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Agents de la Urbana
mantenen el boicot
a Santa Cecília

SEGURETAT

❘ LLEIDA ❘ Demà es commemora
la patrona de la Guàrdia Ur-
bana, santa Cecília, i els sin-
dicats mantenen el boicot als
actes oficials, segons va afir-
mar ahir un portaveu sindi-
cal. Per exemple, només as-
sistiran a la desfilada els
agents que estiguin obligats a
fer-ho. El principal punt de
discrepància amb la Paeria és
l’anul·lació de l’extra de Na-
dal per ordre del Govern.

Xerrades de científics
avui en onze centres
educatius de Lleida

CIÈNCIA

❘ LLEIDA ❘ Científics pronuncia-
ran avui simultàniament a tot
Catalunya un centenar de
conferències simultànies a
alumnes d’ESO i batxillerat
en el marc del Dia de la Ci-
ència a les Escoles.A Lleida
hi haurà xerrades en centres
de Lleida capital,Almenar,
Balaguer, Cervera, la Seu
d’Urgell, Oliana, la Pobla de
Segur, el Pont de Suert, Sort,
Solsona iVielha.

ElGovern impugnarà
laFPdualper invasió
decompetències

ENSENYAMENT

❘ BARCELONA ❘ El Consell Execu-
tiu va aprovar ahir presentar
un requeriment d’incompe-
tència contra el reial decret
que regula la FP dual al con-
siderar que envaeix compe-
tències de la Generalitat. És
el pas previ a la sol·licitud
d’un informe al Consell de
Garanties Estatutàries perquè
el cas pugui arribar fins alTri-
bunal Constitucional.

Associació de
pares de totes
les escoles bressol

INFÀNCIA

❘ LLEIDA ❘ L’associació de mares i
pares general de totes les esco-
les bressol ha renovat càrrecs i
ahir va ser presentada a la sala
JaumeMagre. El regidor d’Edu-
cació, Jesús Castillo, va explicar
que al ser una etapa educativa
molt curta és habitual renovar
la meitat de l’associació cada
curs. L’entitat organitza la fes-
ta de comiat d’alumnes i benvin-
guda dels nous. La presentació ahir de l’associació demares i pares general de les escoles bressol.

ITMAR FABREGAT

Una protesta demetges a l’Arnau de Vilanova.

La precarietat arriba alsmetges
El Col·legi constata que residents i especialistes joves només tenen accés a llocs mal
remunerats || Metges de Catalunya denuncia contractes de dies a primària

SANITATLABORAL

tat laboral també es dóna en
l’atenció primària, on va asse-
gurar que s’estan contractant
professionals per dies o un cap
de setmana.“Des de l’aplicació
del decret del 2010, només es
cobreixen el 50 per cent de les

jubilacions i les vacants es dei-
xen sense cobrir, de manera que,
quan fa falta personal en un ser-
vei determinat, es fan contrac-
tes de dies o de caps de setma-
na”, va indicar el portaveu del
sindicat.

S.E.
❘ LLEIDA ❘ Metges que treballen en
un hospital públic al matí i en un
centre privat o a la seua pròpia
consulta a la tarda.Aquesta és
la idea que sempre s’ha tingut
dels facultatius, una professió
que mai s’acostumava a associ-
ar a l’atur. Fins ara.Amb la cri-
si, les coses han canviat pràcti-
cament en tots els àmbits. Les
retallades en el sector sanitari
estan provocant com a conse-
qüència quemetges s’hagin que-
dat sense feina a la sanitat pú-
blica i hagin d’acceptar contrac-
tes precaris al sector privat.

Així ho confirma el Col·legi
de Metges de Lleida, que deta-
lla que han“constatat que hi ha
residents i metges joves que no
han consolidat la seua plaça a la
sanitat pública (on eren interins)
i que ara treballen a la concer-
tada amb contractes precaris”.
Per exemple, metges especialis-
tes que s’han quedat sense fei-
na al sector públic i que accep-
ten contractes només per fer
guàrdies en centres sanitaris con-
certats.

Un portaveu del sindicat Met-
ges de Catalunya va denunciar

que aquesta situació s’està pro-
duint de forma generalitzada i
va remarcar que amb aquest ti-
pus de “contractes en precari”
els facultatius “no tenen accés a
complements retributius com els
de carrera professional o pro-
ductivitat variable”.

Sobre aquest tema, fonts del
sector privat van recordar que
fa uns anys resultava molt difí-
cil trobar facultatius d’algunes
especialitats i quan els trobaven,
reclamaven retribucions eleva-
des. En canvi, ara hi ha profes-
sionals que estan disposats a tre-

ballar, encara que no sigui de
l’especialitat en què s’han for-
mat.

Atenció primària

Metges de Catalunya també
va denunciar que la precarie-
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