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TAXA D’ATUR A LA
ZONA EURO

La taxa de desocupació a la
zona de l’euro va augmentar al
març fins a situar-se en el
10,9%. Segons Eurostat, a
Espanya la desocupació arriba al
24,1%, la més alta de la UE. Les
taxes més baixes les trobem a
Àustria (4%) i Holanda (5%).

Avui
ARRENCA
OFICIALMENT LA
CAMPANYA RENDA

23

PROTAGONISTA

Avui arrenca oficialment la
Campanya de Renda 2011, que
s’estendrà fins al 2 de juliol i en
la qual l’Agència Tributària
preveu tornar un total de 176,2
milions d’euros a prop de
240.000 contribuents de les
comarques gironines.

M.ÀNGEL BONACHERA

La biotecnològica catalana ABBiotics, impulsada pels
emprenedors gironins Miquel
Àngel Bonachera i Sergi Audivert
i que cotitza en el mercat
Alternatiu Borsari, ha tancat un
contracte de llicència al Brasil i un
altre a Veneçuela.

La borsa es desploma ﬁns al seu pitjor
nivell de la crisi arrossegada per la banca
 El selectiu Ibex 35 marca un nou mínim de l’any i acumula un descens anual superior al 20 per cent
REUTERS

MADRID | EFE

La borsa espanyola va baixar
ahir el 2,55 per cent i va registrar un
nou mínim anual (6.831,9 punts)
perjudicada per la caiguda de l’activitat industrial a Europa, la feble
creació de llocs de treball als Estats
Units i el retrocés de la banca.
Amb la prima de risc en 422
punts bàsics, l’índex de referència
de la borsa espanyola, l’IBEX 35, va
caure 179,10 punts, el 2,55 per
cent, la vuitena major caiguda de
l’any, ﬁns a 6.831,90 punts, amb el
que continua en nivells similars als
registrats el mes de març del 2009,
en el pitjor moment de la crisi
per a la borsa. El descens anual s’eleva al 20,25 per cent.
A Europa, Milà va baixar el 2,6
per cent; Londres, el 0,93 per cent;
Frankfurt, el 0,75 per cent, i l’índex
Euro Stoxx 50, el 0,71 per cent,
mentre que París va pujar el 0,42
per cent.
La borsa espanyola va començar el dia amb guanys superiors a
l’1 per cent impulsada pels màxims
registrats en la vigília per Wall
Street. El descens l’abril de l’activitat industrial a la zona euro, que
se situava en nivells de juny de
2009, així com a Alemanya, França, Itàlia i Espanya, canviava la
marxa de la borsa, que baixava de
cop prop de 200 punts i parava en

Nova tempesta als mercats borsaris.

6.900 punts.
A la contracció de l’activitat manufacturera europea calia sumar
altres notícies negatives, com la
menor concessió de préstecs bancaris a la Xina o l’escassa disposició d’Alemanya a establir els nous
requisits de capital per a la banca
que debatia l’Ecofín -ministres
d’Economia de la UE-.
Les dades d’atur conegudes ahir
tampoc ajudaven a l’evolució borsària, doncs a Alemanya creixia l’a-

bril en 19.000 persones, mentre
que a la zona euro augmentava
una desena el març, ﬁns al 10,9 per
cent.
L’encariment de l’interès de les
lletres a un any a Portugal va contribuir que la borsa espanyola perdés la cota de 6.900 punts.
Per aquests factors, la cotització
de l’euro passava d’1,323 dòlars de
l’obertura a 1,315 dòlars, mentre
que el rendiment del deute espanyol a llarg termini creixia del 5,72

al 5,82 per cent i la prima de risc
avançava de 405 a 420 punts bàsics.
La caiguda de la borsa espanyola s’accentuava després de la
publicació de les dades d’ocupació del sector privat nordamericà.
Les pèrdues de Wall Street en
l’obertura van mantenir a la borsa
espanyola per sota de 6.800 punts,
encara que la moderació de la
seva caiguda, tot i el descens de
l’1,5 per cent dels demanats a fàbrica als Estats Units el març, va
servir perquè el mercat espanyol es
recuperés.
Tot i el descens de la banca, la
solvència de la qual va ser recolzada pel ministre d’Economia i de
Competitivitat, Luis de Guindos,
no va descartar que puguin crear
societats intermèdies per aïllar
actius immobiliaris.
Tots els grans valors van baixar:
Repsol, el 4,15 per cent, la segona
més gran caiguda de l’IBEX; BBVA,
el 3,33 per cent; Banco Santander,
el 3,31 per cent; Telefónica, el 3,13
per cent, i Iberdrola, el 2,96 per
cent. Bankia va encapçalar les
pèrdues de l’IBEX en baixar el
5,13 per cent, seguida per Repsol
i per Gamesa, que va cedir el 4,48
per cent, mentre que Banco Popular va caure el 4,31 per cent;
Banc Sabadell, el 4,15 per cent, i
Bankinter, el 4,14 per cent.

El Govern català també podria aplicar una
reducció del sou als funcionaris de baixa
 Diu que, «segurament»

s’aplicarà la rebaixa
addicional del 2% en la
nòmina de desembre
BARCELONA | ACN

La vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, va admetre ahir
que el Govern també podria aplicar una reducció del sou als funcionaris que estiguin de baixa.
Segons ha dit, l'executiu espanyol planteja que els treballadors públics no percebin el salari íntegre
durant els tres primers mesos de
la baixa, com ocorria ﬁns ara.
Aquesta mesura és una llei bàsica, va dir, que afectaria tant els funcionaris de l'Estat com els de l'administració catalana, i el Govern

no es pot comprometre a mantenir el 100% del sou als seus treballadors en aquest període de
temps. A més, la vicepresidenta va
conﬁrmar que «segurament» s'aplicarà una rebaixa del 2% del salari anual dels treballadors públics
en la nòmina del desembre.
El Programa d'Estabilitat Pressupostària 2012-2015 que el govern espanyol ha enviat a Brussel·les inclou mesures per lluitar
contra l'absentisme dels funcionaris. Entre aquestes es planteja
que els treballadors públics de
l'Estat no cobrin el 100% del seu
sou durant els 90 primers dies de
baixa, tal i com es contempla al
Règim especial de la Seguretat
Social dels Funcionaris Civils de
l'Estat i s'aplicava ﬁns ara. Un dia
després que es fes pública la no-
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ticia, Joana Ortega va anunciar que
el Govern no pot garantir que
funcionaris de la Generalitat quedin exempts d'aquesta mesura.
Segons Ortega, l'executiu del
Partit Popular planteja la modiﬁcació d'una llei bàsica i, per tant,
que afecta tot el cos de funcionaris de totes les administracions de
l'Estat. També els treballadors públics catalans.
A pesar de dir que el Govern encara ha d'estudiar detalladament
el pla, Ortega va admetre que no
pot garantir que, en el cas dels funcionaris de la Generalitat, es mantindrà el 100% del sou durant
aquest període.
Ortega va dir que l'executiu català tampoc es pot comprometre
a no fer cap retallada addicional
després de l'ajust que ha anunciat

el govern espanyol. Tot i això, va
insistrt en què, en el cas de la
funció pública, els ajustos han
estat «molt contundents» i l'objectiu és mantenir el màxim nombre de llocs de treball possible.
Nova retallada de sou
En la seva compareixença a la
comissió d'Afers Institucionals
que es va celebrar al Parlament, la
vicepresidenta va reiterar que «segurament», i donat que els pressupostos de l'Estat no preveuen un
ajust en el salari dels treballadors
públics, hi haurà una nova retallada en el sou dels funcionaris de
la Generalitat, tal i com ja va avançar el president Mas. Aquesta es
concretaria en un 2 per cent del
sou anual i s'aplicaria a la nòmina del mes de desembre.

El Govern dirigirà
la neteja d’actius
de la banca sense
donar ajudes
públiques
BRUSEL·LES | EUROPA PRESS

El ministre d’Economia, Luis de
Guindos, va explicar abans de la cimera de l’Ecoﬁn que el Govern i el
Banc d’Espanya ﬁxaran les regles
perquè la banca segregui els seus
actius immobiliaris dels seus balanços, però no aportarà «en principi» ajudes públiques amb la ﬁnalitat de facilitar el procés.
L’operació podria afectar a uns
170.000 milions d’actius problemàtics. De Guindos va explicar que
les noves provisions de 54.000 milions d’euros que el Govern ha
exigit a la banca per sanejar els
seus actius immobiliaris -executant reduccions de preu del 80%
per al sòl, el 65% per a promocions
en curs i el 35% per a habitatges
acabats- ja els situen «en valors de
mercat». Segons De Guindos, en
aquests moments «on hi ha el
problema és en el sòl» per per la
manca de transaccions.

Mifas alerta de
«retallades
importants» en els
serveis que presta
GIRONA | DdG

Les retallades pressupostàries
provocaran un cop duríssim a les
organitzacions que promouen la
inserció laboral de les persones
amb discapacitat física. Així ho
va alertar ahir l’entitat gironina
Mifas, que assegura veure’s abocada a «efectuar retallades importants en tots els serveis que
presta l’entitat».
Mifas recorda el seu paper sempre ha estat clau per la integració
laboral dels discapacitats físics a les
comarques gironines. L’any passat
malgrat la forta crisi econòmica, la
inserció de treballadors va ésser
positiva aconseguint 297 contractes laborals. També les persones
que es van inscriure a la borsa de
treball va ésser molt nombrosa.

