
El secretari general d'UGT-An-
dalusia, Manuel Pastrana, va ex-
hortar ahir tots els sectors socials
a secundar la vaga general del 29
de setembre perquè, segons la
seva opinió, la reforma laboral
afecta  tota la societat i va dema-
nar expressament als avis que
aquest dia «no cuidin els seus
néts».

Pastrana, que al costat del seu
homòleg de CCOO-A, Francisco
Carbonero, va presidir un acte de
suport a la vaga general protago-
nitzat per cinc organitzacions an-
daluses de consumidors, econo-
mia social i de veïns, va assenya-
lar que la reforma laboral que
impulsa el Govern no és un as-
sumpte exclusiu dels treballadors,
sinó de tota la societat perquè
amenaça l'estat del benestar.

«El 29 de setembre ha de ser un
dia sense consum, un dia sense
transport ni serveis públics, un dia

en el qual es facin visibles el milió
d'aturats andalusos i els pensio-
nistes; en què els avis participin en
la vaga sense atendre aquest dia
els seus néts perquè són una part
fonamental per al funcionament
del país», va emfasitzar. 

Campanya informativa
CCOO va continuar ahir amb la
seva campanya de difusió sobre la
vaga general. Durant tot el dia, es
van repartir octavetes per la co-
marca de l’Alt Empordà i per l’es-
tació d’autobusos de Girona. Una
acció informativa que continuarà
avui a la comarca del Baix Em-
pordà on es repartirà informació
per diversos municipis.

SEVILLA | EFE/DdG

El líder d’UGT a Andalusia,
Manuel Pastrana, els demana
que ho facin i així se sumaran
a la mobilització



UGT exhorta els avis
que no cuidin els
néts el dia de la vaga 

Cafès Cornellà ha invertit
800.000 euros en una màquina
que millora la qualitat del producte
i preveu augmentar un 5% la fac-
turació.  El passat 2009, l'empresa
va produir 900 tones de cafè. D'a-
questes, un 70% les va dirigir al sec-
tor de l'hostaleria, un 20% a la
venta en públic i un 10% al sector
de l'alimentació. L'empresa co-
mercialitza el seu producte prin-
cipalment a mercats catalans, però
també en algunes zones de la con-
ca mediterrània i al sud de Fran-
ça. Per tal d'augmentar en quan-
titat i qualitat el seu producte, ha
incorporat recentment una torra-
dora pionera a l'Estat espanyol
que uniformitza la qualitat del gra
de cafè torrat i augmenta expo-
nencialment la seva aroma. El
Conseller d’Agricultura, Joaquim
Llena, va visitar ahir les instal·la-
cions de Cafès Cornellà després
d’assistir a la constitució del con-
sorci  d’Arborètum.

FORNELLS DE LA SELVA | ACN/DdG

L’empresa gironina Cafès
Cornellà inverteix 800.000
euros en nova maquinària
Aquest 2010 la companyia preveu incrementar un 5 per cent la

facturació de 6 milions d’euros obtinguda durant l’exercici anterior
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Breus

L'aerolínia Ryanair ha anunciat
la seva intenció d'instal·lar seients
verticals, els anomenats «SkRi-
der», als seus avions a un preu
d'entre un i quatre euros, més ta-
xes, als vols amb una durada infe-
rior a dues hores, pensant espe-
cialment en viatgers joves. Es trac-
ta d'una proposta en estudi i que-
da un llarg procés perquè, prèvia-
ment, cal l'autorització de les en-
titats reguladores. El director d'in-
formació de Ryanair, Daniel de
Carvalho va dir que l’aerolínia po-
dria oferir els «SkyRiders» abans de
dos anys.

BARCELONA | EUROPA PRESS

Ryanair estudiarà
vendre els seients
verticals si s’aproven

SECTOR AERI

La patronal turística Exceltur ha demanat la «renúncia immediata»
de Gerardo de Díaz Ferrán al capdavant de la CEOE, va informar ahir
l’entitat que agrupa les principals empreses turístiques del país. Segons
les empreses integrades en Exceltur, «els danys causats a la imatge del
turisme espanyol, tant fora com dins d’Espanya», per la congestió de
Díaz Ferrán al capdavant de Marsans, així com les causes judicials en
curs «l’incapaciten per seguir al capdavant de la patronal.
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El sector turístic demana la dimissió de
Díaz Ferran al capdavant de la CEOE

PATRONAL

ACS llançarà una oferta pública
d’adquisició d’accions (OPA) sobre
el 100% del capital social d’Hoch-
tief, constructora alemanya de la
qual ja és primer accionista amb
un 29,9% del capital, va anunciar
el grup. El 70% de Hochtief que la
companyia que presideix Floren-
tino Pérez encara no controla pre-
senta un valor d’uns 2.760 mi-
lions d’euros (valor en borsa de di-
mecres). ACS pretén fer-se amb la
companyia alemanya mitjançant
un canvi d’accions. Per als experts
del mercat, amb l’operació ACS es
«converteix definitivament en una
empresa global» i, a la vegada, re-
força el seu balanç i millora la
seva situació financera. La borsa va
rebre amb optimisme l’operació i
pujades d’ACS (+2,95%) i Hotchief
(+5,58%).

MADRID | AGÈNCIES/DdG

ACS es vol fer amb el
100% de la primera
constructora alemanya

MERCATS

ACN

El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Joaquim Llena va
seguir la seva jornada gironina presidint la signatura del conveni de
constitució del Consorci Arborètum: Centre d'Innnovació de la Planta de Jardí.
L’entitat promoguda pels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Celrà, i
l'Associació de Viveristes té com a finalitat dinamitzar el sector i impulsar la
innovació. Llena va dir que l'impuls d'aquest consorci, amb seu a Sant Julià de
Ramis, representa un salt «molt important» per al sector.



Vivers Constitueixen el consorci Arborètum

PROTESTA
Els sindicats fan una crida a tots
els sectors a secundar l’aturada

El sindicat UGT opina que la re-
forma laboral impulsada pel

Govern afecta tota la societat. Per
això demana expressament a la ter-
cera edat que aquest dia «no cuidin
els seus néts». 



LA CLAU

DDaattaa dd’’iinniiccii:: divendres, 15 d’octubre

DDuurraaddaa:: 30 sessions en divendres tarda.
D’octubre a Juny

HHoorraarrii:: divendres, de 14.00 a 20.00h

LLlloocc:: Parc Científic i Tecnològic. 
Universitat de Girona

MMaatteerriiaall es facilitarà a tots els assistents 
documentació complementària
i tot el material de treball 
necessari per dur a terme el curs
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PROGRAMA
D’ALTA DIRECCIÓ

PER A PETITA
I MITJANA
EMPRESA

Infomació

Tel. 972 57 03 31

Contacte: Paquita Vallmajor

Parc Científic i Tecnològic

Universitat de Girona

Correu: mfempresa@gmail.com
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