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Serveis. La Generalitat, de qui depèn el servei, ha començat a moure fitxa autoritzant una primera convocatòria de places

Els bombers estan sota
mínims i negocien millores
Els bombers de L’H
tornen a demanar
millores d’efectius i de
material, mentre es
pacta el nou conveni
El detonant és la impossibilitat de
cobrir molts dies el mínim de vuit
bombers per torn que han d’actuar
en un parc com el de L’Hospitalet.
Com a mesura de pressió van decidir no fer més hores extres fins al
10 de gener, i faltaven efectius. Després han allargat la mesura fins al 10
de febrer.
De fet, però, els bombers catalans ja estan obligats, per un decret
llei del 2014, a treballar 102 hores
més de la jornada normal. Les hores
que no feien ara són les que sobrepassen aquesta xifra, que arriben
gairebé a mig milió d’hores l’any
als parcs catalans, segons fonts
sindicals.
“El mínim establert són vuit bombers per torn, i de fet mai n’hi ha
més perquè falta personal” –explica
Quim Villanueva, delegat sindical
del COS-Bombers en el parc de
L’H–, “i molts dies, fins i tot sense
deixar de fer hores extres, ja només
n’érem set, i puntualment sis”. Arran
de la crisi econòmica, es va patir un
període de vuit anys en el qual no es
va realitzar cap convocatòria de nou
personal a Catalunya. Mentre que

del servei d’extinció d’incendis, els
bombers de L’H s’han reunit també
amb l’alcaldessa Núria Marín, a qui
han explicat la situació de l’únic parc
de bombers de la ciutat, que també
dona servei a Esplugues. El grup
municipal del PSC va presentar en
el darrer Ple una moció per millorar
les condicions laborals del cos, que
es va aprovar per unanimitat.
El Departament d’Interior té un
Pla estratègic que el 2016 va identificar les mancances dels parcs
catalans i les va valorar en més de

Durant molts dies de
desembre i gener,
el parc de L’H no ha
arribat al mínim de
vuit bombers per torn

Dos bombers del parc de L’Hospitalet, a la Florida, tornen després d’un servei

l’any 2010 el cos comptava amb
2.610 bombers, avui en té 2.356, i
amb una mitjana d’edat més avançada. Per això els bombers fa temps
que demanen la incorporació a
mitjà termini de fins un miler de nous

professionals, per cobrir el dèficit
estructural i les pròximes jubilacions.
A més, els bombers hospitalencs
recorden que els seus vehicles tenen una mitjana de 15 anys i moltes
dificultats per passar la ITV, que no

es renova el material, que la mitjana
d’edat dels professionals va pujant
(se situa ja en 46 anys) i que la qualitat del servei es veu compromesa
en aquestes circumstàncies. Tot i
que la Generalitat és la responsable

207 milions d’euros a invertir en sis
anys, a partir del 2017. Després de
l’allau de protestes sindicals de l’any
passat, l’executiu català va aprovar
el 20 de desembre l’autorització per
crear 250 places del cos de bombers i 750 de Mossos. A més, dins
del procés de negociació del nou
conveni, Interior promet altres tres
convocatòries anuals de 250 bombers i la renovació del vestuari, els
equipaments, el parc mòbil i les infraestructures. Però, de moment, els
bombers segueixen sota mínims. y

Participació. Uns 200 ciutadans s’hi dediquen oferint serveis a la població

Vint-i-cinc anys de la tasca
dels Voluntaris de L’Hospitalet
Els Voluntaris de L’Hospitalet van
néixer amb motiu de les Olimpíades
de Barcelona 92. Vam ser el municipi amb més voluntaris inscrits i
aquest entusiasme va donar continuïtat al programa perquè els ciutadans amb temps lliure el dediquin a
la ciutat i als seus veïns.
Avui són uns 250, dels quals
175 són especialment actius en
acompanyament a gent gran i persones amb discapacitat, i accions
de civisme. L’any passat van fer més
de 6.000 actuacions.
Amb motiu del Dia Internacional
del Voluntariat, L’Hospitalet va celebrar l’aniversari i també va lliurar
els premis Cor d’or (Mari Carmen
Ortiz), Cor de plata (Grey Jhonson)
i Cor de bronze (María Vázquez).
Mari Carmen és voluntària fa
quatre anys i està molt satisfeta de
la seva col·laboració. “Sent voluntària m’ho emporto tot. L’alegria de
la gent, de la nena a la qual acom-

Por los derechos de las mujeres
Ortiz recull el Cor d’or de mans de l’alcaldessa Marín i el regidor Alcázar

panyo, que no pot parlar ni caminar,
però només que em faci una abraçada i em somrigui això m’omple. I
quan acompanyes els avis i et diuen
que sense tu no podrien anar d’excursió o al metge”.
A més dels premis Cor, durant

l’aniversari es van lliurar 17 mencions als voluntaris més representatius de l’any i una altra als
30 voluntaris que van participar
l’agost en el Mundial d’Halterofília
Màster que es va fer al Poliesportiu
Gornal. y

Un centenar de personas, convocadas por los colectivos de mujeres y feministas de L’Hospitalet, se concentraron el 15 de enero en
L’Acollidora en defensa de los derechos de las mujeres andaluzas ante
la posibilidad de que el nuevo gobierno de la Junta pudiera derogar la
ley contra la violencia de género, entre otras. Concentraciones similares se produjeron en muchas localidades españolas. En la de la ciudad, se leyó un manifiesto que clamaba “¡Ni un paso atrás! Catalanes
y catalanas, habitantes de L’H, ni un paso atrás en igualdad y en nuestros derechos. Queremos ser libres y felices. L’H contra el fascismo”. y

