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Economia
REPSOL JA HA CONFIRMAT QUE PUJARÀ COM A

UNA PESSETA, EL QUE SUPOSA MARCAR MÀXIMS HISTÒRICS

El preu de la gasolina pujarà entre
una i cinc pessetes el cap de setmana
Per al PSOE, la causa de rinGrement és la manca de liberalització del sector
Va indicar també que hi ha «imes
tendències estacionals i en aquestes dates coinencen a incrementarse les demandes de les benzines i
a reduir-se la dels gasoils.

OTR PRESS/DdeG
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D Els preus de la benzina tornaran
a marcar màxims històrics a Espanya aquest cap de setmana. La
pujada, entre una i cinc pessetes
per litre, ha estat la resposta al fort
increment de la cotització internacional del producte i l'alça del
cru brent. Les organitzacions de
consumidors denuncien que existeix «un acord de preus» entre les
petrolieres i critiquen que l'Administració justifiqui la pujada.
El Govern inteiita calmar els
ànims i assegura que l'increment
' registrat en els preus no provocarà
pujades de cinc pessetes com s'ànuncia. Josep Piqué, ministre d'Indústria i Portaveu del Govern, no
va demanar a les companyies petrolieres que continuïn amb els «esforços de moderació i contenció»
que han demostrat aquests últims
mesos per no traslladar l'increment
de preu de les matèries primereis
de les benzines.
En aquest sentit, va dir «entendre la situació» que està vivint el
sector per la reducció dels marges de les companyies petrolieres,
però va subratllar que amb l'alliberació del mercat, «no es justifica una pujada d'aquestes càracte: rístiques i dimensions».
No obstant, va afirmar que les
empreses «tenen dret a actuar com
creguin convenient» i va recordar
que tot i la contínua pujada del cru
ila depreciació de l'euro davant
el dòlar, els preus dels carburants
a Espanya ha pujat molt menys que
a la resta dels països europeus.
Per la seva banda, el secretari
d'Estat d'Indústria i Energia, José
Manuel Serra Peris^ va afirmar ahir
que si bé la pujada podria ser d'aquest import, si s'apliqués la fór-
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Repsol. Una gasolinera de l'empresa, que ha apujat la gasolina 1 pesseta.

Influència en riPC
• El secretari d'Estat d'Economia,Cristóbal Montoro, va xifrar ahir l'impacte directe de
la pujada del preu de les gasolines en l'IPC en una dècima
si finalment puja cinc pessetes, com s'havia indicat inicialment.
No obstant, Montoro, es va
mostrar escèptic davant la possibilitat que el preu de la benzina pugi cinc pessetes. «Em
sembla bastant difícil, per no
dir gairebé impossible», va asmula de preus màxims que establia la Llei d'Hidrocarburs, el cert
és que «avui en dia, amb la liberalització, no es; pot produir una
pujada d'aquestes dimensions». El
nombre dos d'indústria, va reconèixer que quan el cru i les cotit-

senyalar. En qualsevol cas, el secretari d'Estat d'economia, va
afirmar que el Govern «està tutelant tot aquest procés en el
sentit que són alguns els expedients oberts per defensa de la
competència en relació al comportament de les petrolieres a
Espanya», concretament onze.
Montoro va dir que aquest
increment serà negatiu per a l'evolució dels preus i va pronosticar què el preu del barril es
moderarà a finals de l'hivern.
zacions internacionals pugen molt
els marges de tots els operadors
tendeixen a fer-se més estrets, va
recordar que totes les estimacions
dels analistes apunten que «el preu
del barril hauria, a poc a poc, d'
anar baixant».

En canvi, el PSOE denuncia que
aquesta pujada de preus és conseqüència de «la manca de liberalització del sector», que es troba «captiu» en mans d'un oligopbli de grans compayies «que es
posen d'acord per fixar preus de
monopoli, davant la total passivitat del Govern».
Jordi Sevilla, assessor del programa econòmic del PSOE, va destacar «la indefensió dels consumidors» que són els grans perjudicats i que «veuen que per aquesta
via incrementarà la pressió fiscal
a través dels impostos indirectes»,
ja que, de cada pesseta, 70 cèntims
són d'impostos.
De moment, la companyia Repsol-Ypf, que té el 55 per cent de
la quota del mercat de combustible a Espanya, ja ha anunciat que
pujarà a partir d'aquesta mitjanit
una pesseta el preu de les benzines
súper, sense plom de 95 i sense
plom de 98 octans. Amb aquest increment la súper passarà a costar
134,9 pessetes per litre; la sense
plom de 95 se situarà en 128,9 pessetes per litre i la sense plom de 98
passarà a costar-140,9 pessetes.
BP s'ha sumat a la pujada anunciada per Repsol i augmentarà lina
pesseta el preu de la súper i de la
benzina sense plom de 95 octans.
Per la seva banda, la petroliera
Cepsa, que té el 25 per cent de la
quota del mercat espanyol, va indicar que encara lio ha pres cap
decisió sobre la modificaicó del
preu dels seus carburants.

ELS FUNCIONARIS HAN DE SORTIR AL CARRER PER ATENDRE'LS A TREBALL O QUAN VAN A RENOVAR EL DNI

Els discapacitats han d'entrar a Toficina
d'Hisenda pel muntacàrregues del garatge
MÒNICA FAJARDO
GIRONA

D Les persohes grans i les disca^
pacitades de les comarques de Girona que van aiiib cadira de rodes i les que tenen dificiütats per
pujar escales no poden renovar el
seu carnet d'identitat a la Policia,
fer la declaració a Hisenda o anar
a tramitar l'atur a Treball sense haver de passar per un calvari, ja que
cap d'aquests organismes està
adaptat a la capital gironina. Per
entrar a Hisenda han de pujar pel
muntacàrregues des del garatge i
perquè els tramitin l'atur o el subr
sidi ó la renovació del DNI han
d'esperar els funcionaris al carrer.

«A la delegació d'Hisenda no podem entrar per l'escalinata de l'entrada, hem de pujar pel muntacàrregues des del garatge, com si fóssim un paquet», denunciava ahir
el president de l'associació Mifas
de Girona, Pere Tubert, que ha
constatat que a l'entitat, on 162
dels seus 1.900 socis van amb cadira dé rodes, reben queixes «quasi a diari» de persones que no po-,
den accedir a l'Oficina de Treball
de la GerieraHtat, a Correus o a la
Comissaria de Policia.
Però és que les queixes no només provenen dels mateixos discapacitats sinó també dels usuaris
d'aquests organismes, com Lluís
Maria Salvador, un graduat so-

Diari de Girona, 2000-02-19, p. 30.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

cial que, «per raoiis de feina - o de
"sense feina"», és un habitual de
l'antiga oficina de l'INEM. «Les
persones que utilitzen cadira de
rodes -explicà- t'han de demanar
des de l'exterior, que "siusplau" avisis el funcionari que el vagi a atendre al carrer», s'ha queixat Salvador, que ha titllat la situació d'«ignpminiosa» i «tercermundista».
Renovar el carnet d'identitat o
el passaport^ tampoc resulta gens
fàcil a Girona. «S'ha de parar un
policia municipal i dir-li que un
vol renovar el DNI i que el funcionari surti al carrer per fer els
papers», ha subratllat el president
gironí de Minusvàlids Físics Associats (Mifas).

En el cas de la coihissaria de poHcia hi ha un agreujant, per a Tubert. I és que «fa quatre o cinc anys
van fer reformes i lio van adaptar
l'edifici. Es va fer una escalinata i
no hi ha prevista cap rampa», ha
lamentat.
Fa dos anys es va acabar el termini perquè les administracions
redactessin un pla d'accessibilitat
dels edificis públics pel qual s'han de comprometre aadàptar-los
abans de deu anys. La Generalitat
ha assegurat a Mifas que tots els
seus Departaments es van acabar
a finals de l'any passat. Però passaran vuit anys abans no sigui obligatori que els edificis antics siguin
accessibles. Per a tothom.

INEM

Més de 90.000 desocupats
rebran una renda mensual
de 53.000 pessetes
D Més de 90.000 desocupats de
llarga durada, majors de 45 anys
i en situació de necessitat, percebran una renda mensual de
53.010 pessetes durant un període de fins a deu mesos, segons un ReialDecret aprovat
ahir pel Consell de Ministres
que regula un Programa d'Inserció Laboral. Passat aquest
temps, si els desocupats no troben una feina, seran inclosos en.
el programa i rebran una prestació mensual equivalent al 75
per cent del salari mínim interprofessional, 53.010 pessetes, per un període de vuit a deu
mesos.
TELECOMUNICACIONS

Radiotrònica entra en el
negoci audiovisual en
absorbir una productora
D Radiotrònica s'introduirà en
el negoci audiovisual a través
d'una fusió per absorció de la
productora Cartera Telson i per
això iniciarà una ampliació de
capital la quantitat de la qual
està per decidir, segonsla comunicació enviada per la companyia a la Comissió del Mercat de Valors. La facturació prevista per aquest any del nou
grup és de 60.000 milions de
pessetes i el benefici brut aproximat serà de 3.500 mihons, dels
quals 1.500 milions els aportarà
Telson.
INFORMÀTICA

El programa Windows
^2000 en japonès neix amb
defectes de lectura
D La versió japonesa del programa Windows 2000, llançat
a la mitjanit del dijous, presenta
defectes en la lectura de dates
i no reconeix alguens lletres del
silabari nipó, segons van in^formar ahir fonts de Microsort.
El programa confon el calendari gregorià, occidental, quan
fa serveir el sistema un usuari
japonès. Gairebé tots els documents oficials i els de moltes empreses japoneses utilitzen exclusivament l'efa de Heisèi, segons la qual estem a l'any
12 del regnat de l'emperador
Akihito.
ELÈCTRIQUES

La companyia Iberdrola
compra una empresa
elèctrica brasilera
n L'emprésa hidroelèctrica espanyola, iberdrola, ha adquirit
en subhasta la companyia d'Electricitat de Pernambuco, a
Brasil, per un preu de 10.235
milions de pessetes. Amb
aquesta operació, l'elèctrica espanyola passa a controlar el 6,5
per cent del mercat brasiler, amb
la seva participació en lès empreses Coelba de l'estat de Bahia
i Cosern, de l'estat de Rio Grande del Nord.

