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Foment inicia un nou expedient a
la Cecot per incomplir els pactes
Les organitzacions mantenen posicions contràries sobre l’actual crisi catalana

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

La junta directiva de la patronal
FomentdelTreball va aprovar ahir
“obrir un expedient per determi
nar si l’organització Cecot ha dut a
terme actuacions contràries a les
normes de funcionament” de l’or
ganització catalana. Encara que no
esvandonardetalls sobre les raons
de l’oberturadel tercerexpedienta
la patronal vallesana, fonts consul
tadesassegurenqueesdeua les ac
tuacionsdutesatermeperlaCecot,
que presideixAntoni Abad, durant
l’actual període d’inestabilitat que
viuCatalunyaderivadade la incer
tesapolítica.
Fonts consultades van indicar

que Foment, que presideix Joa
quim Gay de Montellà, vol convi
dar la Cecot a abandonar l’organit
zació,unacosaquerebutja lapetita
patronal vallesana. Les mateixes
fonts assenyalen que els elements
que han pesatmés en l’obertura de
l’expedient són essencialment el
suport que va donar la Cecot a
l’“aturada de país” del dia 3 d’octu
bre i la carta que va enviar al mi
nistreLuisdeGuindosenquècriti
cava el reial decret aprovat que
facilitavael canvide seusempresa

rials sense passar per la junta d’ac
cionistes.
Enelbrevíssimcomunicatdistri

buït ahir per Foment es diu que la
Cecot podria haver incomplert al
gunsdels acords assolits el passat 6
de febrer iquevanpermetre tancar

l’expedient obert a la patronal de
Terrassa en aquell moment i que
erasimilara l’actual.
Amésdelposicionamentabsolu

tament contrari de les dues orga
nitzacions amb referència a la ma
nera d’afrontar la independència

de Catalunya, la Cecot va celebrar
el mes passat a Barcelona la seva
Nitdel’Empresari,acteenelqualel
queerapresidentde laGeneralitat,
Carles Puigdemont, va ser ovacio
nat pels assistents. El fet que laCe
cot deixés d’organitzar aquell acte

alasevazonad’influènciaaTerras
sa i s’inclinésperBarcelonahaanat
creantmalestar a Foment des de fa
anys, ja que temien que estaven
ocupant espais de representació
quenoelscorresponien.
El febrer passat es va aprovar un

document en el qual es fixaven les
normesd’actuaciódelesorganitza
cions filials de Foment per evitar
que xoquessin. Aquell document
estava pensat essencialment per a
la Cecot. En només nou mesos, la
patronalcatalana filialmésgran de
laCEOEhaconsideratquelapatro
nal de Terrassa s’havia saltat les
normes. L’expedient d’ahir el va
aprovar la junta directiva de Fo

ment a proposta del comitè execu
tiude lapatronal.
L’origen de les històriques des

avinences entre la Cecot i Foment
delTreball va ser la tendènciade la
patronalvallesanaaexpandir la se
va activitat fora dels límits de la
seva àread’influència i a extralimi
tarse en les seves competències,
segonslavisiódelapatronalquedi
rigeix JoaquimGaydeMontellà. A
més,mentreAntoniAbadhadefen
sat públicament el dret de Catalu
nya a decidir el seu futur, Joaquim
GaydeMontellàhaapel∙lat sempre
aldiàlegentreelsgovernsespanyol
i català.c

El suport de la Cecot a
l’“aturada de país” i la
carta a Guindos contra
el decret de canvi de
seus tensen la relació

ÀLEX GARCIA

La Cecot va tornar a celebrar el mes passat a Barcelona la Nit de l’Empresari

Les conseqüències econòmiques d’una crisi d’Estat

BARCELONA Redacció

L’economia catalana mantenia
un fort nivell de creixement en el
tercer trimestre, abans de la in
certesa que s’ha obert a Catalu
nya a partir de l’octubre. En el
període juliolsetembre, el PIB
(producte interior brut) de la co
munitat va créixer un 0,9% en
termes intertrimestrals i un 3,5%
interanual.
Per a l’últim trimestre de l’any,

la majoria dels departaments
d’anàlisi anticipen un creixe
ment menor de l’economia cata
lana. La Cambra de Comerç de

Barcelona, per exemple, va esti
mar que en els últims tres mesos
de l’any el creixement serà tres
dècimes inferior al previst inici
alment i se situarà en el 0,5%. La
institució va culpar la inestabili
tat del menor augment del PIB
esperat.
D’altra banda, ahir en un co

municat, el Departament d’Eco
nomia de la Generalitat va desta
car que les xifres “mostren la
continuïtat del fort creixement
de l’economia catalana”. La con
selleria va subratllar que l’avenç
del sector industrial del 3,7% in
teranual va ser més elevat que en
el conjunt de la zona euro. Lame
tal∙lúrgia i productes metàl∙lics,
lamaquinària i equipsmecànics i
la química són els sectors que
mostren un comportament inter
anualméspositiu. La construcció
va avançar un 6,8% interanual en
el tercer trimestre amb l’impuls
del subsector residencial i, en
particular, l’habitatge. Els serveis
van registrar un ascens del 3,3%,
taxa quatre dècimes superior
respecte a la del trimestre anteri
or. Quant a l’activitat turística, el
departament va indicar que el
volum del turisme estranger va
augmentar un 7,8% interanual en
els nou primers mesos de l’any i
la despesa turística es va situar
un 13,2% per sobre que en el ma
teix període de l’any anterior.c

Catalunya creix al 3,5%
en el trimestre
anterior a la incertesa
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