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■Els hospitals gironins van regis-
trar l'any passat més de . in-
gressos, segons les dades del De-
partament de Salut. En total, els
deu centres que formen part de la
xarxa pública (Siscat) a la regió sa-
nitària de Girona van sumar
. hospitalitzacions durant
l'any passat, el que suposa un
, més que l'any anterior,
quan van ser ., segons les es-
tadístiques recollides als informes
de la Central de Resultats de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
presentats ahir per la conselleria
en una jornada. 

Com és normal, l'hospital amb
més ingressos l'any passat va ser
l'hospital Josep Trueta, amb
. (un , més que un any
enrere), seguit dels dos centres de
la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva, ja que entre els hos-
pitals de Blanes i el Sant Jaume de
Calella es va arribar a les .
hospitalitzacions, per les .
de fa un any. Això suposa un in-
crement del ,. 

Per darrere d'aquests centres hi
ha els hospitals de Figueres, el
Santa Caterina i el de Palamós,
que van comptabilitzar, respecti-
vament ., . i .. 

A continuació, ja vindria la Clí-
nica Girona, ja que l'informe tam-
bé inclou les altes del centre i les
de la Salus Infirmorum de Banyo-
les, dos equipaments privats amb
qui Salut té un conveni per deri-
var-hi l'activitat pública. 

Segons les dades recollides per

Salut, les hospitalitzacions a la Clí-
nica Girona van passar de . el
 a . l'any passat, és a dir,
un , més, una dada que re-
presenta l’increment més alt d’ac-
tivitat de la regió. En el cas de la clí-
nica banyolina, les xifres s'han
mantingut bastant estables, pas-
sant de les . del  a les
. del .  

Un 6,8% més d’altes a Catalunya
El conjunt dels hospitals públics
catalans van atendre . per-
sones diferents durant el  i es
van donar . més altes que el
, un , d'increment. 

L'estada mitjana dels pacients
va ser de , dies, davant dels ,
del . El diagnòstic més fre-
qüent entre les dones de  a 
anys va ser d'embaràs i postpart,
mentre que en els homes de la
mateixa edat van ser les malalties
digestives. 

La Central de Resultats fa en-
questes periòdiques, i en l'atenció
hospitalària de l'embaràs, el part
i el postpart, l'índex de satisfacció
és de , sobre , una dècima
més que el . En el cas de les
urgències hospitalàries hi ha un
índex de satisfacció del , sobre
. 

Els aspectes pitjor valorats són
la informació sobre el temps d'es-
pera, que només va rebre el 
dels pacients, davant del  del
. La comoditat a la sala d'es-
pera també ha baixat, amb un 
d'aprovació, davant del  de fa
tres anys, i l'organització del servei
baixa del  al  d'aprovació.

Entre els centres de la xarxa pública que
més han incrementat les hospitalitzacions hi ha
els de la Selva i el Maresme i la Clínica Girona

Els hospitals
gironins registren
90.600 ingressos 
el 2016, un 6,11%
més que el 2015 ALBA CARMONA GIRONA

■ Els treballadors de les ambu-
làncies gironines han anunciat
que convocaran una vaga parcial
i indefinida per protestar contra la
remodelació del servei que pro-
posta l'empresa concessionària,
Transport Sanitari de Catalunya
(TSC), i la manca d'implicació de
l'admninistració per garantir el
compliment del contracte d'adju-
dicació. A falta d'una data concre-
ta, fonts sindicals han apuntat
amb molta probabilitat es tractarà
d'una aturada que afectarà un dia
o hores concretes, per intentar
perjudicar el mínim possible els
usuaris, i previsiblement comen-
çarà la darrera setmana de juliol. 

La decisió l'han pres els sindi-
cats majoritaris al comitè d'em-
presa -Sindicat del Transport Sa-
nitari de Girona, Comissions
Obreres i Sindi.Cat- després de
consultar la plantilla en diverses
assemblees arreu del territori. En
aquestes consultes, el  dels
treballadors va optar per la vaga,
un  es va pronunciar en contra
i la resta va votar en blanc o es va
abstenir. 

Des del comitè indiquen que
entre els motius que han propiciat
aquesta «mesura extrema» hi ha
l'incompliment i abaratiment del
contracte públic entre TSC i l'ad-
ministració i les mesures que pre-
tén aplicar l'empresa per reduir el
capital invertit, com abaixar les
categories laborals dels treballa-
dors i canviar-los les condicions
laborals de sobte.

També critiquen l'incompli-
ment en matèria de riscos labo-
rals, amb «bases assistencials en
estat deplorable i ambulàncies en
mal estat»; l'incompliment del
conveni col·lectiu perquè hi ha
portalliteres exercint de conduc-
tors o les contractacions de porta-
lliteres i ajudants de portalliteres,
per després demostrar el dèficit
de conductors, «creant així esce-
naris ficticis per argumentar el
moviment de treballadors d'un
servei a un altre». 

Millorar el servei
Els representants dels treballa-
dors remarquen que calen con-
tractacions i condicions laborals
dignes per garantir un millor cli-
ma laboral i personal de la planti-

lla, que de retruc afecta el servei, i
denuncien les rutes sobrecarre-
gades que provoquen retards en
els tractaments dels pacients. 

Per tot plegat, la vaga també
servirà per reclamar la «implica-
ció total» del Departament de Sa-
lut, el Servei Català de la Salut i el
SEM per controlar i supervisar les
contractacions. 

Així mateix, els treballadors re-
corden que la seva protesta no no-
més vol defensar els seus drets,
sinó també aconseguir un trans-
port sanitari de qualitat per als
usuaris, als qui demanen com-
prensió. «Demanem que tothom
ho entengui, no portem paquets,
portem persones malaltes o acci-
dentades», indiquen els tres sin-
dicats majoritaris. 

Els treballadors de les
ambulàncies anuncien una
vaga parcial i indefinida
Proposen una aturada puntual en hores o dies concrets per protestar
per la rebaixa de les condicions laborals i la poca implicació de Salut

Una ambulància a Girona, en una imatge d’arxiu.  MARC MARTÍ

P.T.V. GIRONA

■ El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha retirat
«l’aparença» dels paràmetres que
les direccions dels centres públics
poden valorar en les entrevistes
personals que poden fer per se-
leccionar un perfil professional
específic. 

Aquest aspecte apareixia en
una nota a peu de pàgina i en lletra
petita al final del formulari que els
directors han d’omplir després de

fer l’entrevista, però la Conselleria
que dirigeix Meritxell Ruiz ha de-
cidit eliminar-lo i distribuir un al-
tre document.  

El text corregit incloïa l’aparen-
ça entre una sèrie de paràmetres
relatius a la «vessant comunicati-
va» dels docents, entre els quals
també hi ha l’expressió personal,
l’actitud o les habilitats comuni-
catives i d’interacció. En general,
el formulari valora les aptituds del
mestre o professor per cobrir una
plaça específica. 

El fet que les direccions po-
guessin tenir en compte la imatge
del docent que opta a una vacant,
corresponent a un perfil concret,
va provocar les crítiques dels sin-
dicats educatius principals, Us-

tec·STEs, CCOO i el Sindicat de
professors de Secundària Aspepc-
SPS, que van acusar Ensenya-
ment d’utilitzar els mateixos mè-
todes de l’empresa privada per co-
brir places laborals de titularitat
pública. 

Ahir, el Departament d’Ense -
nyament va confirmar la retirada
de l’esment a l’aparença dels pro-
fessionals, perquè va explicar que
es tractava d’un aspecte comple-
mentari i no era cap element nu-
clear en la selecció del docent. La
Conselleria va remarcar la seva
flexibilitat i que no ha tingut cap
inconvenient a suprimir el motiu
d’aquesta polèmica, perquè –va
dir– no afecta el contingut de la
tria. 

Ensenyament elimina la referència 
a l’aparença en l’entrevista a docents
Els sindicats van criticar
que es valorés la imatge i el
Departament afirma que era
un element complementari

ORACIÓN
AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que ilu-
minas todos los caminos para que yo alcance
mi ideal.
Tú que me das el don Di vino de perdonar y ol-
vidar el mal que me ha cen y que en todos los
instantes de mi vi da estás conmigo, yo quiero
en este corto diálogo agradecerte por to do y
confirmar una vez más que nunca quiero sepa-
 rarme de ti por mayor que sea la ilu sión mate-
rial. Deseo estar contigo y todos mis seres
queridos en la gracia perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos. 
(La persona deberá rezar esta oración tres días
seguidos sin decir el pedido, dentro de tres días
será alcanzada la gracia por difícil que sea). 
(Publicar en cuanto se reciba la gracia). 

ROSA

ELÈCTRICA DE JAFRE SA
COMUNICA

als seus clients i al públic en general que, amb
la finalitat de continuar invertint i de millorar
la qualitat del servei elèctric, caldrà inter -
rom  pre el subministrament d’energia als
clients següents:

CD59 MARSAL
Horari: de 08:15 a 13:30 h
Referència D2417

TT.MM: MARSAL
DATA:  14 de juliol de 2017

Preguem que disculpin les molèsties que els
puguem ocasionar.

Per a qualsevol aclariment poden  trucar al
972 47 66 40

INFORMACIÓ


