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Els sindicats van mostrar du-
rant la jornada d’ahir «cautela
total» amb relació a l’interès
d’Audi a fabricar el seu nou mo-
del Q3 a la planta de SEAT.

Fonts d’UGT van apuntar a
Regió 7 que «fins que no es con-
firmi la notícia no deixa de ser
una possibilitat més», tot recor-
dant que «no és la primera vega-
da que davant l’anunci de la cons-
trucció d’un nou model es contac-
ta amb la planta», i destacant a
més que «en qualsevol cas, és
una notícia positiva perquè de-
mostra la confiança de la compa-
nyia en la planta de Martorell». 

Des del sindicat CGT, el seu
portaveu, Diego Rejón, va mos-
trar la seva «satisfacció» per l’a-
nunci, i va apuntar posterior-
ment que la proposta confirma
que la companyia «ens en dóna
una de freda i una de calenta», en
recordar l’expedient de regula-
ció plantejat per l’empresa. Tot i
considerar «la importància de
poder construir aquest 4x4 a
Martorell», Rejón va assenyalar

que «des de CGT considerem que
on s’haurien d’abocar ara els es-
forços és en el parc tecnològic de
la planta», ja que és la millor ei-
na per «establir una aposta ferma
de futur». 

Lolo Gálvez, de CCOO, es va
expressar en termes similars en
considerar que «tot i ser una no-
tícia positiva, cal esperar a saber
si es fa oficial o  no», i va remar-
car que el fet que «la planta tin-
gui tantes opcions parla molt bé
de la seva competivitat». 

D’altra banda, la consellera de
Treball de la Generalitat, Mar
Serna, va declarar ahir a RAC1
que SEAT «està molt ben posi-
cionada respecte a altres plan-
tes». En aquest sentit, la conse-
llera va mostrar la seva esperan-
ça que «si compleixen els requi-
sits, Volkswagen opti per aquesta
opció», una posició semblant a la
mostrada pel ministre d’Indús-
tria del govern espanyol, Miguel
Sebastián, que va considerar
una «molt bona notícia» la vo-
luntat d’Audi per fabricar aquest
nou model.
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Els sindicats reben amb
cautela que Audi faci el
seu nou model a Martorell
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Vista de la planta de SEAT a Martorell

L’economista Xavier Sala i Mar-
tín va apostar, a Manresa, per la
supressió de l’IVA immediata des
d’ara i fins d’aquí a mig any per tal
de reactivar el consum al mercat
espanyol i pal·liar així la crisi. Sala
i Martín, que en la seva visita a
Manresa duia una americana
blau turquesa, fa aquesta propos-
ta perquè considera que un incre-
ment de l’obra pública i una re-
baixa de l’IRPF o d’altres impos-
tos no tindrien un efecte imme-
diat sobre l’economia.

L’economista, que va ser a Man-
resa amb motiu del 40è aniversari
de l’assessoria Arfe, va fer refe-
rència a l’origen de la crisi, que
primer era financera però que ha
acabat contaminant tota l’econo-
mia. També respecte a la crisi eco-
nòmica, va pronosticar que als
Estats Units la recuperació po-
dria arribar a mitjan any 2009. Tot
i això, va ser incapaç de fer cap
previsió per a la superació de la
crisi a l’estat espanyol, del qual va
dir que té un dèficit del 10% del
PIB i que per equilibrar-ho cal
una caiguda del PIB de la matei-
xa magnitud o un augment de l’o-
ferta del 10%.

Segons Sala i Martín, però, fer
créixer l’oferta és molt complicat,
ja que l’economia espanyola «no
és productiva» perquè no hi ha in-
novació i ha estat molt dependent
del sector de la construcció. De
fet, tot i que segons Sala i Martín
als Estats Units també patiran pel
descens d’activitat en el sector de
la construcció, allà no és tan ac-
centuat com a l’estat espanyol
perquè la construcció només re-
presenta el 4% del PIB, enfront
del 19%, d’Espanya. A més, va
afegir que als Estats Units hi ha
una important inversió en investi-
gació i empreses que ha permès,

per exemple, la creació de Goo-
gle, Youtube i altres líders en el
camp tecnològic, perquè ara «no
serveix fer Marinas d’Or, ni tèxtil
barat com es feia als anys 60». En
aquest sentit,  segons Sala i Mar-
tín, només podem «créixer inno-
vant», i per aconseguir-ho també
cal «un canvi de mentalitat al
país». Aquest canvi passa, segons
l’economista, perquè «igual que
als Estats Units, els empresaris tor-
nin a ser els herois en comptes del
Bisbal o participants del ‘Gran
Hermano’ de  torn, com passa
aquí». També va reclamar un can-
vi de mentalitat en el tema de gè-
nere: «estem en un país que malba-
rata la meitat del seu talent», en re-
ferència a les renúncies de la do-
na per tal de tenir fills i també per
fer-se amb càrregues familiars de
manera que «quan s’ha d’anar a
Londres per feina, l’home viatja i la
dona es queda a casa».

Sala i Martín aposta a Manresa
per suprimir l’IVA temporalment
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Sala i Martín durant la seva conferència a Arfe

LES PERLES
���«Em demanen que no si-
gui pessimista. Les bones
notícies són que el Barça va
bé. La resta serà depri-
ment».
���En demanar-li que fes
una predicció del resultat
del Barça-Madrid d’avui, va
respondre «a TV3 m’han dit
que em faran aquesta pre-
gunta, però no em mullaré.
No vull semblar massa bar-
celonista ni massa poc».
���«Als Estats Units tots els
estudiants volen ser empre-
saris. Aquí, el millor orgas-
me per a una mare és quan
als 16 anys la seva filla acon-
segueix entrar a la Caixa de
Manresa i ja està col·locada
per a tota la vida».

Zona esportiva als voltants del pavelló 
i la zona d’aparcament de les piscines

de Sant Joan de Vilatorrada
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Amb la col·laboració de:
Consell Esportiu del Bages
Les escoles del municipi

Diumenge, dia 14 de desembre, 
a les 10 del matí


