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Diari de Girona

Comarques

Els treballadors
de Ryanair acusen
Foment i l’empresa
de vulnerar el
seu dret a vaga
El sindicat USOC denuncia que els serveis

mínims del 100% han impedit cancel·lar cap vol a
Girona La vaga ha afectat les ventes als avions
ACN GIRONA

■Els treballadors de Ryanair acusen el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i a la mateixa empresa de no haver pogut
exercir el seu dret a vaga. Des del
sindicat USOC expliquen que no
han rebut «cap suport» per part
del Govern espanyol, malgrat que
la companyia ha decretat el 
de serveis mínims en els vols que
es podien veure afectats per les
protestes.
La portaveu del sindicat, Lídia
Arasanz, va lamentar la posició
del Ministeri davant de l’actitud
de Ryanair. «El senyor Ábalos s’ha
desentès de nosaltres. Per a ell no
som un problema si no hi ha cues
de passatgers enfadats als aeroports», va lamentar Arasanz.
USOC, però, va voler destacar la
resposta que han tingut els treballadors de la companyia en els deu
dies de vaga, i va destacar les pèr-

dues que ha tingut Ryanair per la
negativa de vendre productes a
l’avió.
L’últim dia de vaga conjunta
entre tripulants i pilots de Ryanair
ha servit per fer balanç de les protestes. Des d’USOC van assegurar
que s’ha vulnerat el seu dret a protestar, per la imposició de la companyia a complir uns serveis mínims del  i que, per tant, van
fer que no es cancel·lés cap avió
dels que sortien de l’aeroport de
Girona. Per això, els treballadors
van fer responsable també el Ministeri de Foment, ja que «és inaudit» que es permetés haver de
complir amb aquesta exigència.
Els treballadors, però, sí que
han dut la protesta a dintre dels
aparells i els dies de vaga no han
venut productes als passatgers.
Cal recordar que Ryanair no ofereix res inclòs en el preu del bitllet
d’avió.

Passatgers pujant a un avió de la companyia Thomas Cook, ahir, a l’aeroport de Vilobí. DAVID APARICIO

Un avió de Thomas Cook
repatria turistes britànics
L’aeroport de Girona anul·la dos vols més de la companyia en fallida
EUROPA PRESS/DdG GIRONA

■L’aeroport de Girona Costa Brava, a Vilobí d’Onyar, va anul·lar
ahir dos vols de la companyia
Thomas Cook, alhora que un avió
va volar buit des de la Gran Bretanya per repatriar els turistes que
es trobaven en terres gironines i
no van poder tornar a casa degut
a la fallida econòmica de l’empresa.

En conjunt, la xarxa d’aeroports
d’Aena va cancel·lar  vols després de la fallida de Thomas Cook
i en va registrar  de noliejats pel
govern britànic per a la repatriació
dels turistes.
En concret, es van suspendre
sis vols a l’aeroport de Palma de
Mallorca,  al de Tenerife Sud,
dos a Lanzarote,  al de Menorca,
un al d’Eivissa i  al de Reus, a més

dels dos esmentatns al de GironaCosta Brava.
Així mateix, en els  vols noliejats per compensar aquestes
cancel·lacions, el Govern britànic
esperava transportar al voltant de
. passatgers fins al seu país
d’origen. Fins dijous, als aeroports
d’Aena s’havien registrat  vols
noliejats que van repatriar .
passatgers.
ANIOL RESCLOSA

Girona Mifas celebra el quarantè aniversari amb música, foc i menjar

 L’associació Mifas, dedicada a les persones amb discapacitat física de les comarques de Girona, va celebrar ahir la festa del quarantè aniversari a l’esplanada de la Copa. Els actes de celebració van començar a les 8 del vespre amb una cercavila a càrrec dels Diables de l’Onyar que va sortir de la plaça Catalunya i va recórrer el centre de la ciutat, passant pel
pont de Pedra, el carrer Santa Clara i la plaça de la Independència, fins que va arribar a la Copa. Ja en aquest espai, l’actor Rafel Faixedas va conduir l’acte –amb un intèrpret de la llengua dels signes per a les persones amb discapacitat auditiva–, que va comptar amb l’actuació de President Xai, un espectacle de foc ofert també pels Diables de l’Onyar i ball amb
l’Orquestra DiVersiones. A més de barra de bar, també es van muntar diversos food trucks.

