
� LA CRISI DEL DEUTE �

� CaixaBank ha guanyat 845
milions fins al tercer trimestre
del 2011, el 16,6 % menys que
en el mateix període de l'any
anterior, per les altes dotacions
portades a terme al llarg de
l'any, segons que ha informat
l’entitat a la CNMV
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LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

ELS MILIONS QUE HA
GUANYAT LA CAIXA

FINS AL TERCER
TRIMESTRE

� El sector turístic va generar a
Espanya gairebé 21.000
ocupacions netes entre juny i
setembre, la majoria en
destinacions de vacances, amb
13.736 treballs, i també en
urbans, amb 6.771, segons
l'aliança turística Exceltur.

?
EL SECTOR TURÍSTIC

GENERA 21.000
OCUPACIONS ENTRE

JUNY I SETEMBRE

� Fluidra, que fabrica material
de piscines i tractaments
d'aigües, ha obert una filial
comercial a Sao Paulo (Brasil),
per reforçar d’aquesta manera
així la seva posició a Amèrica
del Sud, on espera duplicar les
vendes els anys vinents.

Fluidra

OBRE UNA FILIAL A
SAO PAULO PER
REFORÇAR-SE A

AMÈRICA DEL SUD

GRÈCIA ES JUGA EL FUTUR Iorgos Papandreu va defensar ahir el referèndum que va proposar aquesta setmana i que finalment ha acabat
descartant perquè, segons el seu parer, seria millor si els grecs poguessin decidir el seu propi futur. Aquesta consulta tenia com a eix central
plantejar a la ciutadania l'aprovació del pla de rescat, un fet que considera una «prioritat nacional»

�

Iorgos Papandreu es jugava anit
el seu futur al Parlament grec, en
una moció de confiança que s’es-
tava votant a l’hora de tancar edi-
ció. Durant la seva intervenció fi-
nal, Papandreu va fer una crida a
la formació d'un govern de coali-
ció, i va defensar la necessitat que
Grècia tingui un executiu fort per
aprovar l'ajuda europea. Papan-
dreu va suggerir que ell no hauria
de ser el primer ministre d’aquest
nou govern. «L’important no és ser
triat una altra vegada primer mi-
nistre», va dir, insistint que man-
tenir el càrrec no és la seva priori-
tat. Així, va anunciar que mantin-
drà reunions amb quatre forma-
cions i que es avui es veurà amb el
president del país hel·lè per parlar
sobre una hipotètica administra-
ció de consens.

D'altra banda, durant el seu
discurs previ a la votació de la
moció de confiança, va descartar
la convocatòria d'eleccions anti-
cipades perquè tindria conse-
qüències «catastròfiques». Amb
els comicis descartats, va demanar
el suport per a la moció de cara a

obrir converses immediates amb
altres formacions. Iorgos Papan-
dreu, que va passar revista a la seva
carrera política de trenta anys, va
defensar el referèndum que va
proposar aquesta setmana i que fi-

nalment ha acabat descartantt
perquè, segons Papandreu, seria
millor si els grecs poguessin deci-
dir el seu propi futur. La consulta
tenia com a eix plantejar a la ciu-
tadania l'aprovació del pla de res-

cat, un fet que considera una
«prioritat nacional» perquè do-
narà «seguretat» al país. L'acord, va
afegir, permet a Grècia eliminar
«gran part» dels seus préstecs i pre-
veu el pagament d'interessos «molt

baixos». «Ens fa el camí més fàcil
per als pròxims anys», va asse-
nyalar.

A la tarda es va saber que el pla
de futur del primer ministre grec
podria consistir a tancar un pacte
pel qual ell dimitirà i el seu ministre
d'Economia, Evangelos Venize-
los, formarà un govern de coalició
que es responsabilitzarà d'acon-
seguir l'aprovació del pla de rescat,
segons fonts coneixedores d'a-
questes negociacions. Venizelos,
segons aquestes fonts, hauria
aconseguit el suport dels líders
d'alguns partits petits, el que per-
metria guanyar suports i ajornar
fins d'aquí a uns mesos la convo-
catòria d'eleccions anticipades. 
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Papandreu fa una crida a la formació d’un
govern de coalició i defensa el referèndum
El primer ministre va insistir en la necessitat que la ciutadania es manifesti sobre el rescat, «una prioritat nacional» �

El G-20 va reconèixer ahir l’atu-
rada mundial del creixement eco-
nòmic i la destrucció d'ocupació,
pel que es va imposar un pla co-
ordinat de rellançament que l’FMI
va calcular que podria crear fins a
40 milions de llocs de treball en
cinc anys.

Al final de la cimera de Canes,

G-20 van demanar que tots com-
pleixin amb la seva part per asso-
lir els objectius. Les economies
avançades es van comprometre «a
adoptar polítiques per restaurar la
confiança» i seguir «d'una mane-
ra clara i creïble» amb les mesures
per aconseguir la consolidació
fiscal que permetin reprendre el
creixement econòmic global. Per
això els països amb superàvit per
compte corrent haurien de com-
prometre's a aplicar reformes que
incentivin la demanda interna,
acompanyades a més d'una major
flexibilitat en els tipus de canvi.

El president francès, Nicolas

crisi» i va considerar que la resta
dels països del G20 va oferir suport
als europeus, que van acudir a
Canes amb problemes tan greus
que van merèixer una atenció es-

La directora gerent de l’FMI,
Christine Lagarde, va valorar la im-
portància del pla aprovat pel G-20,
encara que va avisar que requeri-
rà l'aplicació efectiva de les me-
sures sol·licitades, que podrien
empènyer en un punt i mig el PIB
mundial fins a 2016.

El comunicat final del G20 al·lu-
deix específicament a les mesures
que haurien d'aplicar països com
Itàlia (vegeu pàgina següent). Aus-
tràlia, Canadà, França, Alemanya,
Itàlia, Corea, Espanya, el Regne
Unit i Estats Units van refermar en
el pla aprovat en Canes el seu
compromís amb la consolidació

com a estabilitzar o reduir les se-
ves ràtios de deute per al 2016.

El cap de l'executiu espanyol,
José Luis Rodríguez Zapatero, va
garantir per part d'Espanya que el
país té capacitat per finançar-se per
si mateix sense nous ajustaments
i es va mostrar convençut que els
sacrificis realitzats l’allunyen del
grup de països perifèrics amb pro-
blemes, com Grècia i Itàlia. Estats
Units, llastat pel pes del seu deu-
te, implementarà un paquet de
mesures a curt i llarg termini per
sostenir una recuperació que im-
pulsi el creixement mundial. Aus-
tràlia, Brasil, Canadà, Xina, Ale-
manya, Corea del Sud i Indonèsia,
amb finances públiques molt sa-
nejades, es van comprometre a es-
timular mesures fiscals que im-
pulsin el creixement i la demanda.
On no hi va haver consens va ser
en la creació d'una nova taxa sobre
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La intenció és crear fins a
40 milions de treball en cinc
anys i rellançar el PIB
mundial 1,5 punts el 2016

�

Per a Nicolas Sarkozy, la
cimera de Canes dóna una
«resposta creïble a la crisi»,
que protagonitza Europa

Zapatero assegura que
Espanya té capacitat per
autofinançar-se sense haver
de fer nous ajustaments

El primer ministre grec, Iorgos Papandreu, s’adreça a la cambra, ahir

PANTELIS SAITAS/EFE

«L’important no és ser triat
una altra vegada primer
ministre», va dir ahir al
Parlament Papandreu

El primer ministre va
descartar la convocatòria
d’eleccions anticipades, que
serien «catastròfiques»

El G-20 promet fer un rellançament del
creixement mundial amb un pla coordinat
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