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EL REPARTIMENT DELS RECURSOS PÚBLICS

Els empresaris insisteixen a reclamar 3.800 milions
més per a Catalunya
MÉS I NF O RMA C I Ó

FOTOGALERIA: BANDA DE LLUNÀTICS

EL PERIÓDICO

Les 13 cambres de comerç catalanes van reiterar ahir que el
nou model de finançament ha d'implicar per a Catalunya un
El Govern inform a CiU de la cita
increment del voltant de 3.800 milions d'euros. Dubten que
després de les crítiques pel
l'acord entre el Govern central i la Generalitat arribi aquest
secretism e
any; però, en tot cas, demanen que el sistema s'apliqui amb
Zapatero obté el suport d'Aguirre
efectes d'1 de gener. El Govern català s'ha negat a concretar
a un m odel inspirat en l'Estatut
les seves xifres però, en els seus documents de treball, les
La Junta andalusa reitera que
quantitats amb què ha treballat sempre han estat inferiors a
encara no s'ha arribat a cap acord
aquesta.
El president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel
El tripartit fa pinya i veu m olt difícil
Valls, va remarcar que els empresaris no estan disposats a
un acord per a final d'any
acceptar "més dilacions ni més ambigüitats". A més, va
vincular la urgència del finançament a la necessitat de donar resposta a la recessió: "Volem un
acord satisfactori. D'aquesta manera, la Generalitat podrà afrontar les necessitats de sanitat,
educació i serveis socials essencials, cosa que és absolutament necessària per a la crisi
actual".
L'ànec m arejat
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Molts astronautes se sotmeten a dures proves per complir un
somni, i només 12 han deixat la petjada a la Lluna.
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