mifas@mifas.cat - 13/12/2016 09:03 - 83.56.14.153
10 DIUMENGE, 11 DE DESEMBRE DE 2016

Diari de Girona

Comarques

Denuncien impagaments
als vigilants de l’aeroport
UGT alerta que els treballadors encarregats de la seguretat privada

de la base aèria gironina no han cobrat la nòmina del mes de novembre
ACN/DdG GIRONA

■ La UGT ha denunciat que els
treballadors de la seguretat privada a l’aeroport de Girona, que fan
les funcions de control de passatgers i equipatge abans de l’embarcament, encara no han cobrat la
nòmina del mes de novembre. Segons el sindicat, Segur Ibérica ha
deixat el servei i des del  de novembre els treballadors han estat
subrogats a la nova empresa ICTS
Hispania. No obstant, Segur Ibérica no ha pagat els salaris del novembre ni les liquidacions que inclouen mitja paga d’estiu, paga de
Nadal i la paga de beneficis en la
seva part proporcional. El sindicat
considera que Aena és la respon-

sable subsidiària dels impagaments.
La UGT ha anunciat que la
plantilla es planteja convocar aturades, a l’espera que Aena bloquegi els pagaments que puguin tenir
pendents a l’antiga empresa titular del servei fins que aquesta no
garanteixi el pagament que deu
als treballadors. El sindicat convocarà assemblees de treballadors per poder determinar les
mesures que es prendran. Així
mateix, adreçaran una carta a la
direcció de l’aeroport per manifestar el malestar dels treballadors
afectats.
Per altra banda, l’Associació de
Vigilants de Seguretat de l’Aero-

port de Barcelona (AVSAB) va
presentar una denúncia el passat
 de novembre als jutjats del Prat
de Llobregat contra Ilunion Seguridad S.A., empresa del grup
ONCE encarregada de la seguretat a l’aeròdrom català, per donar
ordres directes als seus treballadors de «fer la vida impossible» a
la vintena de persones sense sostre que habitualment viuen a les
dues terminals sota amenaça
d’acomiadar-los.
Els membres del sindicat asseguren que la pressió sobre aquest
col·lectiu, als que internament
anomenen «codi índia», s’ha intensificat des de l’arribada del metro a l’aeroport.

Els alumnes de 3r d’ESO, amb membres de l’entitat Mifas. AJ. ST. GREGORI

Alumnes de l’institut Vall de
Llémena faran un mapa per
millorar la mobilitat als carrers
DdG SANT GREGORI

■ L’Ajuntament de Sant Gregori
ha proposat a l’Institut Vall de Llémena de Sant Gregori que elaborin un mapa de mobilitat per marcar tots aquells punts de la via pública que cal seguir adaptant per
a persones amb mobilitat reduïda. El mapa de mobilitat l’elaborarà un grup d’alumnes de r
d’ESO amb el suport tècnic de l’arquitecte municipal i de l’equip docent del centre.
Per això el passat  de desembre es va organitzar una activitat
amb l’Associació Mifas i els alum-

nes de r d’ESO de l’Institut Vall
de Llémena. L’activitat consistia
en conèixer l’experiència d’una
persona que es mou amb cadira
de rodes i les dificultats que es troba en el dia a dia.
Els alumnes van poder experimentar les dificultats o facilitats
que es poden trobar a la via pública anant amb cadira de rodes. El
projecte, que es treballarà des de
diverses vessants, una vegada
acabat s’entregarà a l’Ajuntament
de Sant Gregori per tal de ser valorat i començar una nova fase de
millora de passos de vianants.

PUBLICITAT

Un dels números que ven l’administració número 13 de Girona. DdG

Juga a la loteria
La13 de Girona
DdG GIRONA

■ Juga amb Loteria La de Girona
i et passaran per alt totes les supersticions. Amb més de  anys d’història, aquesta entitat ja ha repartit
més d’.. euros des de la
seva petita finestreta. I aquest any
esperen repartir encara més il·lusió
entre tots els seus clients.
Situada al Centre Comercial Carrefour, al costat de l’Hospital Josep
Trueta, l’entitat és l’administració
de loteries número  de Girona,
d’aquí el seu nom.
Actualment, Carme Casassas és
la propietària del negoci que gestiona el seu fill, en Nil Ubanell, i la
seva nora, la Núria Pou, després de

la jubilació de la Maria Martí, que
va estar  anys al capdavant de la
loteria número  de Girona. Un
número curiós tractant-se de loteria. «En algunes cultures, però, el 
va lligat a la bona sort. Molta gent ve
a comprar dècims que acaben amb
aquest número», destaca Casassas.
L’entitat també disposa de servei
online perquè aquell qui ho desitgi
pugui comprar un número de manera fàcil, ràpida i pràctica a través
de la seva pàgina web: www.loterialagirona.com.
La pàgina també permet als seus
usuaris jugar a la Primitiva, el Gordo de la Primitiva, la Bonoloto, l’Euromillones, la Quiniela i el Quinigol.

