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La Comissió
Europea es
compromet a
garantir el cabal
mínim del Ter
 L’òrgan europeu està

seguint amb molta atenció
l’aplicació de la Directiva Marc
de l’Aigua en estats membres
GIRONA | DdG

La Comissió Europea ha assegurat comprometre’s a garantir el
cabal mínim del riu Ter, després
que fa uns mesos l’eurodiputat
d’Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras preguntés
per la supervisió del procés d’elaboració dels plans de la conca
dels rius Ter i Llobregat per garantir
el compliment de la Directiva
Marc de l’Aigua i, en concret, els aspectes relacionats amb el cabal
ecològic. En aquest sentit, des de
la Comissió Europea s’ha comunicat que «es seguirà controlant l’aplicació que correspon a la Directiva Marc de l’Aigua, especialment
pel que fa a l’adopció dels plans hidrològics de conca, per poder garantir que els Estats membres
compleixen les obligacions, i si
procedeix, no es dubtarà en utilitzar els instruments jurídics que
brinda aquest Tractat»

Rebaixen a 10
anys la petició de
pena a l’acusat
de matar un veí
de Banyoles
BANYOLES | EFE/DdG

El ﬁscal i l'acusació particular
han rebaixat la petició de pena de
15 anys i 11 mesos de presó a 10
anys i 2 mesos per a un home acusat de matar a trets el seu company de pis el gener del 2008, en un
bar de Banyoles, pel que sembla durant una disputa per drogues. Després d'escoltar els testimonis, han
rebaixat la seva petició de pena en
acceptar els atenuants de confessió,
col·laboració amb la justícia i reparació del dany, ja que el processat ha fet front a la responsabilitat
civil amb el lliurament d'una ﬁnca
al Marroc a la família de la víctima.
Els fets van ocórrer el 31 de gener
de 2008 al bar Mar Habar de Banyoles, quan l'acusat Ismail A., de
25 anys, va entrar al local amb una
barra de ferro i una pistola i es va enfrontar a la víctima, Farid Raixid, de
30 anys, a qui va disparar dos trets
que li van causar la mort. El processat, acusat d'un delicte d'homicidi i d’un altre de tinença il·lícita
d'armes, està sent jutjat a l'Audiència. Ahir les dues parts van presentat els seus informes ﬁnals i
avui està previst que es faci el lliurament de l'objecte del veredicte als
membres del jurat popular.

COMARQUES

Legitimen despatxar una cuinera
quevainsultarunacompanya
 El jutjat declara provat que

la dona no respectava el
personal ni els seus superiors
i que no era complidora
GIRONA | MARC ROVIRA

Al carrer i sense indemnització
per malparlada i inepte. El Jutjat
Social 3 de Girona ha donat el
vistiplau a l'acomiadament d'una
cuinera que treballava en un restaurant de Girona i que va acudir
a la Justícia al·legant que l'havien
fet fora sense motiu i sense pagarli la indemnització que li pertocava. El jutjat resol que la dona no té
dret a reclamar res perquè l'empresa tenia motius més que suﬁcients per fer-la fora ja que, a banda que faltava al respecte del personal i dels seus superiors, no era
complidora amb la feina.
La demanda d'acomiadament
va entrar al jutjat el 23 d'octubre
passat i l'acte de conciliació, tres
mesos més tard, va ser infructuós.
El cas és que la treballadora despatxada considerava que l'acomiadament era improcedent i
que, en conseqüència, el jutjat
l'havia de declarar nul i concedirli una indemnització pels greuges
soferts. La demandant apuntava
que havia estat treballant a la cui-

El Social 3 declara
l’acomiadament procedent i
tira per terra la petició
indemnitzatòria de la dona
Va necessitar mitja hora per
treure les escombraries i quan
li van demanar explicacions
va dir que havia trobat trànsit

na del restaurant des de novembre
del 2006 i amb un sou mensual de
1.263 euros bruts. Temps enrera ja
havia estat empleada al mateix
lloc de manera temporal.
Trànsit al contenidor
El nus de la demanda està en què
poc abans de ser acomiadada va
demanar la baixa per maternitat i,
en reincorporar-se, l'empresa li
va comunicar que es quedava sense feina per conducta improcedent. L'empresa, a través del seu
advocat, Mario Rueda, li atribueix
la comissió de faltes molt greus i a
judici va aportar diversos testimonis perquè corroboressin
aquesta versió.
Segons declara provat la sentència, la treballadora havia insultat una companya de feina,
magrebina com ella, dient-li «puta»
diverses vegades i menystenint-la

sovint. De la mateixa manera, la
dona hauria desobeït a consciència les ordres que li donava la supervisora del negoci quan la veia
posar plats al rentaplats. La supervisora li va explicar que la màquina tenia capacitat per encabir
més vaixella bruta, però la treballadora va seguir fent rentades
amb l'aparell només ple a mitja capacitat.
La cosa no acaba aquí, sinó
que una de les altres enganxades
que havia tingut amb els seus superiors va succeïr quan se li va encarregar que traiés les escombraries. La dona va trigar mitja hora a
fer l’enàrrec tot i que els contenidors són molt a prop de la porta de
l’establiment. Quan li van demanar
explicacions del retard, ella en to
burleta va posar de manifest que
havia trobat molt de trànsit.
El lletrat del negoci demandat va
fer constar en el descàrrec que el
restaurant dóna servei als abonats d'un club esportiu i que calia
un bon tracte. Segons recull la resolució del Social 3, tant la demandant com el seu marit haurien
provocat aldarulls a la cuina i al
menjador en presència dels clients
del local. Per tot plegat, el jutjat desestima la demanda i manté que
l'empresa va actuar de manera
correcta.

Els passatgers de l’aeroport de Girona
han baixat un 4,6 per cent el febrer
 El número de passatgers
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és sensiblement inferior
al registrat a l’inici de
l’any passat
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Olot promou l’oci jove
als patis dels instituts
OLOT| X.V.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament d’Olot, Joaquim Monturiol, ha explicat que un tècnic
municipal promourà les activitats
juvenils de l’Ajuntament als patis
dels 7 centres d’ensenyament
mitjà de la ciutat. L’acció forma
part del pla E’jove i durarà un
any. Monturiol ha concretat que el
tècnic, a més de promoure, captarà les inquietuds dels adolescents.
JOVENTUT

Llançaran penals a la
plaça Major d’Olot
OLOT | X.V.

La tercera edició del programa
Oci Jove preveu una llançada de
penals per a joves de 16 a 30 anys
a la plaça Major. El llançament de
penals tindrà lloc el 10 abril a partir de les sis de la tarda. Els porters
seran membres de l’entitat Festatube, i ja fan de porters de futbol
aﬁcionat. L’acció serà el pas previ
a la retransmissió del partit Madrid
-Barça en una pantalla gegant a
l’espai Núria.
MOBILITAT

Creen aparcaments de
zona verda

GIRONA | DdG

CAMPRODON |DdG.

El número de viatgers que passen pels aeroports catalans ha experimentat un descens en comparació amb les xifres de l’any
passat. L'aeroport de Girona-Costa Brava va rebre 292.676 usuaris,
mentre que per l'aeroport de Reus
van passar més de 30.000 viatgers,
segons les dades facilitades per
Aena. Per altra banda, a l’aeroport
del Prat s’ha notat una lleugera millora respecte al tram ﬁnal de l’any passat, però l’arrencada del
2010 queda lluny de l’inici del
2009.
L'aeroport de Girona-Costa Brava ha perdut un 4,6% de passatgers
durant el mes de febrer en relació
amb l'any passat. Durant aquest
mes hi han passat 292.676 usuaris. Les xifres acumulades de gener i febrer parlen de 573.732 passatgers, una xifra que també és inferior en un 3,5% al nombre d'usuaris de l'any passat.
Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van acollir 2.961 operacions
de vol, un 6,8% per sota dels moviments d'aeronaus del febrer del
2009.

L’Ajuntament ha aprovat impulsar noves zones verdes d’aparcament al nucli antic. En el darrer
ple va aprovar la proposta del reglament regulador del servei. Les
zones verdes tenen la funció de regular el temps dels estacionaments sense caràcter recaptador.
Les zones verdes estaran ubicades
a les places Doctor Robert, Espanya i del Carme. També n’hi hauran a la zona de can Serrat al costat del pavelló. La iniciativa compta amb el suport de l’Associació de
Comerç i Turisme.

Diari de Girona, 2010-03-11, p. 21.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Gent facturant a les instal·lacions de l’aeroport, a Vilobí d’Onyar.

Aquesta davallada és del 8% si
es tenen en compte tots els moviments acumulats en els mesos
de gener i febrer, amb 6.114 aterratges i enlairaments.
L'aeroport de Barcelona va registrar durant el febrer 19.222
aterratges i enlairaments, una
quantitat inferior en un 8,4% en relació amb l'any passat. En els dos
primers mesos de l'any, però, el
nombre de moviments ascendeix
a 38.309 moviments, amb un des-

cens del 7,5% respecte de les xifres
de l'any passat.
Pel que fa a la càrrega, respecte del mes de gener de l'any passat hi ha hagut un increment del
33,6 per cent, amb la manipulació
de 7.598.788 quilos de mercaderies. Des de principi d'any, l'aeroport ha manipulat 14.723.315 quilos de mercaderies, un 22,9 per
cent més dels que va manipular els
mesos de gener i febrer de l'any
2009.

MIFAS celebrarà la diada del
soci dissabte a Olot
L’entitat de protecció als disminuïts físics MIFAS ha programat
per al dissabte una demostració de
bicicletes adaptades i un simulacre de la creu Roja. Les accions tindran lloc a partir de les 11 del
matí al Pavelló Firal d’Olot. Els esdeveniments formen part de la
programació de la diada del soci.
MIFAS Olot fa poc ha renovat la direcció.

