per les banyes i
es prohibeixi aquesta manifestació festiva, que ja –per
desgràcia– s’ha cobrat massa
víctimes.
Primer és la tranquil·litat de
la gent. I no hi pot haver tranquil·litat mentre hi hagi irresponsables deixats anar.
La irresponsabilitat s’ha
d’atacar de ple. No podem estar expenses de si hom tira un
petard més aquí o més enllà.
La seguretat dels ciutadans és
el primer.
O sigui, que nosaltres ho faríem. Però amb la tradició hem
topat. I contra la tradició, no
s'hi pot anar. Crec.
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L'ACTE SE CELEBRARÀ A LES CINC DE LA TARDA AL SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Adigsa dóna demà les claus dels 24
habitatges de lloguer per a joves a Salt
DAVID ESTANY

J. BADENES
SALT

La Generalitat farà divendres
el lliurament de les claus dels 24
habitatges de protecció oficial
que es van adjudicar el passat
8 de maig. L'acte d'entrega es
farà a les cinc de la tarda al saló
d'actes de l'ajuntament de Salt.
La societat Adigsa, que depèn
de la Generalitat, permetrà que
els joves entrin a viure als pisos a partir del mes vinent per
un preu d'entre 120 i 122 euros al mes.
La promoció està situada al
nou sector residencial la Maçana de Salt, al carrer Prat de la
Riba número 71. La urbanització d’aquest sector ha significat
un cost total de 3,9 milions
d’euros. L’edifici consta d’una
planta baixa més tres pisos
d’alçada amb sis habitatges per
cadascun dels replans –les 24
residències en total–. Els pisos
tenen una superfície útil d’uns
47 metres quadrats, amb un
dormitori i una plaça d’aparcament exterior cadascun.

Sorteig. La Generalitat va repartir els pisos el passat 8 de maig.

L'Ajuntament va rebre 49 sol·licituds, de les quals només se'n van
acceptar 31. Els joves que van quedar fora estan inscrits a la llista
d'espera i seran els primers a rebre els pisos de la següent promoció, que podria estar acabada
a mitjan any vinent.
El consistori ja va informar fa
unes setmanes que s'havien ad-

quirit una dotzena d'habitatges del
centre de la vila que es pretenien
recuperar.
L'objectiu d'aquest tipus d'actuació és que «els joves puguin
marxar de casa dels pares, però que
es quedin al poble, segon l'alcade
de Salt, Jaume Torramadé. Els afortunats creuen que és l'«única oportunitat pels preus del mercat».

