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L’H obre un espai de debat
sobre la situació econòmica
El ministre de Treball i exalcalde, Celestino Corbacho, primer conferenciant de l’Espai Econòmic
cutiu, mentre que les afiliacions a la
Seguretat Social fa cinc mesos que
creixen. “Des de l’any 1997 no es donaven unes xifres tan positives”, va
explicar Corbacho.

Respondre a les
inquietuds de la
ciutadania en un
context socioeconòmic
complex. Aquest és
l’objectiu de l’Espai
Econòmic
de L’Hospitalet
La ciutat ha estrenat un nou instrument de debat i reflexió so
bre la situació econòmica on
experts de prestigi i agents econòmics posaran sobre la taula
les seves anàlisis i solucions a
la situació que travessa l’economia espanyola i mundial. Es
tracta de l’Espai Econòmic de
L’Hospitalet, que es va inaugurar el
2 de juliol amb una conferència del
ministre de Treball i exalcalde, Celestino Corbacho, sobre la reforma
laboral.
L’alcaldessa, Núria Marín, va presentar l’Espai Econòmic davant un públic format per representants del
món empresarial català –Miquel
Valls, president de la Cambra de
Comerç; Joan Rosell, president
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El ministre Celestino Corbacho amb l’alcaldessa, Núria Marín

de Foment del Treball; Josep Lluís
Bonet, president de Fira de Barcelona, etcètera– i agents socials
de la ciutat, empresaris, sindicats i
associacions. “De tota crisi, en surt
una oportunitat si es planifica el

camí que cal seguir. Per a L’H, és
fonamental marcar aquest camí i sumar sinergies per definir el futur. Si
compartim objectius i treball serem
més eficients. Aquest és l’objectiu
de l’Espai Econòmic”, va afirmar.

El debat inaugural va analitzar
la reforma laboral que impulsa el
Govern central i que Corbacho va
presentar en un dia en què les xifres
donaven lloc a l’esperança, l’atur va
baixar al juny per tercer més conse-

El ministre va explicar l’origen
de la crisi, les exigències del mercat
global i la dificultat d’Espanya, on
la situació mundial s’ha vist agreujada en l’àmbit local per un model
econòmic a curt termini basat en la
construcció i el sector residencial.
“Necessitem més flexibilitat laboral,
com a Alemanya, si volem canviar
el model econòmic i competir en
l’economia global amb un model
productiu basat en el coneixement i
en la innovació”.
En aquest sentit, Corbacho va
dir que les reformes són imprescindibles, que el Govern ha començat
per la laboral i seguirà per la del sistema financer i la de les pensions,
tot i que va dir que aquesta s’haurà
de discutir en el Pacte de Toledo.
El ministre de Treball es va mostrar,
però, optimista. “Sortirem de la crisi,
en sortirem una mica més pobres,
però ho aconseguirem. És la nostra
oportunitat i el nostre repte”, va afirmar. # cristina sánchez

Castells afirma que Catalunya
sortirà més forta de la crisi
El conseller d’Economia, Antoni
Castells, afirma que Catalunya
“sortirà més forta de la crisi, mantindrem el que teníem i creixe
rem”. Amb aquesta frase, va defensar les mesures d’ajust aprovades per la Generalitat durant
la conferència organitzada per
L’H Espai de debat.
El conseller va assegurar
que el govern està aplicant aques-
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tes mesures per convicció, no perquè s’imposin des de Madrid o des
de la Unió Europea, i va ser rotund
a afirmar que “només Catalunya pot
fer de tractor d’Espanya per sortir
de la crisi”.
Castells va afirmar que “ja hem
sortit de la recessió però per recuperar competitivitat l’única recepta és ajustament i reformes”. En
aquest sentit va defensar les refor-

mes laborals, del sistema financer i
de les pensions, i altres a llarg termini com l’educativa, l’energètica i
la de l’habitatge per ser competitius.
Amb les mesures preses, Catalunya ha de reduir el seu dèficit en
un 2,4% del PIB, però Castells va
anunciar que l’any 2011 s’haurà de
seguir reduint el dèficit en un 1,3%
i que “caldran mesures complementàries”. # c . s .
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Conferència del conseller d’Economia al Centre Cultural Barradas

El conseller Antoni Castells, al Barradas

