treball temporal.

dels treballadors, amb qui tenen previst reunir-se un altre
cop a final d’aquesta setmana. ■ U.C.
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Anxanet presenta
un projecte pioner
de fibra òptica

Antoni Vila Casas,
guardó d’or dels
premis Timó 2011

L’operador català Anxanet
executa a Callús (Bages) un
projecte municipal pioner per
tal de portar la fibra òptica a
les llars. Anxanet, integrat
pels grups Megatró (Cornellà
del Terri, Girona) i ADQA (Vilanova i la Geltrú), presentarà
aquesta iniciativa a partir
d’avui a la fira Municipàlia,
que se celebrarà fins divendres a Lleida. A Anxanet aprofiten la infraestructura que el
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
(CTTI) de la Generalitat ha
desenvolupat per facilitar l’arribada de grans línies de telecomunicacions a diversos
llocs de Catalunya que tradicionalment havien quedat fora dels interessos dels grans
operadors. El desenvolupament d’aquesta iniciativa permetrà, a més, portar a terme
diversos projectes que estan
vinculats a l’educació o la salut. ■ REDACCIÓ

L’Associació d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava ha
premiat amb el guardó d’or
dels premis Timó 2011 el president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas, per
haver escollit l’Empordà com
a seu de dos centres d’exposicions. El lliurament dels premis va tenir lloc ahir durant la
31a Festa del Gremi d’Hostaleria a l’hotel Mas de Torrent,
on també es retrà homenatge
a diverses entitats i persones
que han contribuït a la promoció turística a la Costa
Brava centre. Pel que fa al Timó d’Argent, es va lliurar a
l’INS Baix Empordà de Palafrugell, per la tasca formativa
important a favors dels interessos de les activitats turístiques i de l’hostaleria. El Premi
Cooperativa 2011 va ser per a
Lluís Costa Ros, proveïdor oficial de Henkel, en reconeixement a la seva tasca empresarial. ■ U.C.

O.J.D.: No hay datos
Segons va explicar ahir el
E.G.M.: responsable
No hay datosde la Federació
Tarifa: de
NoTransports
hay datos de la UGT,
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dència –el nombre
d’accidents per cada 100.000
afiliats a la Seguretat Social– entre octubre del
2010 i el setembre del
2011 ha estat de 3.937,47
a Girona –3.753,35 a Barcelona; 3.847,20 a Lleida;
3.696,31 a Tarragona–.
Durant aquest període, el
nombre total d’accidents
de treball amb baixa a les
comarques gironines va Camions tran
ser de 9.221 –95.551 a Catalunya–, dels quals 9 van
ser mortals. Pel que fa als
sectors, la majoria dels accidents van tenir lloc als El Gironès és la
serveis (4.609), seguits de ronina que dura
la indústria (2.578), la ha registrat mé
construcció (1.679) i borals, amb 2.1
l’agricultura (355).
dels quals 6 van
Pel que fa al mes passat, Al seu darrere h
setembre, hi va haver un que de gener a
total de 896 accidents a les també ha regis
comarques gironines, la de 1.526 accide
majoria dels quals van ser quals 1.517 van
lleus i només sis, greus, segons un informe de sinistralitat laboral del Depar- menys. Pel q
tament d’Empresa i Ocu- tors, es man
pació. El percentatge de que, en la ma
variació total respecte al sos, els accid
mateix període de l’any passen als se
anterior és nul, però la va- seguits de
riació acumulada de tot (227), la
l’any representa un 7,89 (132) i l’agric

El Gironè
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Acord per a l’extinció
dels 60 contractes d’Espa

de màxim de
rables. Es p
fins al mes d
del 2012 i sem
ció de les nec
ductives de l’e

accedir a un seguit de mesures d’orientació i reinserció laboral. Així consta
en l’acord a què van arribar l’empresa i els representants dels treballadors,
i que va ser ratificat per assemblea ahir a la tarda.
L’acord estableix una
indemnització superior a
la proposada inicialment,
ja que els membres del co-

Acord a Serv
D’altra banda
formava ahir
na, les empr
Cantó i Mo
pertanyen al
to de Const
Contratas, h
un acord am
d’empresa pe
48 treballad
lar-ne dotze i
resta. ■

U. Comas
BANYOLES

Els 60 treballadors de
l’empresa de bombes elèctriques Espa 2025 de Banyoles afectats per l’ERO
d’extinció de contractes
presentat el 19 de setembre, cobraran una indemnització de 29 dies per any
treballat i, a més, podran

mitè d’empresa han acceptat que el pagament es faci
a terminis, fins al mes de
març del 2013. Els 29 dies
per any treballat seran fins
un màxim de 16 mensualitats i de 50.000 euros.
Espa, amb 360 treballadors a l’Estat, també està
afectada per un ERO temporal que afectarà 194 treballadors durant un perío-

