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Els sindicats
rebutgen el pla
sobre l’educació
del futur

El TSJC cita Gordó a declarar com
a investigat pel 3% el 24 de juliol

Després de mesos de feina i
debat, el Consell Escolar de
Catalunya (CEC) ha aprovat el
document Ara és Demà, un
recull de ponències que pretén definir com ha de ser el
sistema educatiu català en un
futur. El document, que preveu, entre altres, estendre l’escolarització obligatòria fins als
divuit anys, va ser aprovat per
majoria al CEC, però va tenir
el vot en contra dels sindicats
de l’ensenyament i de la Federació d’Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac). Les entitats contràries al resultat de les ponències consideren que els
treballs fan una diagnosi desencertada de l’estat de l’educació a Catalunya, que no
compta amb el parer dels docents i afavoreix l’escola concertada. ■ REDACCIÓ

El jutge instructor del TSJC
del cas 3% –per suposat finançament il·legal de Convergència d’empreses a canvi
d’obtenir obra pública– finalment ha citat a declarar com
a investigat l’exconseller de
Justícia Germà Gordó el dilluns 24 de juliol, gairebé dos
mesos després d’acceptar la
seva competència ja que Gordó continua com a diputat, tot
i que aquesta investigació el
va forçar a deixar el grup de
Junts pel Sí i va passar al grup
mixt, tot i que des del PDeCAT
li van exigir que deixés l’acta.
En la interlocutòria, el magistrat Carlos Ramos també
cita per al 24 de juliol l’extresorer de Convergència Andreu Viloca perquè declari
com a testimoni. Com que Viloca està imputat en la causa
del 3% que manté oberta un
jutjat del Vendrell, el jutge del
TSJC li permet declarar amb
advocat. A més, ha acceptat
que la CUP s’hi personi com a
acusació popular sense exigirli cap fiança, mentre que el
jutge del Vendrell va demanarli 500 euros. Gordó, defensat
pel penalista Cristóbal Martell,
va ser implicat en la trama de
corrupció per dos empresaris

Avalis concedeix
avals per 69,35
milions d’euros, el
6% més
Avalis de Catalunya, Societat
de Garantia Recíproca ha concedit 853 avals per valor de
69.350.993 euros durant el
primer semestre del 2017, la
qual cosa significa un increment del 6% respecte al mateix període de l’any passat.
Segons va informar ahir la
companyia, en els primers sis
mesos de l’any s’han concedit
avals a 496 pimes i autònoms, xifra que significa un
increment del 9% en comparació del primer semestre del
2016. El finançament induït
total d’aquest període que ha
arribat als beneficiaris finals
ha estat de 129,2 milions d’euros, per què la majoria de les
operacions són a risc compartit amb les entitats financeres. La majoria d’avals són
financers. ■ REDACCIÓ

que ho van confessar als dos
fiscals de la causa, Fernando
Bermejo i José Grinda. L’exconseller haurà d’aclarir si va
exigir donacions per a les fundacions de CDC (Fòrum Barcelona i Catdem) en tres operacions sota sospita. Són: Copisa va donar 100.000 euros

per obtenir obres del Consorci
d’Educació de Barcelona i del
port de Barcelona, el 2012;
Pasquina va entregar uns
147.000 euros entre el 2014 i
el 2015 per obres a la C-55, i
Oproler, amb regals, va aconseguir unes obres a un institut
de Manresa. ■ M. PIULACHS
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La Taula del Tercer Sector farà
noves eleccions el 10 d’octubre
Les eleccions a la nova presidència i directiva de la Taula
del Tercer Sector Social de
Catalunya es faran el 10 d’octubre, segons va comunicar
ahir la junta provisional a les
més de 3.000 entitats socials
que formen la taula. La junta
va decidir també que entre el
2 d’agost i el 15 de setembre
serà el període per presentar
candidatures. El president en

funcions de la Taula del Tercer
Sector, Enric Morist, va enviar
ahir una carta a les 35 federacions que formen part de la
taula per informar-les del començament del període electoral, que culminarà amb les
eleccions del 10 d’octubre. La
convocatòria d’eleccions va
ser un dels acords de l’assemblea general extraordinària
que la Taula del Tercer Sector

va fer el dijous passat i que va
forçar la dimissió del president, Oriol Illa, i de la seva junta directiva, amb qui diverses
federacions s’havien mostrat
disconformes. La junta directiva va dimitir per permetre,
així, que una junta provisional
convoqués eleccions en la data més pròxima possible, que,
finalment, serà el 10 d’octubre. ■ REDACCIÓ
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La companyia biofarmacèutica Som Biotech,
amb seu al Parc Científic de Barcelona i especialitzada en el reposicionament de fàrmacs per
tractar malalties minoritàries del sistema nerviós, acaba d’obrir una tanda Sèrie A amb l’objectiu de captar deu milions d’euros. L’operació
surt després del tancament, a la fi de l’any passat, d’una tanda de finançament de dos milions
d’euros i del recent acord de llicència amb
l’americana Corino Therapeutics per al desenvolupament clínic del fàrmac SOM0226. Des de la
seva fundació, l’any 2009, Som Biotech ha aixecat més de 5,3 milions d’euros. ■ REDACCIÓ

Schibsted Spain va guanyar
durant el segon trimestre de
l’any 35 milions d’euros en
facturació, el 24% més que
en el mateix període un any
abans, segons un comunicat
enviat ahir per la companyia
d’anuncis classificats i amb
portals de referència com Vibbo, Infojobsi Fotocasa. El benefici abans d’impostos va ser
de vuit milions d’euros, el
23% més. ■ REDACCIÓ

Som Biotech obre una
tanda de finançament
per aconseguir una
aportació de 10 milions

Schibsted
Spain guanya
el 24% més
fins al juny

Raül Insa és el conseller delegat de la
biofarmacèutica Som Biotech ■ SOM BIOTECH
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L’exdiputat de JxSí i exconseller de Justícia Germà Gordó, al
Parlament en passar al grup mixt ■ JOSEP LOSADA

