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Jornada sobre 
cria de cargols 
a Concactiva

MONTBLANC

■ Una trentena de persones 
van participar dilluns a Con-
cactiva a la jornada tècnica 
sobre l’Helicicultura profes-
sional, és a dir, la cria del car-
gol en granges. La jornada va 
ser organitzada conjuntament 
amb el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i va comptar amb 
experts ponents sobre el tema.  

La jornada va comptar amb 
productors de cargols que van 
explicar la seva experiència, 
els aspectes més tècnics i les 
oportunitats de negoci que ac-
tualment es desenvolupen. 

Fa anys que aquesta espè-
cia es cria en petites explo-
tacions familiars. En els últims 
anys, però, han sorgit gran-
ges especialitzades que han 
introduït millores en les tèc-
niques.

■ La reconeguda cantant i actriu 
Lolita Flores serà una de les pro-
tagonistes de la temporada 2016 
dels teatres de Valls. Amb més de 
40 anys de trajectòria, el 30 d’abril 
arribarà a la ciutat vallenca per 
presentar una de les novel·les 
més destacades de l’escriptora 
catalana Mercè Rodorera, La pla-
ça del diamant. Sota la direcció de 
Joan Ollé, Flores portarà a esce-
na una adaptació de l’obra en for-
ma de monòleg per explicar la 
història de la Colometa, una no-
ia que se sent perduda al món. 

El 2016 també comptarà amb 
dues altres grans obres, en aquest 
cas, incloses al gènere de la co-
mèdia. D’una banda, el 13 de febrer 
serà el torn de Marits i mullers, 
una adaptació de la comèdia de 
Woody Allen feta per Àlex Rigo-
la i que compta amb destacats in-

tèrprets de l’escena catalana: An-
dreu Benito, Joan Carreras, Mò-
nica Glaenzel, Sandra Monclús, 
la vallenca Mar Ulldemolins i Llu-
ís Villanueva.  

D’altra banda, el dia 5 de març, 
Pere Arquillué i Àgata Roca pro-
tagonitzaran la segona comèdia 
de la temporada amb Els veïns de 
dalt, programada al Temporada 
Alta de Girona. Es tracta de la pri-
mera incursió al teatre del guar-
donat cineasta Ces Gay. 

La venda d’entrades per a 
aquests tres espectacles es durà 
a terme durant les setmanes na-
dalenques, començant el 15 de 
desembre a les dotze del migdia 
a través d’abonaments i finalit-
zarà el 5 de gener. «Són tres tí-
tols d’èxit per regalar teatre per 
Nadal», explica el regidor de Cul-
tura, Marc Ayala.–M. P.
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Lolita Flores, a la cartellera 

dels teatres de Valls 2016

La filla gran de Lola Flores, ‘Lolita’, en una imatge d’arxiu durant una 
actuació sobre els escenaris. FOTO: CEDIDA
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Cara el 2016, la jornada laboral 
dels treballadors del Pius Hos-
pital de Valls augmentarà en un 
3%, passant de les 1.620 hores 
anuals actuals a les 1.668, una me-
sura que es pren després que a fi-
nals del mes d’abril s’aprovés el 
nou conveni del sector sanitari.  

Concretament, aquest aug-
ment afectarà, segons explica el 
gerent del centre sanitari, Joa-
quim Pellejà, a infermeria, auxi-
liars d’infermeria i tècnics. «Són 
les hores marcades al nou con-
veni», explica el gerent.  

Comissions Obreres del Pius 
Hospital, el sindicat amb més afi-
liats de l’hospital, no veu amb 
bons ulls aquesta actuació i cri-
tica que la mesura ha estat apli-
cada «de forma unilateral per part 
de la Direcció de l’Hospital i el 
Consell d’Administració». «El 
conveni contempla que es poden 

mantenir les condicions més be-
neficioses, de manera que no és 
obligatori fer aquest augment de 
la jornada laboral», es replica des 
de CCOO.  

En aquest sentit, el sindicat 
creu que la mesura pot tenir reper-
cussions en el benestar dels pro-
fessionals i repercutir en la qua-
litat assistencial. El gerent del Pi-
us, però, recorda que «la mesura 
també representa un augment 
dels dies de permisos retribuïts». 

Aquest serà el primer augment 
de jornada que patiran els treba-
lladors del Pius Hospital de Valls. 
En els últims anys s’han realit-
zat constants retallades salari-
als, amb les que s’han estalviat 
més de 5 milions d’euros. No obs-
tant això, les hores s’havien acon-
seguit mantenir a 1.620. 

Pel que fa als salaris, des del 
maig d’aquest any les condicions 
han millorat tornant a ser les ma-
teixes que hi havia l’any 2009 amb 

un retorn del 3,5%. Això ha estat 
possible a l’increment en el con-
cert econòmic que la Generalitat 
ha fet al Servei Català de la Salut.  

D’aquesta manera, s’ha donat 
resposta a la demanda que du-

rant mesos van fer els treballa-
dors de l’hospital a través de mo-
bilitzacions setmanals davant les 
portes del Pius amb cartells com 
«Batet, on són els nostres diners?» 
Aquesta part de la problemàtica 

s’ha aconseguit millorar. Per con-
tra, a partir de l’any vinent, la jor-
nada laboral augmentarà 48 ho-
res anuals. 
■ ■ ■ 
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Els treballadors del Pius veuran 

augmentada la jornada laboral
A través del nou conveni del sector sanitari, la 
jornada augmentarà 48 hores anuals, passant 
de les 1.620 a les 1.668. CCOO considera que la 
mesura repercutirà en la qualitat assistencial

Treballadors del Pius mobilitzats a principis d’any demanant millores salarials. FOTO: M. P.
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