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Balaguer vol recuperar l’antic cine 
Comtal com a centre artístic local.
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A concurs les obres per acabar
amb el fred a l’institut d’Aran.
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Treballadors de l’estació d’espot, ahir durant les mobilitzacions.

treBAllADors D’espot i port Ainé

Un telecadira de Port Ainé tancat per la vaga.

eDgAr AlDAnA

La vaga paralitza Espot i Port Ainé i FGC veu 
inassumibles les reivindicacions del personal
Diu que la pujada salarial i la reducció de jornada anual que demana la plantilla “supera el límit legal” || 
Els empleats tornaran a parar avui i el cap de setmana vinent davant de l’“immobilisme” de l’empresa

esquí conflicte laboral

x. rodrígUez / e. AldAnA
❘ riAlp ❘ La vaga de treballadors 
de les estacions d’Espot i Port 
Ainé va paralitzar ahir les dos 
estacions de les 10.00 a les 13.00 
hores. A la primera van tancar 
totes les instal·lacions durant 
les tres hores i a la segona no-
més van funcionar les cintes de 
transport, segons va explicar 
José Antonio Rodríguez, se-
cretari del comitè d’empresa. 
Aquesta aturada arriba després 
de desacords en la negociació 
del nou conveni col·lectiu.

Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC), propietària de les estaci-

ons, considera inassumibles les 
reivindicacions de la plantilla. 
Juliana Vilert, directora d’Orga-
nització i Persones, va explicar 
que la vaga “es fonamenta en la 
demanda d’augments retributius 
per sobre del límit legal i una re-
ducció de la jornada anual”, que 
el 2020 es va fixar en 1.642 ho-
res, que “és el mínim establert 
per a persones en l’àmbit pú-
blic”, va dir. Per aquest motiu, 
va assegurar que “entenem que 
la vaga no té gaire recorregut 
perquè se sustenta en dos aspec-
tes que l’empresa no té capacitat 
per superar”. Tanmateix, fonts 

pròximes van assegurar que un 
altre conveni de FGC que afec-
ta, entre d’altres, la línia de tren 
de la Pobla, sí que va aplicar una 
pujada salarial de fins al 20 per 
cent.

Fa més de 10 anys que el con-
veni actual està caducat. Ro-
dríguez va afirmar que porten 
quatre mesos de negociacions i 
“al veure que no avancen, hem 
hagut de convocar vaga perquè 
la temporada acaba d’aquí a un 
mes”. Va destacar que “hem 
aguantat per rebre totes les 
propostes de l’empresa” i va 
assenyalar que “no hem volgut 

parar per Nadal, Carnaval o el 
febrer per no perjudicar gai-
re les comarques afectades”. 
Tanmateix, va apuntar que van 
acabar convocant-la “davant de 
l’immobilisme de l’empresa”. La 
convocatòria de vaga d’UGT i 
la Intersindical, que també afec-

ta la Molina, ha provocat can-
cel·lacions de fins al 40% de les 
reserves en hotels del Sobirà.

Rodríguez va subratllar que 
“tenim voluntat de negociar” i 
Vilert va dir que voldrien tan-
car el conveni abans que acabi 
la campanya de neu. Aquest es 
prendrà com a referència per 
al que s’haurà d’abordar per a 
Boí Taüll. Les aturades parcials 
es repetiran avui i demà, a més 
dels dies 16, 17 i 18.

D’altra banda, Port del Com-
te, que dijous va tancar per l’es-
tat de la neu, va obrir ahir tres 
pistes.

AfecTAció en hoTelS
la mobilització ha causat 
cancel·lacions de fins al 
40% de les reserves en 
hotels del pallars sobirà

Aitona estrena 
una ruta amb 4 
bancs gegants

turisme

❘ AitonA ❘ Aitona ha estrenat la 
Ruta dels Bancs Fruiters, que 
proposa buscar els quatre bancs 
que s’han instal·lat al nucli ur-
bà i en l’entorn. A més a més, 
l’ajuntament del municipi con-
vida els visitants a fer-se una 
foto en aquests llocs i compar-
tir-la a les xarxes socials. D’al-
tra banda, avui esperen l’arri-
bada d’una vintena d’autocars 
amb turistes que recorreran els 
camps florits. Ahir van arribar 
sis busos. representants de l’ajuntament davant d’un dels bancs.

AjuntAment D’AitonA

Camarasa no ven el seu 
sòl per edificar cases

municipis iniciatives

❘  CAmArAsA ❘  El concurs que 
l’ajuntament de Camarasa va 
convocar per vendre onze par-
cel·les per construir habitatges 
ha quedat desert. L’alcaldessa, 
Elisabet Lizaso, va explicar 
que hi havia persones interes-
sades a adquirir-les, però la 
pujada de preus dels materials 
de construcció els va frenar. 
Les clàusules de la licitació fi-
xava terminis per a la presen-
tació de projectes i l’execució 
de les obres.

L’objectiu d’aquesta inici-
ativa, que va començar l’any 
2020 amb la venda de tres 
parcel·les, és facilitar l’accés 
a l’habitatge a joves i famílies 
amb fills, a fi de fixar població 
al municipi. Lizaso va expli-
car que ara hauran d’analit-
zar què ha fallat i va avançar 
que la intenció del consisto-
ri és obrir un nou concurs. 
Paral·lelament, també impul-
sen un estudi sobre habitatges 
buits a la localitat.
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