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Parellada, amb Josep Gassó,
president de l’entitat ■ F.

SOCIETAT

Fundesplai
recapta 20.000 €
en el 3r Sopar
Solidari
Fundesplai va iniciar ahir amb
el 3r Sopar Solidari la campanya “Prenem partit per la infància!” que té per objectiu recaptar fons per poder atorgar
ajuts i beques per a menjadors, colònies, activitats de
lleure i reforç escolar per a infants en situació vulnerable.
La xef Ada Parellada va oferir
un menú inspirat en els “menjars impossibles dels campaments” i amb els donatius
dels 150 assistents es van recaptar 20.000 euros. L’any
passat, Fundesplai va atorgar
18.711 ajuts i beques per a infants. ■ REDACCIÓ
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L’acció diària contra la repressió
a Tarragona compleix sis mesos

Mediació per
intentar
desconvocar la
vaga de demà

La iniciativa Silenci contra la
repressió, per la llibertat, rebel·leu-vos contra la injustícia,
que cada dia, de dilluns a divendres, protagonitza una
concentració davant dels jutjats de Tarragona, a l’entrada
de la parròquia de Sant Pau,
per reclamar a jutges, fiscals i
policies que no callin davant
de la repressió que pateix Catalunya, compleix avui sis mesos. De fet, aquesta és una
setmana d’aniversaris ja que

Els sindicats CCOO, UGT i
USOC van assistir ahir a la reunió de mediació amb la Generalitat per intentar desconvocar la vaga de la funció pública prevista per a demà i a la
qual s’hi podrien sumar més
de 250.000 treballadors. A la
reunió, convocada pel Departament de Treball, hi van assistir els responsables de
l’àrea pública dels sindicats.
Els representants dels treballadors demanen un acord
que inclogui el compliment de
l’acord del govern (retorn immediat d’un mínim del 10%
de la paga de 2013), de les resolucions del Parlament (retorn de la resta de pagues en
dos anys) i la calendarització
de la recuperació de la resta
de drets. ■ REDACCIÓ

dijous se celebrarà el silenci
número 100 des de l’inici, l’11
de juny, ja que aquesta acció
no té lloc ni els caps de setmana ni els festius i també es
va aturar el mes d’agost, quan
també els jutjats van aturar la
seva activitat. L’acció consisteix en una concentració entres les nou del matí i les dues
del migdia, però l’acció principal té lloc entre les dotze del
migdia i dos quarts d’una,
quan protesten en estricte si-

lenci.
De fet, des de mitjan mes
d’octubre ja són nombroses
les convocatòries, diàries o
setmanals, en què es reclama
l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats
que han complert el primer
aniversari, com ara, i entre
moltes d’altres d’arreu del
Principat, les de Bescanó,
Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Vilafranca del Penedès,
Reus o Terrassa. ■ J.R.

Uns centenars de ciutadans van protestar ahir al centre de Barcelona ■ EFE

Catalunya és la
zona de l’Estat
amb més
desnonaments

Marea Blanca reclama la reducció
urgent de les llistes d’espera

Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments en el tercer trimestre
del 2018, segons l’informe sobre els efectes de la crisi del
Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En total se’n van
registrar 2.531, el 21,9% del
total de l’Estat. Tenint en
compte només els que es deriven de la LAU, Catalunya és
també primera amb 1.738, el
23,1% del total. Pel que fa als
derivats d’execucions hipotecàries, se situa en tercera posició, amb 589. ■ ACN

La plataforma en defensa de
la sanitat pública a Catalunya
Marea Blanca va adreçar ahir
una carta al govern en què exigeix la reducció de les llistes
d’espera i que es posi fi a la
mercantilització de la salut. En
un acte a Barcelona, coincidint amb una sèrie de protestes a tot l’Estat amb motiu del
Dia Internacional dels Drets
Humans, la plataforma va denunciar “l’incompliment de
les llistes d’espera sanitàries,
que vulneren el dret a la vida,
la llibertat i la seguretat reco-
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llits en la Declaració dels DH”.
En una carta adreçada al
conseller d’Economia i Finances, Pere Aragonès, la plataforma explicita que “les llistes
d’espera maten i malmeten
dia a dia la salut de les persones afectades, a més d’incrementar les desigualtats”. Entre
les mesures que reclama destaca que el pacient pugui tenir
“consultes urgents amb especialistes en el termini de 10
dies, proves diagnòstiques urgents i cirurgies de càncer en
un màxim de 30 dies i visites

amb el metge de capçalera en
48 hores”. La concentració va
tenir la participació d’altres
plataformes, com Marea Pensionista, que cada dilluns es
manifesta a la plaça Universitat, o Élite Taxi, que va facilitar
el trasllat de la gent gran a la
plaça de Sant Jaume, però
amb prou feines va aplegar
unes dues-centes persones,
motiu pel qual els organitzadors van lamentar que “només hi hagi uns pocs que lluiten en defensa dels drets de
tota la població. ■ X.A.
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Els examinadors
de trànsit
desconvoquen la
vaga iniciada ahir
Els examinadors de trànsit
van decidir desconvocar la vaga que havien començat ahir i
que estava prevista fins al 21
de desembre després que el
Ministeri d’Hisenda hagi acceptat pagar el que se’ls deu
del 2018. Cal recordar que
l’any passat aquest col·lectiu
va protagonitzar cinc mesos
de mobilitzacions fins que la
Direcció General de Trànsit es
va avenir a equiparar-los el
sou amb altres col·lectius de
la plantilla amb un increment
de 250 euros bruts mensuals.
L’augment de sou, però, no ha
arribat, fet que ha motivat les
noves mobilitzacions.
Ara, el Ministeri Hisenda ha
acceptat pagar abans d’acabar l’any els diners corresponents a aquest any. Ho farà
com un plus de productivitat,
una mesura que la plantilla
accepta com a provisional, tot
i exigir que a partir de l’any vinent l’augment de sou consti
com un complement de la nòmina.
La vaga d’ahir va tenir un
seguiment del 83% a Catalunya, la qual cosa va obligar a
suspendre la majoria dels
exàmens previstos, segons un
comunicat sindical.
Per ciutats, segons el sindicat CSIF, el major seguiment
de la vaga es va produir a Lleida, amb el 100% dels examinadors; seguida de Barcelona,
amb un 90%; Girona, amb un
71,42%, i Tarragona, amb un
70%.■ REDACCIÓ
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Ajuntament de
Flix
Edicte: 45/2018

ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
DEL PROTOCOL, DELS HONORS I LES
DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX.
El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió
ordinària celebrada el dia 28 de novembre
de 2018, va acordar l’aprovació inicial del
Reglament del protocol, dels honors i de
les distincions de l’Ajuntament de Flix.
En compliment del que disposa l’article
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies comptat
des del dia següent al de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord.
Flix.
L’alcalde,
Marc Mur Bagés

