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TREBALL

Creix la caça
il·legal d’ocells
cantaires a
l’Alt Empordà

Els treballadors de Llupsa
faran una vaga indefinida

ACN
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

El Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha doblat el nombre d’ocells
fringíl·lids (cantaires) ingressats el 2011 respecte
de l’any anterior: han passat de 56 ocells a un total
de 136. La majoria eren
caderneres, verdums, passerells, pinsans i gafarrons, tots protegits per
llei. Els animals van ser
rescatats pels agents rurals durant els controls
per enxampar caçadors
furtius. En total, es van
tramitar 28 denúncies a
les comarques gironines,
la majoria a l’Alt Empordà.
Els responsables del centre denuncien que alguns
hi arriben en molt mal estat –fractures i ferides
obertes– per culpa de les
trampes i els sistemes de
captura utilitzats.
El nombre d’ocells fringíl·lids que cada any arriben a aquest centre de recuperació a Castelló d’Empúries no para d’augmentar any rere any.
Dels 28 que els van arribar l’any 2007 s’ha passat
a un total de 136 exemplars el 2011.

a Denuncien que fa set mesos que no cobren els salaris a Els empleats van fer un dinar ahir davant

l’empresa a Lloret de Mar per protestar per la situació, que consideren “insostenible”
Imma Bosch
LLORET DE MAR

La plantilla de l’empresa
Llupsa (Unión de Panaderos de Lloret) començarà
la setmana que ve una vaga indefinida en protesta
perquè la majoria de treballadors fa set mesos
–dos ja en fa vuit– que no
han cobrat els salaris. La
petició de fer una vaga indefinida es va fer la setmana passada a Treball i el secretari general de Fitag
(Federació d’Indústria i
Treballadors Agraris) de la
UGT de les comarques gironines, Gabriel Tejada,
creu que es podrà “començar dijous vinent”.
En aquests moments,
però, els dinou treballadors amb contracte fix
que formen part de la plantilla de Llupsa –el propietari de l’empresa, Joan
Campmajó en contracta
sovint de temporals–, ja
estan en vaga, una vaga
que van començar dimecres passat i que és previst
que s’acabi avui dilluns a
les dotze de la nit. Aquesta

Els treballadors, al costat de la pancarta, ahir al migdia, abans de dinar ■ LLUÍS SERRAT

La frase
—————————————————————————————————

“Hi ha treballadors
que fa trenta anys que
són a l’empresa i ara
fa fins a set mesos que
no cobren”
Gabriel Tejada
SECRETARI GENERAL DE FITAC (UGT)

vaga temporal es va iniciar
després que “l’acte de mediació que es va fer als serveis territorials d’Empresa i Ocupació” no servís ni
per acostar posicions ni
molt menys “perquè el
propietari de Llupsa aporti cap documentació que
permeti saber quin és l’estat econòmic i financer de

l’empresa”. “Assegura que
els clients li deuen molts
diners i que és perquè no
pot pagar als treballadors,
però quan se li ha demanat que ho demostri no ha
aportat
documentació
consistent”, va comentar
Tejada, que va assegurar
que durant tots aquests
dies que els treballadors

han fet vaga, l’empresa ha
estat tancada i Campmajó
“no ha donat senyals de vida” i no té clar què passarà
dimarts quan els treballadors es vulguin incorporar al seu lloc de treball.
“Un propietari d’empresa
que deixa els seus treballadors –alguns amb trenta anys d’antiguitat a
l’empresa– sense cobrar i
sense explicacions convincents, no se’l pot anomenar empresari”, va
assegurar.
Ahir al migdia, els treballadors de Llupsa acompanyats d’alguns dels
seus familiars van decidir
dinar tots junts davant
l’empresa, un acte dels
molts que ja porten per reivindicar la situació “insostenible” que estan passant. Llupsa, que elabora
pa de manera industrial,
té uns 150 clients, entre
els quals hi ha dos grups
hotelers (Aqua i Evenia).
Fins fa pocs dies, els empleats de l’empresa han
treballat cada dia “i l’empresa ha servit als seus
clients puntualment”. ■

SOCIETAT

La Caixa potencia la
integració laboral
a Ha renovat el

conveni de
col·laboració amb 12
entitats gironines

Joan Trillas
Un acte de la Fundació Astres, entitat que forma part del conveni amb La Caixa ■ M. LLADÓ

CASA 900 m2, garatge 120 m2,
annex 100 m2, jardí 12.500 m2.
Situada a 25 min de Girona.
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La Caixa ha renovat el seu
conveni de col·laboració
amb dotze entitats socials
gironines per potenciar el
programa d’integració laboral (Incorpora). Des de
la seva posada en marxa,
el 2006, Incorpora ha facilitat un total de 2.588 llocs
de treball a persones en situació o risc d’exclusió
gràcies a la col·laboració

de 1.069 empreses gironines. Aquesta projecte té
com a principal objectiu
establir ponts entre les
empreses i les entitats socials que es dediquen a la
integració laboral per tal
de crear un clima de comprensió i col·laboració entre elles que es tradueixi
en oportunitats per a qui
més ho necessita.
Inserció laboral
La inserció de cada persona en el mercat laboral
constitueix un procés personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació.
Entre les tasques que re-

alitza el tècnic d’inserció
laboral hi ha la prospecció
d’empreses, el seguiment
del procés de formació del
beneficiari,
l’acompanyament laboral de les
persones inserides i la
solució dels conflictes. Les
entitats que formen el
Grup Incorpora Girona
són: Plataforma Educativa
(coordinadora),
Càritas Diocesana de Girona, Astres, Oscobe, Altem, Cooperativa La Fageda, Drissa, Fundació Privada MAP, Síndrome de
Down Girona i Comarques Astrd-21, Grup Mifas, Intermèdia i Fundació
El Vilar. ■

