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Comarques

La família de la nena
Un jutjat de Girona fa
indemnitzar 7 treballadors que va patir l’intent
de segrest a Girona
discapacitats acomiadats presenta denúncia
 Mifas guanya una demanda contra la nova adjudicatària de la vigilància

de l’aparcament de l’estació de tren de Girona, presentada fa quinze mesos
GIRONA | PILI TURON

Una sentència obliga a indemnitzar i a readmetre set treballadors
amb discapacitat que, el febrer
de 2014, van ser acomiadats com
a vigilants de l’aparcament de l’estació de tren de Girona. Es tracta de
set socis de Mifas, entitat que gestionava la vigilància del pàrquing
a través del centre especial de treball sense ànim de lucre Tadiﬁ
SLU ﬁns que SABA PARK 3 S.L. va
guanyar un concurs públic pel
servei –inclòs en un paquet estatal al qual Mifas no té capacitat
econòmica per optar-hi–.
Aquesta setmana, el jutjat ha donat la raó a Mifas, que va presentar una demanda als Jutjats de
Girona per defensar el dret dels treballadors a conservar la feina.
L’associació va lamentar que la
nova adjudicatària no complís la
seva obligació de subrogar els
contractes dels treballadors existents. Segons va recordar l’entitat,
SABA PARK 3 S.L. va contractar, al
seu torn, una subcontrata nova,
EXSER Outsourcing SL, que la
mitjanit del 28 de febrer de 2014 va
enviar un agent de seguretat a l’a-

REIVINDICACIONS

Ciutat accessible
i turisme adaptat
 Una jornada organitzada ahir per
Mifas i l’empresa Válida sin barreras
a Girona va mostrar les novetats en
accessibilitat a persones discapacitades. El director comercial de la
companyia, Albert Vila, va analitzar
les millors solucions per suprimir els
obstacles quotidians a la llar i per
millorar la mobilitat de les persones.
El president de Mifas, Albert Carbonell, va aprofitar la trobada per reclamar els drets de les persones
amb discapacitat física i, en concret,
va incidir en la necessitat de fer més
accessible la ciutat de Girona i potenciar el turisme adaptat. DdG GIRONA

parcament perquè fes fora els set
socis de Mifas –homes i dones de
diferents edats, un d’ell jubilat durant el tems que s’ha allargat el judici–. Ahir, l’associació va remarcar
que es van trobar «en una situació
vulnerable, ja que ni cobren de la
MARC MARTÍ

Una de les parades del mercat de cooperatives muntat ahir al matí.

Alumnes de 12 instituts gironins
creen cooperatives escolars
GIRONA | DdG

Les cooperatives que dotze instituts de Secundària de les comarques de Girona han creat
aquest curs van protagonitzar, ahir
al matí, un mercat davant la seu de
la Generalitat que va donar a conèixer un treball educatiu que
promou l’emprenedoria entre els
joves. Un total de 250 noies i nois
de 12 centres de Girona, la Bisbal

d’Empordà, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Figueres, Roses i
Celrà han participat en la creació
i l’impuls de cooperatives escolars.
En total, els estudiants han creat
quinze cooperatives que han aplicat la metodologia Empresa Jove
Europea de l’entitat asturiana Consorci Valnalón-Ciutat tecnològica,
premi Fundació Princesa de Girona 2014.

nova empresa ni cobren de l’atur» –la presentació de la denúncia els impedia accedir al subsidi–.
Mifas va denunciar el fet i, 15
mesos després, «el jutge acaba de
donar la raó als treballadors obligant a EXSER Outsourcing SL, o
Saba Park 3 SL com a responsable
solidari, a indemnitzar als 7 treballadors i a readmetre’ls en el seu
lloc de treball». El president de Mifas, Albert Carbonell, va concretar
en prop de 150.000 euros els diners
que s’han d’abonar; una quantitat
que inclou les indemnitzacions
per danys morals, les nòmines
impagades i la Seguretat Social
dels treballadors acomiadats.
Mifas va celebrar que «aquest
cop la multinacional no ha pogut
amb els drets dels treballadors».
«Nosaltres mai podrem lluitar en
preu contra les grans multinacionals, però sí que les guanyem en
qualitat del servei però sobretot en
qualitat humana», va afegir l’associació, que va defensar la importància d’«entitats gironines
com la seva que promouen una
feina digna per a col·lectius amb
risc d’exclusió».

 L’escola de la menor, Les Alzines, demana a

les famílies que evitin que vagi soles pel carrer
GIRONA | E.B./P.T.V.

La família de la nena de 12 anys
que, dimarts a la tarda, hauria estat víctima d’un intent de segrest a
Girona ha denunciat els fets als
Mossos d’Esquadra. Ho va fer dijous el vespre després que els
agents prenguessin declaració tant
a la menor com als familiars. Ara
s’obre un període d’investigació
que passa per trobar indicis i el suposat responsable dels fets.
La nena va explicar que un
home, la va abordar quan sortia de
classes particulars, a la zona dels
Jocs Olímpics de Palau. L'home,
que conduïa un cotxe, la va instar
a pujar, tot dient-li que els seus pares havien patit un accident. Aquest
és el segon intent de segrest que
està essent investigat. Fa tres setmanes, a Sils, un desconegut va intentar endur-se un menor quan sortia d'un entrenament de futbol,
segons va denunciar la família.
Després de la presentació de la
denúncia a Girona, l’escola on estudia la nena, Les Alzines, va demanar precaució a les famílies del
centre. Mitjançant un comunicat,

el col·legi privat concertat va informar de l’incident succeït el 12 de
maig i va explicar que «un desconegut es va adreçar amb intencions dubtoses a una alumna de 6è
de Primària de la nostra escola». La
direcció va remarcar que els fets van
passar a les 7 de la tarda, al barri de
Palau i fora del seu recinte.
Les Alzines també van informar
els pares que, des del primer moment, van seguir les indicacions
dels Mossos d’Esquadra, «que ens
van recomanar no enviar cap comunicació a les famílies ﬁns que es
presentés una denúncia al respecte i poguessin investigar els fets».
Per aquest motiu, l’escola va esperar a ahir i va transmetre la «tranquil·litat» recomanada per la policia, així com també la petició que
no difonguin «informacions no
constrastades que poden donar
lloc a alarma i confusió».
Finalment, Les Alzines va aﬁrmar que extremarà les mesures de
seguretat i va demanar a les famílies que parlin amb les seves ﬁlles
per evitar que vagin soles pel carrer o que parlin amb desconeguts.

