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epte a l’estiu

i així aconseguir la declaració de Zo-
na de Gran Afluència ha estat un 
dels cavalls de batalla de Pimeco els 
darrers mesos, des de l’entrada en 
vigor de la Llei de comerç.  
       La patronal  ha impugnat recent-
ment les resolucions de la Direcció 
General de Comerç i Empresa del 
Govern balear per les quals s’apro-

ven les sol·licituds d’ampliació de 
les Zones de Gran Afluència Turís-
tica (ZGAT) de cinc municipis de 
Mallorca. 
       En concret, es tracta de les ampli-
acions aprovades a Llucmajor, Fe-
lanitx, Vilafranca de Bonany i sa Po-
bla, com també la del nucli urbà de 
Portocristo.e

Federació de la Petita i Mitjana Em-
presa de Mallorca, Pimem, lamentà 
ahir el vot en contra del grup PP al 
ple del Consell de Mallorca perquè 
“s’aprovàs una moratòria i vetar ai-
xí la instal·lació de noves grans su-
perfícies fins que s’aprovi definiti-
vament el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials”. 
       “Aquest PDSEC va ser anunciat 
fa unes setmanes pel Govern bale-
ar i el Consell de Mallorca, davant 
de les patronals de comerç integra-
des en la Confederació Balear de 
Comerç, CBC (Pimeco i Afedeco)”, 
va dir ahir  Pimem, que considera 
“una irresponsabilitat anunciar la 
redacció d’un pla director sense que 
aquest fos acompanyat de la decla-
ració d’una moratòria”. “Per Pi-
mem, més aviat semblava una cri-
da que es posin en marxa més pro-
jectes”, criticà la patronal.e

Més de 2.000 petits comerços 
han tancat per la crisi. I. BUJ

Endesa ofereix assistència en català a Manacor
El tema va sorgir aquesta set-

mana al ple municipal de Mana-
cor. El  portaveu d’Esquerra, Jo-
an Llodrà, va assegurar que “tot-
hom ha de tenir dret a ser atès en 
les dues llengües oficials”, davant 
les queixes que feren alguns ciu-
tadans. 

El regidor Xisco Mateu, 
d’ALM, va afirmar en la sessió 
que s’estava negociant amb l’em-
presa, però sembla que en reali-
tat la situació ja estava resolta i el 
membre de la corporació ho des-
coneixia.  

Amb el nou sistema de funci-
onament, l’enllumenat intel·li-
gent de la capital del Llevant es 
gestiona des de Sevilla, des d’on 
s’atenen aquestes telefona-
des.e

Joan Llodrà 
(ERC) va 
reclamar els 
drets 
lingüístics.

ENLLUMENAT

 La companyia elèctrica Endesa 
ha assegurat que sí compleix amb 
els requisits establerts a la licitació 
del servei de l’enllumenat públic de 
Manacor, respecte de l’atenció tele-
fònica en català. Fonts de l’empresa 
han explicat a l’ARA Balears que “hi 
ha catalanoparlants específicament 
per atendre les incidències i les co-
municacions en aquest servei, en 
compliment de les condicions mar-
cades per l’Ajuntament”. 

Tot i això, Endesa admet que hi 
pugui haver hagut algun cas “en el 
qual en el moment de la telefonada 
no hi hagués cap agent catalanopar-
lant disponible”. 
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Netejadores, la cara amarga 
dels rècords turístics

Celestí Alomar, 
Biel Barceló, 
les 
treballadores 
Dolores Ayas i 
Soledad Castro 
i David Abril.

no succeeix amb el Govern 
Bauzá, ja que aquest només s’ha 
dedicat a vendre un optimisme 
estadístic que contrasta amb la 
realitat de la majoria de la gent”, 
va asseverar. 

Les treballadores Dolores 
Ayas i Soledad Castro explicaren 
en primera persona la seva situa-
ció i com, en aquests anys de rè-
cords de turistes, han empitjorat 

les seves condicions la-
borals i s’ha incremen-
tat la seva càrrega de fei-
na “fins a límits insoste-
nibles, amb conseqüèn-
cies fins i tot per a la 
seva salut física i men-
tal”, tal com va corro-
borar  el doctor Joan 
López Farré. Tant una 
com l’altra foren pro-
tagonistes d’un dossi-
er elaborat el passat 
mes de desembre per 
l’ARA Balears. 

L’acte va tenir l’as-
sistència i el suport 
de l’exconseller de 
turisme Celestí Alo-

mar.e

MÉS reclama un model econòmic més solidari

SALUT LABORAL

La precària situació de les dones de 
la neteja als hotels, que han vist 
que durant la crisi s’incrementava 
de manera molt significativa la 
pressió laboral sobre les seves es-
patlles, va motivar ahir una jorna-
da de feina i de reivindicació de la 
formació MÉS, sota el títol “Les 
que netegen els hotels. Per una po-
lítica turística al servei de la comu-
nitat”. 
      A la jornada va col·laborar l’enti-
tat de recerca Albasud (www.alba-
sud.org), que fa temps que ha posat 
en marxa una campanya per de-
nunciar la situació de patiment fí-
sic que viuen aquestes professio-
nals, que en alguns casos han vist 
com el nombre d’habitacions per 
fer net cada dia arribava a duplicar 
el de fa uns anys, i també el sindicat 
CCOO, que va acollir els partici-
pants al seu saló d’actes. 
      El diputat del Grup MÉS i candi-
dat al Parlament, David Abril, va as-
segurar  que “la base de la indústria 
turística ha de ser la gene-
ració de benestar per a 
tothom”. El diputat afir-
mà que les males condici-
ons laborals contrasten 
“amb els anuncis d’un nou 
rècord de turistes per a la 
propera temporada a les 
Balears”. 
      Per la seva part, el candi-
dat de MÉS per Mallorca a 
la Presidència del Govern, 
Biel Barceló, va insisitir que 
“la coincidència entre rè-
cord de turistes i, així ma-
teix, rècord de pobresa i pre-
carietat hauria d’encendre 
les alarmes de qualsevol res-
ponsable públic, la qual cosa 
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Abusos laborals 
amb nom i llinatge

PRECARIETAT
P 04-09

El Parlament 
cridarà Bárcenas 
i Matas a declarar

P 10-11

La comissió d’investigació de 

Son Espases també farà 

comparèixer Florentino Pérez
M. BONNÍN

Campanet estudia 
limitar l’accés a les 

fonts Ufanes

P 22-23

Les pluges han fet que hi torni a  

brollar l’aigua i es preveu un cap 

de setmana ple de visitants

La crisi dispara els casos de jornals 

que dupliquen el contracte
Les cambreres de pisos es 

mediquen per aguantar l’esforç

MIQUEL  
PUIG
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economista

Per què diu Podem que 
Espanya ha d’esperar una 

“conjuntura favorable” 
per millorar, si Irlanda  

no l’ha necessitat?

54

arquitecte

No hi ha refugi a la 
Història. La Història 

tomba les Bastilles més 
fortes. Desfà els murs més 

ben fonamentats

JOSEP QUETGLAS
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Mites i realitats 
sobre la ccriança

http://mestres.ara.cat

http://criatures.ara.cat

Què hi ha de veritat en les màximes que 

envolten l’embaràs i la paternitat?  P. 4-5

DAVID BORRAT

AVUI AMB EL DIARI 

EMPORTA’T EL 

SUPLEMENT DE 
‘CRIATURES’


