
� El fort endeutament dels
països i els problemes de
capitalització dels bancs faran
que PIB d'Alemanya creixi
enguany el 2,9% -quan s’havia
avançat el 3,6%- i el 0,8% el
2012, lluny del 2% previst
anteriorment.

2,9%

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

BAIXEN LES
EXPECTATIVES DE

CREIXEMENT
D’ALEMANYA

� Exceltur ha elevat la previsió
de creixement del PIB turístic a
Espanya a tancament del 2011
al 2,6 %, quatre dècimes més
del que s’havia pronosticat
abans de l'estiu, gràcies als
«inesperats resultats» de la
temporada estiuenca.

4,7%
EXCELTUR ELEVA LA

PREVISIÓ DE
CREIXEMENT DEL

PIB TURÍSTIC

� Els sindicats majoritaris
grecs han convocat vaga
general per a dimecres que ve,
que s’allargarà durant 48 hores,
en protesta contra un projecte
de llei impulsat pel govern que
redueix sous i comporta
acomiadaments.
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«En el moment en què ho ne-
ssitem més, ens deixen aban-
nats», va dir Xavi Iglesias, un de
trentena d’usuaris del Consor-
de Formació i Iniciatives Bages
d que ahir al matí va participar
 una assemblea de beneficiaris
indignats» o, més planerament,

mprenyats», per l’imminent tan-
ment anunciat del consorci.
en una representació escassa
 les més de 1.600 persones que
n passat enguany (amb dades
s al juny) pel servei d’ocupació
l Bages Sud, però avisen que
scaran més afectats per aug-

entar la pressió i que iniciaran
cions per exigir informació del
cament. I que faran el possible

r aturar-lo. Per a avui al matí han
unciat una concentració da-
nt l’ajuntament de Sant Vicenç
r demanar una reunió amb la
esidenta de l’organisme, la regi-
ra Glòria Torner.
Els usuaris, que asseguren ha-
r-se organitzat espontàniament
setmana passada en conèixer la
tenció política de tancar el ser-
i, van ser convocats amb pas-
ins penjats pels carrers dels po-

es del consorci (Sant Vicenç,
stellgalí, el Pont de Vilomara,

onistrol i Castellbell –Marga-
ll, oficialment a dins, se’n des-
tén–). Es van aplegar a les 11 del
atí a les portes del servei, al car-
r Montserrat de Sant Vicenç de
stellet, amb la intenció de cele-
ar una assemblea a l’interior
l consorci. Els responsables po-
cs de l’ens, però, van donar l’or-
e de no permetre la reunió dins
difici, per la qual cosa els usua-
 es van traslladar a la propera
ça d’Espanya per decidir quines

cions de protesta emprendre.
Es requeria, sobretot, informa-
 d’un tancament que ha agafat
 usuaris de sorpresa. «Ningú no
s n’ha dit res», asseguraven tots
 assistents, la majoria de Sant Vi-
nç però també de Castellgalí i el
nt de Vilomara. Les queixes pel
cament es refereixen, sobretot,

a dificultat que suposarà per als
rats del Bages Sud accedir a ser-

is  que fins ara tenien a l’abast:
ans d’ocupació, ajuts per a la
ació d’empreses, una cartera de

feines potencials i la gestió dels iti-
neraris formatius de les rendes
mínimes d’inserció. Els usuaris
volen fer-se escoltar, i anar més en-
llà, amb accions concretes, de les
més de 2.000 signatures ja recolli-
des entre els beneficiaris del ser-
vei des que a començament del
2010 el consorci  va anunciar que
tenia els dies comptats.

Entre els assistents hi havia
usuaris de les escoles d’adults,
nous empresaris que han empès el
seu negoci des del consorci i be-
neficiaris de rendes mínimes d’in-
serció. La majoria estan avui sen-
se feina, molts amb subsidis d’atur
a punt d’extingir-se.

Andreu Boluda, santvicentí de
58 anys, va ser acomiadat fa un any
d’una empresa olesana. Li queda
un any d’atur i pretenia formar-se
en informàtica bàsica. Es va ins-
criure en un curs de l’escola d’a-
dults de l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç, que gestiona el consorci.
Acaba d’iniciar-lo i ja ha pagat
una bona part del curs (prop de
100 euros), però no sap si l’acaba-
rà o si li retornaran els diners
avançats. «Era l’únic espai del ter-
ritori on podíem anar a trobar fei-
na. I ara què?», es preguntava.
Marcos Giménez, de 41 anys, veí

també de Sant Vicenç, és a l’atur
des del mes de maig. El gener dei-
xarà de cobrar cap subsidi. «Tinc
dos nens i sóc divorciat», explica,
mentre es lamenta que es tanqui
un servei que confiava que l’ajudés
a reinserir-se al mercat laboral.

Maria Roselló, de 58 anys, extre-
balladora farmacèutica, fa dos
anys que no treballa i se li acaba el
subsidi. Al consorci ha fet cursos
d’informàtica i català. Ara no po-
drà completar la seva formació. «És
fotut, és com tornar a la prehistò-

ria, no se’ns pot deixar sense el club
de la feina», el servei per orientar
professionalment els usuaris, va
dir, visiblement molesta pel tan-
cament. Rocío Macías, de 41 anys,
ha estat autònoma, però no prou
temps per rebre un subsidi. Es la-
menta que el curs que està fent
d’informàtica, pel qual ja ha pagat,
pot acabar de sobte qualsevol dia.

Pere Molinos, donat d’alta amb
un pla d’empresa del consorci, i
Matías Ayuso, sense cap ingrés
des del mes de juny, ambdós de 40
anys, estaven inscrits en un curs de
català que té, avui, un futur molt in-
cert. «On haurem d’anar, ara?»,
es preguntaven.

Xavi Iglesias, de 34 anys, porta
la iniciativa en la protesta. Es diu
«involucrat en el moviment 15-M»,
i assegura que el tancament del
consorci és fruit de la mateixa re-
tallada de serveis públics que ha
motivat les multitudinàries recla-
macions ciutadanes. «Després
d’esgotar l’atur, el setembre em
van assignar un subsidi de 400
euros, però ja m’han avisat que tar-
daré dos o tres mesos a cobrar»,
diu Iglesias. «Haurien de retallar el
que és sumptuós, no en serveis per
ajudar la gent a buscar feina»,
conclou.

LES BLAYA | SANT VICENÇ DE C.

Els usuaris del Consorci del Bages Sud es
rebel·len contra el tancament de l’organisme
Una trentena de beneficiaris dels serveis de l’ens promouen una campanya per aturar el cessament de les activitats

LA REACCIÓ POPULAR AL FINAL D’UN SERVEI PER ALS ATURATS Ahir eren una trentena, el 2% del total d’usuaris del servei els
rimers sis mesos de l’any, però esperen créixer en nombre a partir d’avui mateix, quan es concentraran davant de l’ajuntament de Sant Vicenç
er reclamar informació d’un tancament que, asseguren, els indigna perquè «ens deixa abandonats quan ho necessitem més»

�

Usuaris del Consorci del Bages Sud, reunits ahir en assemblea a la plaça d’Espanya de Sant Vicenç

CARLES BLAYA

ERC de Sant Vicenç de Caste-
llet va emetre ahir un comunicat
en què «lamenta» el tancament
del Consorci de Formació i Ini-
ciatives del Bages Sud i en què
«exigeix que l’equip de govern
municipal [format per CiU i el
PSC] treballi per assumir des de
l’Ajuntament un servei local d’o-
cupació i que l’escola d’adults
acabi els cursos ja iniciats».

El grup republicà a l’oposició al
consistori santvicentí recorda que
«Sant Vicenç, amb el 20,6%, és el
poble del Bages amb la taxa d’atur
més alta i necessita, ara més que
mai, un servei d’ocupació que ga-
ranteixi la formació, orientació i in-
serció dels aturats, la prospecció
d’empreses per disposar d’una
borsa de treball i el suport a l’em-
prenedoria». ERC proposa que «si
és necessari, aquest servei podria
començar amb una estructura mí-
nima, que podria ser formada per
algun dels tècnics actuals del
CFIBS, però hauria de concretar-
se de forma immediata, per donar
continuïtat a la tasca feta».

El comunicat diu que ERC «con-

fiava que el consorci jugués un pa-
per determinant en la seva tasca
formativa, de recerca de treball i de
suport a emprenedors per crear
empreses, i proposàvem utilitzar-
lo per consorciar serveis dels mu-
nicipis que l’integren i aprofitar les
sinergies per estalviar costos», i in-
sisteix que «és el moment de fer au-
tocrítica i avaluar què ha fallat en
la gestió del consorci per no tornar
a repetir els mateixos errors, en un
moment en què mancomunar
serveis és una necessitat». 

ERC avança que demanarà in-
formació al govern local, «espe-
cialment sobre com afectarà el
personal fix i el repartiment de cos-
tos per als ajuntaments».

C. B. | MANRESA

ERC de Sant Vicenç demana al govern
local que assumeixi el servei d’ocupació
El servei podria començar

amb una estructura mínima i

aprofitar la tasca del consorci,

diuen els republicans

�
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