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Emaya i el comitè d’empresa arriben a un acord pels diumenges i festius
lies en situació desfavorida, en con-
ceptes que comprenen  beques a in-
fància en risc i ajudes econòmiques 
per a adults. 

Comparativament, explicaren 
des de l’Ajuntament a través d’un 
comunicat, durant el primer tri-
mestre de l’any 2013, aquesta apor-
tació var ser  de 464.049,47 euros. 
Així, enguany s’han concedit 
372.525,57 euros més, un 80% més 
respecte de l’any passat.e

L’acord s’assolí en el TAMIB 
(Tribunal d’Arbitrage i Mediació de 
les Illes Balears) després de diver-
ses reunions. Les dues parts coin-
cidien en la impossibilitat de fer 
front a una sentència judicial de fa 
anys que establí que aquests com-
plements s’havien de calcular de 
manera global sobre tota la percep-
ció salarial del treballador. Segons 
l’empresa, això suposaria un aug-
ment del 123% de l’actual comple-

ment i, per tant, “inassumible eco-
nòmicament”. Les contraprestaci-
ons per als treballadors no pogue-
ren ser confirmades ahir per aquest 
diari amb els representants. L’acord 
haurà de ser ratificat per l’assem-
blea de treballadors d’Emaya. 

Al marge d’això, l’Ajuntament in-
formà ahir que a través de l’àrea de 
Benestar s’han concedit durant el 
primer trimestre de 2014 un total de 
836.574,04 euros per ajudar famí-

LL. P.   
PALMA.  La direcció d’Emaya i el co-
mitè d’empresa arribaren ahir a un 
acord per posar punt final al conflic-
te pels complements que reben els 
treballadors  en les jornades de diu-
menge i festius, segons explicaren 
fonts de l’empresa municipal, que 
també asseguraren que aquestes re-
tribucions quedaran “talment com 
ara, sense variacions”. 

Retribució 
La direcció 
assegura que 
no hi haurà 
cap variació 
respecte d’ara

PALMA

“Som pallassos, no delinqüents”
 
Les passes en fals fetes per Cort en 
relació a l’ordenança cívica i la ins-
trucció per restringir els artistes al 
carrer ha acabat provocant la in-
dignació d’aquest sector, que vol 
ser regularitzat. 

ralta, que es mostrà obert a fixar 
ubicacions concretes per a segons 
quines actuacions, “perqè jo som el 
primer que sé que no puc fer mala-
bars en un lloc ple de gent com el 
carrer de Sant Miquel”.  

Després de retirar la instrucció 
que prohibia explícitament l’actua-
ció de “pallassos” i “malabaristes” 
als carrers més cèntrics, el govern 
municipal n’ha enllestida una de 
nova per actuar només contra la 
venda ambulant fins que entri en vi-
gor l’ordenança cívica que ha de re-
gular totes aquestes activitats. 

Els grups de l’oposició criticaren  
durament l’actuació del govern mu-
nicipal en relació a això. La regido-
ra Begoña Sánchez (PSOE) els instà 
a regular “de manera consensuada 
amb el col·lectiu”. Neus Truyol, de 
MÉS, considera que San Gil “fa el rí-
dicul” i qué tot plegat és una mos-
tra dels “possibles abusos policials” 
que hi haurà amb l’ordenança.e

LLUÍS PLANAS  
PALMA. El col·lectiu d’entitats i pro-
fessionals d’activitats circenses que 
actuen als carrers de Palma –entre 
els quals es troben pallassos, mala-
baristes i mims– denuncià ahir la 
“intimidació” que pateixen per part 
de l’Ajuntament arran del conflic-
te per la tramitació de la nova orde-
nança cívica, encara pendent d’en-
trar en vigor i restrictiva amb ells, i 
per la darrera instrucció que prohi-
bia les seves actuacions a les rutes 
turístiques, que finalment l’equip 
de govern s’ha vist obligat a retirar. 

“Ens estan intimidant, censurant 
i fent molt de mal a la nostra imat-
ge”, criticà ahir David Peralta, por-
taveu del col·lectiu El Loco Circo de 
la Vida, que n’engloba d’altres com 
el Circ Bover, Pallassos sense Fron-
teres, Mr. Filigrana i ÀnimaCirc. 
“Som pallassos, no delinqüents”, 
advertí, i remarcà que es tracta de 
“professionals formats en les arts 
escèniques que aportam grans dosis 
de cultura als carrers de la ciutat i 
ens convertim en un atractiu turís-
tic”. “I en el nostre cas –afegí–, tots 
som treballadors autònoms que pa-
gam els nostres impostos i cotitzam 
a la Seguretat Social”.  

El col·lectiu registrà ahir a Cort 
una petició de reunió urgent amb la 
regidora de Govern Interior, Irene 
San Gil. Li volen transmetre que 
s’acabi amb actuacions com la de di-
marts, quan la Policia Local desa-
llotjà tota mena d’artistes que actu-
en habitualment a Dalt Murada. 
També que l’ordenança municipal 
que entrarà en vigor tingui en 
compte la proposta que el col·lectiu  
registrà el setembre passat. Perquè 
David Peralta deixà clar que allò que 
volen és una regularització clara de 
la seva activitat i poder obtenir un 
permís per dur-la a terme, “com ja 
podem fer en altres municipis”.  

“En la majoria de casos, la nostra 
activitat suposa menys molèsties 
que la d’altres artistes escènics, com 
per exemple els músics”, digué Pe-

El col·lectiu circense denuncia la “intimidació” que pateix al carrer i exigeix la seva regularització 

TREBALLADORS AUTÒNOMS  
El portaveu volgué deixar clar 

que en el seu cas “tots som 
treballadors autònoms que 

cotitzam i pagam els nostres 
impostos”. ISAAC BUJ

Cort i el Govern els han finançat projectes
L’apunt

Cooperació a Sud-amèrica 
Es dóna la circumstància que El 
Loco Circo de la Vida, el col·lectiu 
que Cort ha intentat impedir que 
actuï als carrers de Palma, ha estat 
finançat en anys anteriors pel ma-
teix Ajuntament i pel Govern per 
desenvolupar projectes de coope-
ració a països de Sud-amèrica.

Promoció cultural 
A més de defensar que la seva acti-
vitat suposa una aportació cultural 
i un atractiu turístic per a la ciutat, 
els artistes circenses recorden que 
també desenvolupen una tasca de 
promoció cultural amb l’organit-
zació d’esdeveniments com les set 
edicions del Circ de les Cultures.

Petició  
Demanen una 
reunió urgent 
amb Cort per 
acabar el 
conflicte i 
tenir permisos


