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L

ni reduir el risc sistèmic,
quan agafi cos de manera definitiva i se sàpiga
a quines entitats afecta,
quins actius inclou i com
es valoren, es podran tornar a observar senyals de
recuperació en el sentiment del mercat.
En qualsevol cas, els
riscos a la baixa sobre
el creixement mundial no s’han dissipat després d’aquestes mesures. S’han accentuat
per diversos motius: 1)
la restricció creditícia
s’allargarà una mica més
en el temps, 2) la confiança dels agents econòmics s’afeblirà addicionalment, 3) la pèrdua de
valor dels actius financers amplifica l’efecte de
riquesa negatiu sobre
els consumidors i redueix la capitalització de
les empreses, i 4) les economies emergents, encara que amb fonamentals
més sòlids que en el passat, comencen a patir la
recerca de refugi dels
inversors.
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Projecte. L’estudi santcugatenc Mireia Masdeu
Studio rep el primer premi internacional a Saragossa
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L’impost municipal dels habitatges no s’incrementarà. #LL. LLEBOT

El rescat financer
podria perjudicar
la recuperació als
EUA via impostos
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‘Moving Kitchen’,
guardonat al sisè Formica

Mesures
per frenar la
crisi
a suspensió de
pagaments de Lehman Brothers ha
obligat a adoptar mesures importants,
encaminades a retornar l’estabilitat i garantir la liquiditat dels mercats financers. Des d’injeccions de liquiditat
fetes de manera individual per bancs centrals,
o una acció coordinada per part de sis d’ells,
fins a l’anunci del tresor americà i la Fed d’un
pla de rescat per comprar actius deteriorats
en els balanços d’entitats
financeres.
Tot i que és una mesura
que s’hauria de valorar
de manera positiva, perquè busca a curt termi-
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L’Ajuntament
no apujarà l’IBI
l’any que ve
Contenció. El titular d’Economia
assegura que no s’incrementarà la
base impositiva d’aquest impost
Joly: “Mantindrem el
tipus impositiu
gairebé segur”
fiscalitat. El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Jordi Joly, ha assegurat, en
declaracions al DIARI DE
SANT CUGAT, que l’Ajuntament no té previst incrementar l’IBI l’any que ve.
El membre de l’equip de
govern ha explicat que la
disminució de les arques
municipals, que està comportant i comportarà, l’any
2009, la frenada del sector
immobiliari, no s’equilibrarà augmentant la fiscalitat de l’impost sobre béns
immobles. “Mantindrem
el tipus impositiu gairebé

segur”, ha puntualitzat Joly,
que, a més, ha afegit que les
entrades i sortides de capital
del consistori es contrarestaran de manera que tot impliqui “fer les coses amb menys
recursos”.
El polític santcugatenc ha
posat de manifest que ara és
el moment de gastar menys
i de fer-ho de manera molt
més òptima, i sobretot de
revisar les grans concessions públiques. En aquest sentit, Joly no descarta que es
puguin licitar nous concursos per trobar sortides més
eficients. “Estem en una fase
de revisió profunda, de processos, de circuits i de polítiques per tenir més bon finançament”.
_M. S.M.

Reconeixement. L’estudi
santcugatenc Mireia Masdeu
Studio ha estat guardonat amb
el primer premi del Concurs
Internacional Formica Creativa pel projecte de cuina movible Moving Kitchen. La sisena edició d’aquest certamen,
dotat amb 5.000 euros i celebrat a Saragossa, ha distingit
laproposta MovingKitchen per
“la seva professionalitat, el seu
talent, la seva capacitat d’adaptació a l’evolució de l’usuari i
per fer servir criteris de funcionalitat i de viabilitat.”
Mireia Masdeu ha expressat la seva satisfacció per
haver rebut aquest premi i
ha dit que a l’hora de dissenyar el projecte s’ha basat en
la idea de cobrir les necessitats
de la gent jove, des dels 18 anys
fins als més de 30. Masdeu, que
també va ser guardonada en
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la cinquena edició d’aquest concurs, ha assenyalat que la superfície reduïda del mòdul pretén
ser “una sortida al problema de
l’habitatge”. Moving Kitchen
està format per un únic mòdul
movible, que integra alhora cuina, safareig i taula de menjador.
El mòdul ocupa una superfície
de 5,52 m2 i es pot traslladar dins

de l’habitatge, de manera que
s’adequa a les necessitats de
cada llar. A més, el cubicle està
fabricat amb un terra tècnic elevat de Formica Unifoor i un sostre fals desmuntable amb guies ocultes, on es poden instal·lar tots els serveis d’aigua, gas
i electricitat, de manera que la
mobilitat queda garantida.

La marca de calçat MBT inaugura botiga
Obertura. La firma de
calçat MBT (Masai Barefoot Technology) ha inaugurat un centre al torrent
de la Bomba, 36. L’èxit
de MBT, coneguda també
com l’antisabata, rau en la
sola, que en caminar permet una notable reducció
de la càrrega en les articulacions i l’espatlla. Entre
altres beneficis, MBT ajuda a consumir més calories
en caminar. A més d’aplicacions de bellesa, mèdiques i terapèutiques, les
sabates MBT les fan servir
els esportistes per millorar
el rendiment personal.
#FOTOGRAFIA: LLUÍS LLEBOT
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Masdeu amb la maqueta del ‘Moving Kitchen’. #CEDIDA
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