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Torra agraeix al
CTTI i el Cesicat
el compromís
durant el 155

Torra garanteix un nou pla per al
tercer sector per a principis del 2019

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va visitar ahir el
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
(CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació (Cesicat),
on va condemnar “tota la
pressió” que han rebut els
seus treballadors i la “persecució a l’entorn informàtic de
Catalunya” en els darrers mesos, amb referència a les investigacions i a les operacions
policials a l’entorn de l’1-O, i
també a la “vigilància intensiva” durant l’aplicació de l’article 155. Per aquest motiu, Torra va voler traslladar als treballadors el suport del govern i
els va donar un “infinit agraïment” pel seu compromís
professional. “Cap de vosaltres hauríeu d’haver destinat
mai ni un segon a viure
aquesta situació”, els va dir. El
president de la Generalitat va
reivindicar el paper de les noves tecnologies en l’1-O i va dir
que les “urnes físiques, que
un estat buscava desesperadament com si fossin l’arma
d’un crim, al final van ser omplertes gràcies a la batalla informàtica que es va obrir amb
el cens universal”. ■ REDACCIÓ

El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha expressat a les
entitats del tercer sector la
seva voluntat de comptar-hi a
l’hora de dissenyar les noves
polítiques socials. En una reunió que es va celebrar
aquest dijous, el president es
va comprometre a treballar
conjuntament en l’elaboració
del nou pla de suport al tercer
sector, que hauria d’estar
aprovat el primer trimestre de
l’any vinent.
En aquest primer contacte
amb el president, les entitats li
van demanar que prioritzi les
polítiques socials de manera
urgent per respondre a situacions de pobresa i a l’emergència migratòria. I també
que acceleri el desplegament
de la renda garantida de ciutadania i la recuperació de les
lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. Les polítiques de gènere, l’accessibilitat i la lluita contra la pobresa
van ser altres demandes plantejades per les entitats a la reunió.
La presidenta de la Taula
del Tercer Sector, Francina Alsina, va expressar ahir la seva
satisfacció per la bona”sinto-
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Cellnex Telecom va perdre 31
milions d’euros fins al mes de
juny, respecte dels 17 milions
de benefici d’un any abans,
per l’efecte de l’ERO en Tradia
i Retevisión, i ha acordat, a
través de Tradia, adquirir
l’operador neutre Xarxa Oberta de Catalunya a Imagina, del
grup Mediapro, per 34 milions
d’euros, segons va informar la
companyia. ■ REDACCIÓ

Seu de Grifols a Sant Cugat del Vallès ■ ORIOL DURAN

Grifols va guanyar
319 milions d’euros
Torra, amb representants del tercer sector ■ ARXIU

nia” que van tenir el president
Torra amb les entitats. “El
més important de la reunió va
ser constatar el desig de treballar plegats”, va manifestar
Alsina, que considera que Torra ha mostrat “una gran sensibilitat social que demostra
que coneix bé el tercer sector
i les seves mancances”.
El govern ha signat fins ara
tres plans d’actuació i suport
amb el tercer sector. L’últim
es va signar el juliol del 2016.

Abans de fer el quart, les entitats han de fer una avaluació
de l’anterior pla que s’ha hagut de desenvolupar en unes
condicions adverses no només des del punt de vista social, sinó també polític. “El
més important és la voluntat
de treballar plegats”, ha assenyalat Alsina, que entén que
l’abordatge de la cronificació
de la pobresa des d’una perspectiva integral ha de ser una
de les prioritats. ■ V.P.

La multinacional d’hemoderivats Grifols va guanyar 319
milions d’euros en el primer
semestre de l’any, un 14,8%
més que en el mateix període
del 2017, malgrat haver perdut
ingressos en aquests sis mesos. Segons un comunicat, la
companyia confirma que les
vendes van sumar fins al juny
2.120,1 milions d’euros, un
3,3% menys que en el primer
semestre del 2017, perjudicada pels tipus de canvi, especialment per l’euro-dòlar.
A tipus constant, ha precisat Grifols, la facturació va
augmentar un 7,1%. La desinversió en TiGenix, adquirida
per la multinacional Takeda,

ha permès a Grifols ingressar
70,1 milions d’euros, un fet
que ha tingut un impacte positiu en el compte de resultats
de 32 milions. També Grifols
ha admès que la menor taxa
fiscal als EUA ha contribuït a
fer que el benefici augmentés.
Per divisions, la principal,
denominada Bioscience (medicaments derivats del plasma), va aportar 1.689,9 milions, un 4% menys. La divisió
Diagnostic (instrumentació i
reactius per a la medicina
transfusional) va generar
339,4 milions, un 7% menys, i
la divisió Hospital va aportar
58,7 milions i va créixer un
16,1% en ingressos. ■ EFE

SOCIETAT

L’edifici tecnoquirúrgic de l’hospital Esborren un mural
de Bellvitge, acabat abans de 2 anys de la PDE per error
L’edifici tecnoquirúrgic de
l’hospital de Bellvitge, inaugurat el 2014, estarà plenament
operatiu el 2020, quan s’inaugurin els mòduls pendents per
arribar a les 31 sales d’operacions finals. Així ho va anunciar ahir la consellera de Salut,
Alba Vergés, en visitar el centre per conèixer el projecte
d’ampliació, que inclourà el

mòdul de 9 sales d’operacions
per a cirurgies de molt alta
complexitat (previst per al
2019). D’aquestes 9 noves sales, tres seran híbrides i permetran fer en el mateix espai
la intervenció quirúrgica i les
proves d’imatge, un fet que
permetrà treballar d’una manera més eficient i amb la més
alta tecnologia. A banda d’ai-

xò, el projecte també inclou 15
sales d’operacions més que
s’enllestiran d’aquí a dos anys.
En total, Salut hi invertirà 50
milions. Les instal·lacions ja
disposen de 7 sales d’operacions de cirurgia major ambulatòria operatives i han ajudat a
reduir un 20% les llistes d’espera quirúrgiques, el doble que
la mitjana de Catalunya. ■ X.A.

La secció local de Deltebre de
la Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) va denunciar ahir
que l’Ajuntament havia decidit
esborrar el mural que es va
pintar fa 4 anys al parc del Riu
per commemorar la lluita antitransvasista. El consistori va
assegurar que “la desaparició
del mural ha estat causada
per una descoordinació operativa” i que, en cap cas, s’ha-

via donat “ordre expressa”
des de l’Ajuntament, que referma el seu rebuig al transvasament de l’Ebre i el seu suport a la PDE. El consistori
sosté que s’han donat “les explicacions oportunes” a l’autor, Júlio Aliau, i que se li ha
ofert tornar-lo a pintar “si així
ho considerava oportú, al mateix lloc o en qualsevol altre”.
■ REDACCIÓ

FIRAGOST 2018
64a FIRA EXPOSICIÓ DEL CAMP CATALÀ
Valls, dimarts 31 de juliol i dimecres 1 d’agost

Visiteu-la a Valls
MÉS DE 350 EXPOSITORS, EN UN QUILÒMETRE I MIG DE RECINTE FIRAL, AL CENTRE DE VALLS
- Fruits del camp, plantes, vins, caves, olis, alimentació artesanal, ceràmica, artesania...
- Exposició de maquinària agrícola i vehicles
- Concursos d’arrossegament amb cavalleries, portadors/es de saques d’avellanes, de beure en porró
- Exhibició canina, espectacle eqüestre
- Conferències, Exposicions, Actuació dels Xiquets de Valls...
www.facebook.com/firagost
- Festivals
C. Jacint Verdaguer, 1 - Valls – Tel. 977 600 909 - Fax 977 606 456
valls@cambravalls.com - www.cambravalls.com/firagost

www.twitter.com/firagost
#Firagost2018
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Cellnex perd 31
milions fins al
juny per l’impacte
de l’ERO

ECONOMIA

