
 El valor econòmic de les
funcions ambientals i socials
del sector agrari, ramader i
forestal català se situa en
7.485 milions d'euros, cosa que
equival al 3,75% del PIB,
segons el primer informe així
elaborat a Catalunya.

7.485
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

EL VALOR ECONÒMIC
DE LES FUNCIONS

SOCIALS DEL SECTOR
AGRARI

 La inflació interanual als
països de l'euro va augmentar
una dècima el febrer, fins al
2,4%, en contrast amb el 2,3%
del mes anterior, segons les
dades divulgades ahir per
l'oficina estadística comunitària,
Eurostat. 

2,4%
L’INCREMENT DE LA

INFLACIÓ
INTERANUAL A LA

ZONA EURO

 La Cambra de Comerç de
Manresa organitza el curs L'ús
de les xarxes socials per
internacionalitzar l'empresa,
que es farà el 4 d’abril, de 2/4
de 10 del matí a 2/4 de 2 del
migdia, a la seu de la Cambra. El
preu és de 85 euros.

4/04
CURS SOBRE L’ÚS

DE LES XARXES
SOCIALS PER A

L’EMPRESA
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Marcadors

EL FINAL DE L’AMENAÇA DE VAGA Tot i que la desconvocatòria definitiva de la vaga queda pendent de la
ratificació de les federacions d’UGT, CCOO i USO i de les assemblees dels treballadors, l’acord de dimecres a la
matinada permet deixar en suspens la temuda vaga aèria convocada per a les vacances de Setmana Santa i estiu

4

La Generalitat i diverses entitats
empresarials catalanes invertiran
400.000 euros durant aquest any
per fomentar l’emprenedoria en el
si de 40.000 empreses mitjanes
del país mitjançant el programa
Genera, segons va informar ahir el
director general d’Economia Social
i Cooperativa i Ocupació Autòno-
ma de la Generalitat de Catalunya,
Xavier López.

López va explicar que aquest
programa arribarà a tot el territo-
ri català, i va assegurar que amb
aquest pla es pretén conscienciar
les mitjanes empreses de la pos-
sibilitat de generar noves oportu-
nitats de negoci en el si de l’em-
presa «més enllà de la seva activi-
tat principal i el seu dia a dia».

Així mateix, Genera formarà 70
professionals i 180 empresaris per
tal que puguin identificar negocis
latents a dintre de les seves em-
preses. El director general d’Eco-
nomia Social ha calculat que
aquest any es detectaran uns 150
projectes, per als quals s'elabora-
rà un estudi de viabilitat tècnica i
econòmica.

Durant la presentació del pro-
jecte, el conseller d’Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier Mena,
va destacar que l’emprenedoria «ja
forma part del tarannà del caràc-
ter català», però va matisar que
això no pot traduir-se només en la
creació de noves empreses.

«Fa falta que aquestes empreses
creixin per generar riquesa i aug-
mentar la competitivitat, que és el
punt feble de l’economia catalana»,
va afegir el conseller Mena.

En aquest sentit, Francesc Xa-
vier Mena va assegurar que aques-
ta, la de l’emprenedoria, és l’úni-
ca via per sortir de la crisi, ja que
«ara no es pot devaluar la divisa per
mantenir la competitivitat».

El nou projecte Genera, pre-
sentat públicament ahir, el coor-
dinarà la Cambra de Comerç i In-
dústria de Terrassa i col·laboraran
en el seu desenvolupament el
Consell General de Cambres de
Catalunya, la patronal Cecot, la
Fundació Eduard Soler, i Reus
Desenvolupament Econòmic (Re-
dessa).
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El programa Genera
formarà professionals
perquè identifiquin negocis
latents a les seves empreses



Govern i entitats
inverteixen
400.000 euros
per fer créixer
40.000 empreses

El president del govern central,
José Luis Rodríguez Zapatero, creu
que l’acord assegurarà la plena
normalitat dels aeroports i la mo-
bilitat dels ciutadans. Així ho va dir
ahir en el ple del Congrés. on va re-
cordar que «el 2010, el 77% dels tu-
ristes que van entrar a Espanya ho
van fer per via aèria i el trànsit to-
tal de passatgers a AENA va supe-
rar els 190 milions» de persones.

Per la seva banda, el ministre de
Foment, José Blanco, va destacar
que l’acord reforça l’entitat com a
empresa pública, preserva els drets
dels empleats, així com la seva es-
tabilitat laboral i, sobretot, assegura
les «magnífiques previsions» del
turisme per a aquest any. Blanco
va explicar al Congrés, en una
compareixença davant els perio-
distes, els punts de l’acord. El mi-
nistre va insistir que les actua-
cions dels sindicats no tenen si-
militud amb «el sabotatge salvat-
ge» que els controladors aeris van
portar a terme a final del mes de
desembre passat. «Satisfet», Blan-
co va posar èmfasi en les «magní-
fiques» previsions turístiques.
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El ministre de Foment,
José Blanco, afirma que
l’acord reforça l’entitat com
a empresa pública



Zapatero diu que el pacte
garanteix la mobilitat 

El sector turístic qualifica de
«bona notícia» el preacord. Així, el
vicepresident d’Exceltur, José Luis
Zoreda, va indicar que cal «la-
mentar» que s’hagi de generar
una alarma social perquè es bus-
qui una solució. Al seu parer, si bé
s’ha generat un greu inconvenient,
cal confiar que si es materialitza el
preacord aviat, es pugui posar re-
mei a aquesta «mala imatge» que

s’ha donat. Si s’hagués mantingut
la vaga, s’haurien afectat els inte-
ressos no sols del turisme, sinó
també de tota la ciutadania.

Per la seva banda, José Manuel
Maciñeiras, president de l’Asso-
ciació Empresarial d’Agències de
Viatge Espanyoles (AEDAVE), va
indicar que el preacord s’ha de
considerar «molt positiu» i va feli-
citar-ne els responsables per haver-
lo tancat, i no provocar un dany ir-
reparable per al país. Maciñeiras va
aprofitar el moment per «tornar a
demanar» al govern i al Parla-
ment que reflexionin sobre la si-
tuació viscuda, i si es pot mantenir
un tipus semblant de situacions
que són «pures amenaces».
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Els operadors confien que
es pugui posar remei a la
«mala imatge» generada a
l’exterior per l’anunci de vaga



El sector turístic es mostra
satisfet de la resolució

Els sindicats CCOO, UGT i USO
a AENA, convocants de les 22 jor-
nades de vaga als aeroports els prò-
xims mesos, van arribar dimecres
a la matinada a un preacord amb
l’empresa que sotmetran a l’apro-
vació de l’assemblea dels treba-
lladors per decidir la desconvo-
catòria de les aturades. El pre-
acord permet evitar així la temu-
da vaga, després d’una marato-
niana reunió de gairebé 17 hores.

Amb tot, la desconvocatòria
definitiva de la vaga queda pen-
dent de la ratificació de les fede-
racions dels tres sindicats, que re-
presenten el 85% de la plantilla
d’Aena, i, posteriorment, de les
assemblees dels treballadors que
se celebraran a mitjan o a final de
la setmana que ve.

El secretari d’Estat de Trans-
ports, Isaías Táboas, es va congra-
tular del preacord assolit, després
del qual el sector turístic i els ciu-
tadans poden estar confiats que
podran viatjar per Setmana Santa
i a l’estiu. Táboas va explicar que la
novetat que recull el preacord és
que AENA serà present en el con-
sell d’administració de les futures
societats concessionàries dels ae-
roports de Madrid (Barajas) i Bar-
celona (Prat). Aquesta qüestió mai

no s’havia definit fins ara perquè
era una hipòtesi amb la qual va es-
tar treballant el ministeri de Fo-
ment i que s’ha concretat, final-
ment, durant la negociació, va
precisar.

Segons els sindicats, el principi
d’acord gira al voltant de les prin-
cipals premisses, que són la ga-
rantia de la viabilitat del conjunt
d’AENA a través d’una participació
directa del gestor a totes les seves
societats; el manteniment de tots
els llocs de treball, i les condi-

cions i l’aplicació del conveni
col·lectiu en tots els escenaris pos-
sibles que poden sorgir a partir del
nou model de gestió aeroportuà-
ria. D’aquesta manera, el 5è con-
veni col·lectiu dels treballadors
de l’empresa es convertirà en el pri-
mer –amb una vigència fins al
2018– de la nova societat AENA Ae-
roports, les filials que es puguin es-
tablir i també s’aplicarà a les em-
presa concessionàries.

Isaías Táboas va indicar que, en
cas de ser ratificat pels treballadors,

el preacord permetrà desconvocar
la vaga convocada per a les dates
de vacances, i va afegir que és bo
per als treballadors i també ex-
cel·lent per a AENA i el govern cen-
tral, perquè permet un camí per al
desenvolupament del nou model
aeroportuari.

El president d’AENA, Juan Ig-
nacio Lema, va coincidir amb Tá-
boas a indicar que el preacord és
bo per als treballadors perquè
consolida els seus drets i també ho
és per a l’empresa, perquè permet
avançar, en un clima de diàleg i en-
tesa, en la reforma del transport
aeri a Espanya.

Amb tot, els sindicats van ex-
plicar que el preacord assolit no
significa que donin suport a la
privatització d’AENA, en la qual no
estan d’acord i no comparteixen.
Aquest principi d’acord arriba des-
prés que en la primera reunió ce-
lebrada entre el comitè de vaga i
AENA la setmana passada no s’a-
conseguís acostar les posicions.
Dilluns, la negociació va fer un gir
positiu, amb la intervenció del
ministeri de Foment i la incorpo-
ració de Táboas en la negociació i
un nou document, que incloïa
canvis importants en compara-
ció de la proposta anterior d’AENA,
segons els sindicats. 
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Representants dels sindicats, ahir, en una compareixença pública

ALBERTO MARTÍN/EFE

Els sindicats tanquen un preacord
amb AENA que sotmetran a votació
AENA es compromet a ser present als futurs consells d’administració de Barajas i el Prat
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