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Caballé declararà
des de casa seva en el
judici per frau fiscal

ECONOMIA

La soprano Montserrat Caba-
llé no haurà d’anar a la Ciutat
de la Justícia de Barcelona per
ser jutjada per frau fiscal. El ti-
tular del jutjat penal número
13 de Barcelona ha acordat
que el judici es faci per video-
conferència i que la cantant
de renom declari des de casa
seva, el 15 de desembre, se-
gons va informar ahir el TSJC.

El magistrat ha adoptat
aquesta mesura excepcional
després que un forense con-
firmés l’estiu passat que la
cantant té problemes de salut,
tal com va demanar la fiscal
de delictes econòmics per
comprovar si era certa l’excu-
sa del nou advocat de Caballé
per no presentar-se al judici

de conformitat, el maig pas-
sat, per haver defraudat mig
milió d’euros a Hisenda en la
declaració de l’IRPF de l’any
2000 fent veure que vivia a
Andorra. El desembre passat,
la cantant va signar l’acord,
amb la fiscal i l’advocat de
l’Estat, en què admetia el frau
fiscal. Va retornar els diners a
Hisenda i, a canvi, les acusa-
cions van rebaixar-li la pena a
sis mesos de presó i a una
multa de 254.231 euros més
uns interessos de 72.202 eu-
ros, pendents de pagar.

Pel que sembla, Caballé no
està d’acord a pagar els inte-
ressos i es desconeix si el judi-
ci continuarà sent de confor-
mitat o no. ■ M. PIULACHS

Montserrat Caballe, en un acte d’homenatge, el 2012 ■ AFP

AB-Biotics
vendrà el seu
test farmacogènic
als Estats Units

ECONOMIA

La companyia catalana AB-
Biotics vendrà el seu test
Neurofarmagen, que permet
predir la resposta d’un pacient
a la majoria dels tractaments
farmacològics actualment
disponibles, com ara antide-
pressius, antipsicòtics o bé
anticonvulsionants, als Estats
Units. En un comunicat, AB-
Biotics va anunciar ahir que
ha arribat a un acord amb
l’empresa de diagnòstic Com-
panionDx per distribuir aquest
test al mercat nord-americà.
Gràcies a aquesta aliança,
AB-Biotics percebrà uns in-
gressos mínims de 100.000
dòlars mensuals (94.700 eu-
ros) durant el primer any de
comercialització del test. El
producte estarà disponible al
mercat nord-americà abans
de finals d’any. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Jordi Casassas,
nou rector de
la Universitat
Catalana d’Estiu

Casassas, nou president del
patronat de la UCE ■ J.F.

El Patronat de la Fundació
Universitat Catalana d’Estiu
va escollir ahir Jordi Casassas
i Ymbert (Barcelona, 1948)
president de la 48a edició de
la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE). El mateix president
d’aquest patronat, de l’Institut
d’Estudis Catalans i president
sortint de la UCE, Joandomè-
nec Ros, va presentar i avalar
la candidatura de Casassas,
que és catedràtic d’història
contemporània de la Universi-
tat de Barcelona, membre del
IEC i president de l’Ateneu
Barcelonès. El seu àmbit de
recerca és la història de la cul-
tura, dels intel·lectuals i de la
identitat. L’altra candidatura
que es presentava, la Federa-
ció d’Entitats de Catalunya
Nord, es va retirar finalment.
Casassas va declarar que “ara
més que mai, cal el debat de
les idees i generar discurs als
Països Catalans”. Segons ell,
la UCE “és del tot necessària”.
“Treballaré pel reforç universi-
tari i acadèmic i col·laboraré
amb les entitats que fan feina
pel país”, cloïa. ■ REDACCIÓ

La Taula del Tercer Sector demana
un salari mínim de 800 euros

SOCIETAT

L’augment del salari mínim
fins als 800 euros en dos
anys i també una reforma fis-
cal en profunditat que incor-
pori un impost negatiu per a
les persones amb baixos in-
gressos són algunes de les
propostes que la Taula del
Tercer Sector reclama als par-
tits polítics que concorren a
les eleccions espanyoles del
20 de desembre que ve. El
president de la Taula, Oriol Illa,
va recordar ahir que “l’actual

sistema fiscal és regressiu i
fomenta les desigualtats”. És
per això que es demana una
reforma que contribueixi a
millorar l’estat del benestar
i a la sortida de la crisi.

Per combatre les desigual-
tats, l’atur, la pobresa i l’aban-
donament escolar prematur
només hi ha un camí, va de-
fensar Illa, i és “més inversió
social”. Sobretot tenint en
compte que l’Estat està a la
cua d’Europa en polítiques so-

cials. Algunes de les propos-
tes més destacades de les en-
titats socials són la reforma
del sistema de la dependèn-
cia, la creació d’una prestació
per a les famílies amb fills a
càrrec i la recuperació de
l’aportació als programes so-
cials de les comunitats autò-
nomes. Una altra qüestió és
insistir a reclamar que Catalu-
nya pugui gestionar els fons
procedents del 0,7% de la de-
claració de la renda. ■ S.P.

SOCIETAT

Tres magistrats s’han presen-
tat com a candidats a presidir
el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). Són: Mi-
guel Ángel Gimeno, actual
president del TSJC i de l’asso-
ciació Jutges per la Democrà-
cia (JxD); Fernando Lacaba,
president de l’Audiència de Gi-
rona i de la conservadora As-
sociació Professional de la
Magistratura (APM), i Jesús
María Barrientos, president
de la secció vuitena de l’Au-
diència de Barcelona i de l’as-

Tres magistrats es presenten
per presidir el TSJ de Catalunya

sociació Francisco de Vitoria.
Tots tres candidats hauran de
presentar el seu projecte per
dirigir l’alt tribunal català en
una compareixença pública el
12 de gener. Després, els 21
membres del ple del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) votaran el nou presi-
dent per cinc anys.

Actualment, l’òrgan de go-
vern dels jutges és dominat
per una majoria conservadora
i, davant del procés indepen-
dentista català, volen un presi-

dent obedient i amb mà de
ferro. Així ho van voler al País
Valencià, amb el cas Gürtel
obert, i on la magistrada María
del Pilar de la Oliva ha exercit
la presidència amb massa
moderació, per alguns mem-
bres del CGPJ. De la Oliva tor-
na a presentar-se per presidir
el TSJ del País Valencià, que
també es renova, i on hi ha
tres candidats més. També es
renoven els TSJ d’Andalusia,
Castella i Lleó, i Castella-la
Manxa. ■ M. PIULACHS

Gimeno, Barrientos i Lacaba són els candidats a liderar el TSJC ■ J. LOSADA / M. LLADÓ / TSJC

Almirall compra
la suïssa Poli
Group per 365
milions d’euros

ECONOMIA

L’empresa farmacèutica Almi-
rall ha comprat el cent per
cent del capital social del grup
suís Poli Group, que comprèn
tres companyies, per un im-
port de 365 milions d’euros,
segons va informar la catala-
na, que es vol convertir en un
referent líder en dermatologia.
L’empresa adquirida per Almi-
rall està integrada per tres so-
cietats operatives: Taurus
Pharma GbmH, Polichem SA i
Polichem SRL, i amb ella Al-
mirall obté una estructura
d’R+D focalitzada en derma-
tologia, amb tecnologia de
formulació pròpia i tres assa-
jos clínics en les seves últimes
fases de desenvolupament.
Els productes de Poli Group
es comercialitzen a 70 pa-
ïsos, especialment a Europa i
Àsia, i, d’aquesta manera, Al-
mirall reforça la presència de
productes OTC a Alemanya.
Les vendes netes del juny del
2014 al 2015 van ser d’uns
85 milions d’euros. La com-
panyia té una plantilla de 85
treballadors. ■ REDACCIÓ

Grifols destinarà
119,6 milions
al pagament de
dividends de 2015

ECONOMIA

La multinacional d’hemoderi-
vats Grifols destinarà 119,6
milions d’euros al pagament
del dividend a càrrec del 2015,
segons va comunicar ahir la
companyia a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV). La companyia, presi-
dida per Víctor Grifols (a la
imatge), abonarà un import
net per acció de 0,28 euros di-
jous de la setmana vinent, el
dia 10 de desembre. El capital
social de Grifols està dividit en
343,7 milions d’accions, de les
quals 213 milions són de clas-
se A i la resta, uns 130,7 mi-
lions, de classe B. ■ REDACCIÓ

El Sant Joan de Déu crea un
programa per reduir el dolor
dels nens en les intervencions

SOCIETAT

L’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en-
gegarà un programa pioner anomenat Hospi-
tal sense dolor per reduir el dolor dels nens en
les petites intervencions que impliquen guarir
una ferida, un sondatge o una punxada. El
programa preveu dues línies d’actuació, ano-
menats kits. El primer és el Kit de no fer mal i
es basa a usar fàrmacs com a analgèsics i po-
mades per calmar el dolor i reduir l’ansietat
dels nens. El segon és el Kit de distracció, que
consta d’un seguit de tàctiques per atreure
l’atenció de la criatura mitjançant les joguines
i evitar que tinguin una mala experiència. El
programa també inclou la presència dels
pares i l’atenció als nens. ■ ACN

Sis condemnats pel crim
d’un veí de Dosrius i per un
foc a Llinars en cremar-lo

SOCIETAT

L’Audiència de Barcelona ha condemnat cinc
homes i una dona per haver assassinat a trets
un veí de Dosrius amb qui convivien i per haver
provocat un incendi forestal a Llinars del Vallès,
en abandonar el cos en el seu vehicle i incen-
diar-lo, el 2012. Tots sis acusats van ser jutjats
per un tribunal popular, que va considerar pro-
vada la seva autoria en distints graus. El magis-
trat ha castigat els principals autors a 21 i a 19
anys i mig de presó com a autors de l’assassi-
nat i de l’incendi, en què van cremar 1.100 m²
de zona forestal i 13.500 m² de zona agrícola.
A més, el jutge ha acordat que indemnitzin la
Generalitat amb 10.994 euros i la titular d’una
masia afectada amb 1.792 euros. ■ M.P.


