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Mercadona
invertirà 180
milions d’euros en
botigues eficients

El nou disseny de moble de
caixa de Mercadona ■ EFE

Mercadona va inaugurar ahir
dos supermercats, a les locali-
tats de Port de Sagunt (Valèn-
cia) i Peligros (Granada), que
s’emmarquen en la nova línia
de “botigues eficients”. L’em-
presa, presidida per Juan
Roig, invertirà l’any que ve 180
milions d’euros a reformar i
renovar 125 dels 1.612 establi-
ments que té distribuïts per
tot l’Estat espanyol –entre els
quals un a Barcelona– per
adaptar-los a aquest nou mo-
del, amb què es pretén “millo-
rar l’experiència i optimitzar el
temps de compra” dels
clients. L’espai de la botiga es
presenta completament re-
novat, amb major amplitud a
les zones destinades als pro-
ductes frescos, més il·lumina-
ció natural i dos models de
carros més ergonòmics i lleu-
gers. A més, les instal·lacions
també compleixen criteris
d’ecoeficiència, cosa que per-
met aconseguir un estalvi
energètic de fins al 40%.
També incorpora molts dispo-
sitius electrònics per millorar
l’autogestió diària. ■ T.R.

La parella desnonada al barri
del Clot i acusada juntament
amb tres veïns d’atemptat a
l’autoritat, i per als quals es de-
manen penes d’entre dos i cinc
anys de presó, van negar haver
agredit cap agent, ahir en el ju-
dici davant la titular del jutjat
penal 18 de Barcelona, i van
coincidir a afirmar que l’acció
dels agents de la brigada mòbil
va ser agressiva. “Tenia por i
pànic perquè ens quedàvem
sense res i només vaig tocar

SOCIETAT

La parella desnonada al Clot va
sentir “pànic” de l’acció policial

l’escala”, va dir el marit, que va
compartir la seva dona.

Uns 30 agents dels Mossos
van ser mobilitzats per al des-
nonament d’aquesta família,
que feia 26 anys que vivia al pis
amb lloguer antic. Hi havia
unes seixanta persones blo-
quejant l’entrada en solidaritat
amb els afectats, i els agents
van posar dues escales a les fa-
çanes per accedir-hi. Cap dels
cinc agents ahir no va recordar
que en entrar al pis, hi havia el

fill menor de 12 anys. El cap po-
licial va explicar a la comitiva ju-
dicial que calia ajornar el des-
nonament, però no ho van vo-
ler fer. Tres agents van definir
l’ambient d’“hostil”, i un d’ells va
confessar haver fet un trau al
cap a un dels acusats amb la
porra “com un accident”, mal-
grat que un nou vídeo ho des-
menteix. L’advocat de la Gene-
ralitat no va fer cap pregunta i
s’espera que avui rebaixi les pe-
ticions de pena.■  M.P.

La Federació d’Ateneus
premia la tasca cultural de
l’associacionisme català
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El grup de teatre DsART, dels Lluïsos d’Horta;
Fronteres Invisibles, del Foment Martinenc de
Barcelona; els Dimarts de Diàlegs, de l’Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera; Trama, de l’Esbart
Egarenc del centre cultural El Social de Terras-
sa; Deixa’ns una Cadira Confortable, de l’Asso-
ciació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola, i el
Festival Música Viva, del Casal Popular de Vilas-
sar de Dalt, van rebre ahir els premis Ateneus
2016 de l’associacionisme català per la seva
tasca en l’àmbit cultural i comunitari del país. A
l’acte, que es va fer a les Drassanes de Barcelo-
na, es va premiar l’espectacle Happy!!!, del Cor
Vivace, del Cercle Catòlic de Gràcia, amb el pre-
mi de la Votació Popular. ■ REDACCIÓ

El Cor Vivace, del Cercle Catòlic de Gràcia,
premi de la Votació Popular ■ COR VIVACE

SOCIETAT

“CatSalut és l’estructura d’estat
més sòlida i brillant que tenim”
El conseller de Salut, Antoni
Comín, va definir ahir el Servei
Català de la Salut (CatSalut)
com “la millor, més brillant i
sòlida estructura d’estat que
tenim en aquest país i que és
obra de tots”. Ho va fer durant
la jornada organitzada al Pa-
lau de Congressos de Barce-
lona per commemorar el 25è
aniversari d’un ens creat l’any
1991 per regular i supervisar
el sistema sanitari públic.

Durant aquests 25 anys, el
CatSalut ha esdevingut el

gran gestor sanitari, ha regu-
lat, contractat i supervisat
tots els serveis contractats als
proveïdors, tant públics com
privats.

Ahir, durant la commemo-
ració, a la qual van assistir els
set consellers de Salut que
han passat pel govern durant
aquest període, Comín va feli-
citar tots els professionals sa-
nitaris per la feina feta, però al
mateix temps va subratllar
que calen reformes per “po-
der continuar sent un dels mi-

llors sistemes sanitaris del
món, encara més just, univer-
sal i més equitatiu”.

La majoria dels exconse-
llers van advertir que qualse-
vol reforma s’ha de fer per
consens i el president de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, que va clausurar la jor-
nada, va fer una crida al con-
junt del sector perquè faci se-
va la lluita “per aconseguir el
finançament adequat que ga-
ranteixi la sostenibilitat del fu-
tur del sistema”. ■ REDACCIÓ

Comín, amb els set exconsellers, ahir, durant la jornada del 25è aniversari ■ ALBERT SALAMÉ
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Foment no avança
cap data per
al corredor
mediterrani
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El nou ministre de Foment,
Íñigo de la Serna, va recollir de
primera mà les reivindica-
cions del govern valencià
plasmades en l’Agenda d’In-
fraestructures. Un document
que el president, Ximo Puig, li
va lliurar ahir en una primera
trobada oficial i en el qual el
corredor mediterrani apareix
com a màxima prioritat. De la
Serna va assegurar que volia
ser “prudent” a l’hora de pro-
nunciar-se sobre la possible
data per a la posada en marxa
d’aquesta infraestructura i
tampoc va comprometre cap
inversió per al 2017. Això no
obstant va anunciar que en la
“màxima brevetat possible” el
ministeri nomenarà un coor-
dinador del corredor, una de-
manda comuna dels governs
valencià i català. ■ T.R


