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El BCE augura
un creixement
“modest” a la UE
a L’FMI rebaixa el PIB espanyol en una dècima el 2011 i en
tres el 2012 a Trichet renya “un gran nombre de països”
Albert
Segura

La xifra

Brussel·les

0,7
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Núvols negres en la rentrée de la cúpula econòmica europea a Brussel·les: la
frenada de la recuperació
va de debò i podria empitjorar. Els presidents del
BCE i de l’Eurogrup, JeanClaude Trichet i JeanClaude Juncker, i l’eurocomissari d’Afers Econòmics i Monetaris, Olli
Rehn, van advertir ahir
que el creixement del PIB
dels socis de l’euro serà
“modest” i que “s’alentirà
més” en aquest tercer trimestre. L’FMI va confirmar els mals auguris, rebaixant previsions en una
dècima per al 2011 (fins a
l’1,9%) i en tres per al
2012 (fins a l’1,4%). També retalla la previsió de
creixement per a l’Estat
espanyol fins al 0,7%
aquest any (una dècima
menys del previst) i l’1,3%

—————————————————————————————————

per cent de creixement del
PIB de l’Estat espanyol preveu l’FMI per aquest any i
l’1,3% per al que ve.

el que ve (tres per sota),
segons l’informe que publicarà a finals de setembre a Washington. Trichet
també va cridar l’atenció a
“un gran nombre de països” (i, per un cop, no només a l’Estat espanyol i la
resta de mals alumnes) de
dins i fora de la UE per la
seva fragilitat pressupostària, que està creant “incerteses” a les borses.
En una compareixença
extraordinària forçada
per l’eurocambra després
del Dragon Khan d’aquest
agost a les borses, Rehn va
alertar que “a curt termi-

ni, els indicadors apunten
que la zona euro patirà
una moderació addicional
del creixement”. Brusselles tem que les “contínues
turbulències dels mercats
es desbordin i perjudiquin
la recuperació de l’economia real” i Rehn es va mostrar “greument preocupat”. Alemanya i França
han perdut gas en el segon
trimestre, tot estancantse en el 0,1% i el 0%, tot i
l’accelerada prèvia, de
l’1,3% i del 0,9%, en el primer trimestre.
Trichet va disparar contra els Estats Units, referint-se a la seva “fèrria lluita” pressupostària. I també va replicar a la nova directora gerent de l’FMI,
Christine Lagarde, que denuncia que els bancs europeus necessiten una recapitalització “urgent”. Trichet nega “cap problema
de liquiditat” i recorda
l’aprovat general dels tests
d’estrès. ■

El president del BCE, Jean-Claude Trichet, ahir al Parlament Europeu ■ OLIVIER HOSLET / EFE

Trichet va enviar “missatges” que ZP “ha entès bé”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i els escarafalls que fa el
govern espanyol, negant que
la reforma constitucional per
limitar el dèficit li hagi estat
imposada per Brussel·les,
Trichet admet haver “enviat
missatges” que José Luis Rodríguez Zapatero ha “entès
bé”. El president del BCE va
assegurar als eurodiputats
que no ha “negociat” directament amb Madrid la reforma
a canvi de la compra de bons

espanyols, però va reconèixer haver insinuat al president espanyol que incloure la
regla d’or a la Constitució és
una bona manera de “recuperar una confiança que
s’havia debilitat considerablement”. Trichet celebra
que Espanya “hagi entès que
era necessari reforçar la credibilitat” i avala així l’acord
entre el PSOE i el PP.
El BCE ha pogut reduir en

un 53% la compra de deute
públic dels perifèrics, després que la prima de risc que
paguen Espanya o Itàlia s’hagi relaxat: la setmana passada va invertir 6.651 milions,
en comptes dels 14.291 de
l’anterior, segons va fer públic ahir Frankfurt. Només
aquest estiu, Trichet ha gastat 42.942 milions, el 37%
dels 115.500 invertits des del
primer rescat grec.

Avança a bon ritme el
centre d’Inditex a Tordera
a El complex logístic,

que s’acabarà al juny,
donarà feina a un
miler de treballadors

Gerard Ariño
TORDERA

Ni rastre de l’antiga Fibracolor. Un cop acabats els
treballs d’enderroc de l’antiga fàbrica tèxtil, les màquines treballen ja en la
construcció del nou centre de logística d’Inditex a
Tordera. El ritme constructiu és frenètic. Al recinte entren camions cada
trenta segons i desenes de
treballadors feinegen en
un terreny que canvia a
marxes forçades.

Les piconadores ja han
preparat el terreny i en alguns punts ja es comencen a intuir el perímetre
dels edificis i els perfils
dels carrers de futur complex industrial, que ha de
completar la presència al
municipi maresmenc del
gegant tèxtil comercialitzador de marques com Zara, Bershka o Massimo
Dutti. En cas que continuï
amb aquest ritme constructiu, l’empresa podria
acomplir els terminis inicials, en què es preveia
acabar aquesta primera
fase de les obres la primavera de l’any vinent.
El nou centre de logística ocuparà un espai de
165.000 metres quadrats,

just al darrere dels actuals
edificis d’Inditex a Tordera, que, des del 1998, donen treball a prop de 950
persones. Un cop entri en
funcionament l’ampliació,
es preveu que aquesta xifra augmentarà en fins a
700 empleats directes i es
calcula que 200 més d’indirectes, fet que suposarà
un impacte molt positiu a
la zona, castigada pel tancament d’empreses del
tèxtil tradicional.
Precisament, la clausura de la històrica Fibracolor, empresa participada
per Inditex i dedicada a la
pintura, el blanqueig i els
acabats tèxtils, va suposar
l’acomiadament de prop
de 430 treballadors.
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Les piconadores treballen als terrenys on es farà el nou centre d’Inditex, a Tordera ■ G.A.

Aquest serà el novè centre de logística d’Inditex a
l’Estat. En el cas del nou
edifici, inclourà un dipòsit
per emmagatzemar peces
de roba penjades que serà
la instal·lació d’aquest tipus més avançada tecnològicament que existeix a

tot Europa. L’obertura
d’aquest centre suposa
una inversió de 190 milions. La implantació
d’aquest macroprojecte
s’acabarà a finals del
2015. Entre les intencions
de la companyia hi ha traslladar al nou complex la

seu operativa de la marca
Uterqüe, actualment situada a Meco (Madrid).
Aquesta marca aglutina el
nou format comercial del
grup Inditex dedicat a accessoris i complements de
moda, i una selecció de peces de roba i pell. ■

