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Economia

Ultimàtum de l’Eurogrup a Grècia
 Dóna al govern de Tsipras fins divendres per sol·licitar una pròrroga de la part europea del

rescat a canvi d’un compromís ferm que complirà amb les seves obligacions financeres
REUTERS
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L’Eurogrup ha donat a Grècia un
termini que acaba divendres per
decidir sobre una nova pròrroga de
la part europea del rescat al país,
considerada pels socis d'Atenes
la millor solució interina ﬁns a
un nou acord i que assegura certa ﬂexibilitat a canvi de compromisos.
«Hem dit que estem a punt per
continuar les nostres converses.
Ara depèn de les autoritats gregues decidir si volen una extensió, si
volen acceptar l'oferta de ﬂexibilitat existent al programa, però
també de donar tots els compromisos» sol·licitats pels socis, va
informar el president de l’Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem.
Va afegir que «hi va haver una
opinió molt forta sobre que el
proper pas ha de venir de part de
les autoritats gregues. Elles han de
prendre una decisió».
«Crec que tenim aquesta setmana, però això és tot», va ressaltar Dijsselbloem en referència al fet
que la part europea del rescat
venç el 28 de febrer i als terminis
perquè alguns parlaments nacionals puguin aprovar una eventual pròrroga.
«Si la sol·licitud arribés, la revisaríem i preguntaríem a les institucions perquè ens aconsellin i llavors, si podem veure un resultat
positiu, podria convocar-se un
Eurogrup extraordinari el divendres» proper, encara que això dependrà de la resposta dels grecs, va
aﬁrmar el també ministre holandès de Finances.
Aquesta possible extensió del
rescat, va explicar Dijsselbloem
després de fracassar les negociacions amb Grècia en la reunió
dels ministres d'Economia i Fi-
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Alemanya qualifica el govern grec d’«irresponsable»
 El ministre alemany de Finances, Wolfgang Schäuble (a la dreta de la imatge, al costat del president de l’Eurogrup,
Jeroen Dijsselbloem), es va mostrar ahir «molt escèptic» sobre que es pugui arribar a un acord amb Grècia i va afegir
que sentia molt que els grecs hagin triat a un govern «que es comporta de manera bastant irresponsable». Ho sento
pels grecs. Han triat un govern que de moment es comporta de manera bastant irresponsable», va dir Schäuble en
declaracions que va difondre ahir l'emissora alemanya Deutschlandfunk. Segons Schäuble, Grècia estava en un bon
camí per resoldre la crisi fins que va arribar el nou govern presidit per Alexis Tsipras. El portaveu del Govern grec,
Gavriil Sakelaridis va replicar a Schäuble que «allò què és irresponsable i què és responsable és subjectiu»

nances de l'eurozona, l’Eurogrup,
ha d'incloure alguns elements
claus.
Exigeixen compromisos
Pel que fa a la ﬂexibilitat al programa, va asseverar que els socis
d'Atenes «estan oberts a discutir sobre la substitució d'unes mesures»
per unes altres que Grècia considera tòxiques, en referència al
30% de l'actual memoràndum

d'entesa que el Govern d'Alexis Tsipras rebutja, però «sense decidir
accions unilaterals» per part grega.
Un altre aspecte que exigeixen
els socis a Atenes és el compromís
de «no revertir cap mesura tret que
així s'acordi amb les institucions i
solament si estan plenament ﬁnançades».
Igualment l'eurozona demana a
Grècia el «compromís inequívoc
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Parramon Exportap
inverteix 500.000 euros en
una tecnologia pionera
CASSÀ DE LA SELVA | DdG

Parramon Exportap, empresa
dedicada a la fabricació de taps de
suro natural ha invertit un total de
500.000 euros en una tecnologia
pionera per als processos de producció. Segons va informar la
companyia, al llarg de 2014, ha reforçat les línies de producció, entre d amb una màquina de visió artiﬁcial que ha desenvolupat per la
fabricació de taps completament
naturals sense la presència de taques de minerals. L’any 2009, l’empresa ja va desenvolupar la primera màquina de marcatge làser
per taps, una novetat pionera a ni-

La bretxa salarial
entre homes i
dones s’eixampla
ﬁns al nivell més
alt en cinc anys

vell mundial. La resta de màquines
incorporades tenen altres funcions, com el marcatge a làser
dels taps –que duplica la capacitat
d’impressió-, la polvorització de
paraﬁna fosa, l’encolatge de taps
capsulats i l’aplicació de tractaments d’anticapil·laritat.
Segons Francesc Parramon, director general de Parramon Exportap, «aquesta inversió millora
l’eﬁciència productiva, amb menys
consum energètic, major facilitat
d’ús i més seguretat pels treballadors». Va afegir que «amb la nova
maquinària, també augmenta l’automatització dels processos i la

Francesc Parramon.

qualitat ﬁnal del producte».
Fundada l’any 1956 a Cassà de
la Selva, Parramon Exportap
compta amb 800 clients, entre ells
cellers de 13 països productors
de vins tranquils, escumosos i

d'honrar les seves obligacions ﬁnanceres amb els seus creditors i
de garantir l'estabilitat del sector ﬁnancer», va comentar Dijsselbloem. Finalment, el Govern d'Atenes hauria de comprometre's a
«ﬁnalitzar amb èxit l'actual programa. Hem d'assegurar-nos que
aquesta és la intenció», va aﬁrmar
el president de l’Eurogrup sobre
l'esborrany d'una declaració que va
ser rebutjat per Grècia.
destil·lats d'Europa, Amèrica, Àsia,
Àfrica i Oceania. preveu un augment del 30% de la facturació en
cinc anys, com a conseqüència,
principalment, de l’entrada en el
mercat dels productes de gamma
alta.
L’any 2013, Parramon Exportap va facturar 6 milions d’euros i
va produïr 50 milions de taps. Del
total produït aquell any, el 65% es
va destinar majoritàriament a l’exportació als països de la Unió Europea i Austràlia, presència internacional que enguany s’ha reforçat amb el creixement als mercats
d’Amèrica Central i Escòcia.
Amb una inversió d’1,5 milions
d’euros, Parramon Exportap va
posar en marxa fa uns mesos una
nova planta amb una capacitat
de producció de ﬁns a 20 milions
de taps de gamma alta per licors i
destil·lats, com conyac, bourbon,
brandi o vodka, i també per a olis
i essències.

La bretxa salarial entre homes i
dones a Espanya se situa en el 24
per cent, la més alta dels últims
cinc anys, segons un informe realitzat per UGT, que explica que
per cobrar una pensió de la mateixa quantitat una dona necessita treballar onze anys i mig més
que un home en un treball d'igual valor.
L'informe «Treballar igual, cobrar igual», que UGT publica amb
motiu del Dia per la Igualtat Salarial –que se celebra el 22 de febrer–,
analitza les dades de l'última Enquesta Anual d'Estructura Salarial
de 2012, publicades per l'INE.
En el cas de Catalunya, la situació és lleugerament pitjor. Segons l’informe, les treballadores
catalanes van cobrar aquell any de
mitjana 20.931 euros anuals, 6.905
euros menys que els homes (que
van percebre una mitjana de
27.836 euros), per la qual cosa les
dones han de treballar uns 80 dies
més que un home per cobrar el
mateix.

La gironina Pilar
Arxé, reelegida
presidenta dels
assessors ﬁscals
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Pilar Arxé
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La gironina Pilar Arxé, presidenta de la Federació Espanyola
d’Associacions Professionals de
Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (FETTAF) i de l’Associació de
Tècnics Tributaris de Catalunya i
Balears (APttCB), ha estat reelegida, per quatre anys més, com a
presidenta de la FETTAF.
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