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Els controladors mantenen el pols
amb AENA una altra setmana més
EFE / MANUEL DE LEÓN

Foment demana
que s’accepti l’última
oferta o que es fixi la
data de la vaga
L’aturada no es
podrà fer abans del
22, tot i que demà hi
haurà una altra reunió

LA GUÀRDIA Civil ha
gut els membres de la
–22 colombians, 18 esp
i la resta d’altres nac
tats– després d’una inv
ció que va començar el ju
2009. El grup importav
caïna de Colòmbia i la di
ïa a Cantàbria, Madrid, Va
Biscaia, Vitòria i Valladoli

U

OFERTA SENSE VAGA // La secretària d’Estat de Transports, Concepción Gutiérrez, va instar ahir els controladors a desconvocar la vaga i a acceptar l’«oferta més que generosa» que
AENA va presentar divendres, que
consisteix, entre altres coses, en un
salari mitjà de 200.000 euros anuals
per una feina de 1.670 hores més 80

I

La MASSA de gel, que
quilòmetres quadrats de
fície, equivalent a dues v
Barcelona, s’ha esqueixa
glacera Peterman, al no
de l’illa. Segons han inf
investigadors de la Univ
de Delaware (EUA), es tr
l’iceberg més gran forma
enlàndia des del 1962.

59 detinguts en u
operació antidrog

EL PERIÓDICO
MADRID

na part (AENA) vol que
es desconvoqui la vaga
per continuar negociant
mentre que l’altra (els
controladors) vol que se segueixi negociant amb l’objectiu de desconvocar la vaga. En tot cas, res es resoldrà fins a mitjans de la setmana que
ve i, si hi ha una aturada, no tindrà
lloc abans del cap de setmana del 21
i 22 d’agost.
Després del parèntesi del cap de
setmana, obert obligatòriament
després de la ruptura de les converses la matinada de dissabte, s’espera que les dues parts s’asseguin a negociar demà o, com a molt tard, dimarts. Aquest dia o bé dimecres, 11,
el sindicat de controladors USCA té
previst reunir el seu comitè executiu per decidir si accepta la condicions d’AENA o si fixa una data per
a la vaga. El termini per comunicar
el preavís de vaga per al 22 acaba dijous, 12.

Un iceberg gegan
separa de Groenlà

33 Els representants del sindicat USCA, moments abans d’iniciar-se la fracassada reunió de divendres.

El Regne Unit
avisa dels efectes
de l’aturada
als seus ciutadans
33 El Ministeri d’Afers Estrangers

britànic va advertir ahir als ciutadans d’aquest país que viatgin a
Espanya de les «importants» conseqüències que una vaga de controladors tindria sobre els vols entre els dos països. Uns 13 milions
de britànics visiten cada any Espanya.

33 La patronal hotelera Exceltur

va amenaçar d’emprendre accions legals contra el col·lectiu si no
desconvoca l’aturada i no se sotmet a l’arbitratge.

hores extraordinàries.
«És un insult a la sensibilitat dels
espanyols» que no acceptin aquestes
condicions, va dir Gutiérrez.
SERVEIS MÍNIMS // Amb les declaracions
de Gutiérrez i del president d’AENA,
Juan Ignacio Lema, el Ministeri de
Foment va redoblar la pressió sobre
el col·lectiu que dirigeix la navegació aèria perquè renunciï a l’aturada o bé en fixi la data. D’aquesta manera, segons va afirmar la secretària
d’Estat, es podran fixar els serveis
mínims i «garantir la mobilitat dels
ciutadans».
La número dos del ministeri que
dirigeix José Blanco va reiterar que
aquest no es reunirà amb els controladors perquè «el ministre no accepta xantatges». També va afirmar
que divendres passat hi havia membres d’USCA disposats a acabar amb

l’amenaça de vaga i d’altres que no.
De moment, els controladors
van aguantar l’envit i no van alterar
els seus plans. El portaveu d’USCA,
Daniel Zamit, va mostrar el desig del
col·lectiu de continuar les negociacions però sense abandonar el seu
principal avantatge negociador, la
pressió de l’amenaça de vaga, i va demanar a l’empresa pública un «exercici de responsabilitat».
També va rebutjar l’arbitratge independent «ja que no sap [AENA] la
necessitat de jornada per a l’any que
ve, ni la massa salarial prevista ni
les torres que vendrà amb el consegüent trasllat de controladors».
La setmana que ve els ministeris
de Foment i Defensa firmaran el conveni que regularà la formació que rebran els controladors militars que
prestin els seus serveis en l’aviació
civil. H

Un jove mor en un
tiroteig a Torrejón

la víctima, de 26 anys
noi romanès que va ser fer
la a la porta d’una discot
fets van tenir lloc ahir a l
nada quan uns joves que
expulsats del local van t
van disparar als porters i
sos clients –un d’ells, la ví
que en aquell moment e
sortint. EFE

El Govern desme
obres per a la MA

LA CONSELLERIA d’Eco
de la qual depèn Energia,
mentir ahir que les estaqu
regudes al Pallars Jussà sig
treballs per a la interco
elèctrica amb França. Alca
municipis com Castell de M
vien assegurat amb anter
que sí que eren per a la MA
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IMMIGRACIÓ

Els rescatats per un creuer
seran extradits a Algèria
Els 18 joves van ser
desembarcats ahir al
port de Barcelona
ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

El Cos Nacional de Policia va iniciar ahir a Barcelona els tràmits per
procedir a la repatriació a Algèria de
17 dels 18 immigrants d’aquest país que divendres a la matinada van
ser rescatats en aigües del cap de Gata pel creuer Disney Magic quan anaven a la deriva en una llanxa pneumàtica.
L’únic dels sense papers que no serà
tornat al seu país d’origen, almenys

de moment, és el menor que viatjava en aquesta precària embarcació i
que ha estat posat a disposició de la
fiscalia de menors.
/ Els immigrants rescatats –16 homes i dues
dones– van arribar ahir de matinada al port de Barcelona, on el creuer
que els va rescatar té inici i final de
ruta. De moment, els majors d’edat
estan en dependències policials a
l’espera del seu ingrés al centre d’internament d’estrangers.
Fonts policials van assenyalar
que els joves estan «bé físicament»
ja que, encara que quan se’ls va rescatar patien símptomes de deshidra-

16 HOMES I DUES DONES

tació, van ser molt ben atesos per tot
el personal del creuer. Segons va explicar una passatgera a l’agència Europa Press, el personal del vaixell va
proporcionar als immigrants «aigua, menjar i assistència mèdica».
Els immigrants van ser descoberts quan estaven a una distància
de 20 milles de la costa d’Almeria
i, a les 3.45 de la matinada, alguns
passatgers que s’estaven a la coberta
van sentir de sobte crits que provenien del mar.
La tripulació va rastrejar l’entorn
del creuer i va localitzar ràpidament
els joves, que feia quatre dies que estaven a mercè de les onades a la llanxa pneumàtica. H

33 El creuer ‘Disney Magic’, al port de Barcelona, ahir.

