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Dilluns, 7 d'abril de 2008

Accepta el
transvasament del
Segre a Barcelona?

nmlkj  SI

nmlkj  NO

Votar
 

UGT diu que els Serveis Mínims de la
vaga d'avui del sector de la dependència
superen la plantilla real que treballa en
aquest sector
Reclamen més personal, més formació i sous que no
baixin dels 1.000 euros bruts mensuals
07-04-08 09:51 - UGT ha convocat des d'aquest matí a les 7 una vaga
indefinida al sector de la dependència que afecta a més de 30.000
treballadors de tot Catalunya. Poc després de les 11 del matí, el sindicat
té previst manifestar-se per la Rambla de les Flors de Barcelona per
denunciar poca contractació i sous molt baixos per una feina dura com
és la de cuidador d'una persona dependent. Segons UGT, la mitjana dels
salaris no superen els 820 euros bruts. Pel que fa al personal, Sergio
Martínez, responsable de l'àmbit de la geriatria de la UGT a Catalunya,
ha assegurat a Segre Ràdio que la conselleria de Treball ha decretat
uns serveis mínims superiors a la plantilla real de treballadors de la
dependència a  Catalunya. Això posa en evidència, segons Martínez, que
tenen tots els arguments a favor de fer vaga per les raons que la fan.

 
 

· Quatre nens segueixen ingressats a l'Arnau després
d'intoxicar-se en una festa a Bellpuig
Van menjar macarrons que podrien estar en mal estat

· Mas i Montilla es reuneixen avui per arribar a pactes per fer
front a la sequera
Isidre Gavin demana al Govern català que reconegui els errors comesos
en tota aquesta crisi

· El Lleida s'endú els tres punts contra l'Alcoià
Els blaus es col.loquen sisens, a dos punts del quart

Una fira rècord

Eleccions municipals del
27-M

La festa dels caragols

Lleida de festa

Gran Premi de
Motocrï¿½s a Bellpuig

Inici de la gira OT a Lleida
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