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SOCIETAT

La patronal de residències alerta
que calen un miler d’infermeres

Creu Roja i TMB
faran accions
solidàries
conjuntes
La Fundació Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) i Creu Roja col·laboraran en la realització d’accions
solidàries conjuntes i posaran
en marxa una campanya
d’agraïment a la ciutadania
pel seu suport al llarg de la
pandèmia. Les dues entitats
han signat un conveni de collaboració que estableix que
TMB col·labori en la cessió
sense cost de diversos espais
i instal·lacions per a accions
de sensibilització i campanyes
de comunicació de Creu Roja.
També a finals d’any es portarà a terme una activitat per
als voluntaris de la Fundació
TMB relacionada amb els objectius de desenvolupament
sostenible i en el marc del Dia
Internacional del Voluntariat,
el 5 de desembre. Les dues
parts han destacat l’acord per
mobilitzar persones i recursos
amb finalitats humanitàries i
solidàries. ■ E.F.
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Convoquen vuit
jornades de vaga a
Renfe a final de
setembre i octubre
El sindicat de maquinistes Semaf ha convocat vuit jornades
de vaga, els dies 30 de setembre i 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre, per demanar la incorporació de nou personal per cobrir
l’ocupació no coberta i la recuperació de les circulacions suprimides. A més, denuncien
l’incompliment del segon conveni col·lectiu del grup Renfe.
En un comunicat, el sindicat
destaca la “total pèrdua de
confiança” de l’organització en
l’actual direcció del grup Renfe
i en les administracions i deixa
clar que la vaga és “irrevocable i inevitable fins que l’empresa i el Ministeri de Transports duguin a terme cada
una de les reivindicacions”. Semaf fa una crida a les altres
organitzacions sindicals a sumar-se a la vaga en defensa
del ferrocarril i del “servei públic”. ■ REDACCIÓ
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L’Escolania inicia el
curs amb un nou CD
de música popular

Residents mantenint les distàncies a l’hora dels àpats en una
residència ■ JUANMA RAMOS

dosi a les persones en situació
de dependència, les més vulnerables, i de forma especial a
les que viuen en centres residencials. La presidenta de
l’ACRA també veu indispensable convèncer el 10% del personal que treballa a les resi-

dències que encara no s’ha
vacunat perquè es vacuni, per
la qual cosa defensa que “en
l’àmbit de la sanitat i de la cura de persones dependents és
necessari que es determini
l’obligatorietat” de vacunar el
personal. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

El Sabadell vol tancar 320
oficines en un ERO que
afectarà 1.936 operaris
El Banc Sabadell preveu tancar al llarg d’aquest any un total de 320 oficines arreu de
l’Estat espanyol –fet que suposa un 20% de la xarxa que
tenia en començar el 2021–
en un ERO que, segons va
concretar ahir, afectarà un total de 1.936 empleats. Així ho
va plantejar ahir la direcció en
una reunió amb representants
sindicals en què es va detallar

que, de les 320 oficines que
l’entitat es proposa suprimir
enguany, 105 tancaments ja
s’han materialitzat –es van
tancar 104 oficines al juliol i
una altra al febrer–, mentre
que les 215 restants es clausuraran a l’octubre. En la reunió els representants dels
treballadors van reclamar que
s’engeguin mesures alternatives a l’ERO. ■ REDACCIÓ
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L’Escolania de Montserrat ■ ABADIA DE MONTSERRAT
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Representants de les dues
entitats que s’han unit ■

La presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i patronal dels
geriàtrics de Catalunya, Cinta
Pascual, ha reclamat incorporar un miler d’infermeres per
solucionar així la desocupació
dels centres residencials. Pascual ha recordat que és “molt
difícil trobar persones que vulguin treballar en els serveis
assistencials, un tema que
s’agreuja en determinats perfils, sobretot en infermeria”. La
manca de personal i la desocupació dels serveis, que és
del 10 al 20% de les places, és
un dels reptes fonamentals
que marcaran l’evolució del
sector en els pròxims mesos.
Segons Pascual, “són xifres
que posen en perill la viabilitat
dels centres i que es poden explicar pels efectes de la pandèmia, la por que ha generat entre bona part de la població”.
El nou curs comença marcat per la “incertesa” de la Covid després d’una cinquena
onada que ha tornat a infectar
residents i ha causat morts,
tot i l’elevat índex de vacunació. Per això, la presidenta de
la patronal ha dit que és urgent administrar una tercera

L’Escolania 2021/2022 ja està
en marxa i enguany ja té programats nou concerts, senyal
que es va recuperant la normalitat després de la Covid.
Un total de 46 escolans han
començat el curs, vuit dels
quals són alumnes nous, sis
dels quals s’incorporen al primer curs (4t de primària) i
dos, al segon (5è de primària).
La gran novetat d’aquest inici
de curs és la publicació d’un
nou CD, Ressons de la nostra
terra, el primer enregistrament de l’Escolania (sota la
direcció de Llorenç Castelló i

amb Vicenç Prunés al piano)
que està íntegrament format
per repertori popular i d’autor,
que també forma part del repertori habitual del cor en la
seva faceta més concertística.
L’enregistrament de la major
part de les obres –a excepció
d’El cant dels ocells i del Virolai– es va gravar en un estudi
de gravació, fet gens habitual.
Una de les obres, L’ametller,
és una primícia, obra de Bernat Vivancos, antic escolà i exdirector del cor montserratí, a
partir del poema de Joan Maragall. ■ M.R.

