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Estrès i depressió, els problemes
de salut que preocupen els joves

SOCIETAT

L’Estat fa tard a
l’hora d’avisar dels
perills del tabac de
manera contundent
L’Estat espanyol va admetre
ahir que no aplicarà la nova directiva europea per avisar de
forma més contundent dels
perills del tabac en els paquets
de cigarretes. Ahir entrava en
vigor la directiva de la Unió
Europea que fixa que el 65%
de la capsa de tabac ha d’advertir de forma evident dels
perills de fumar. Actualment
ocupen el 40%. Les advertències abraçaran tots els tipus
de tabac: cigarrets, el de cargolar, la pipa i l’electrònic, excepte els cigars. L’Estat està
acabant la normativa, mitjançant un reial decret, per obligar les tabaqueres a canviar
els paquets. D’aquí a un any
hauria d’estar acabada, ja que
quedarà prohibida l’actual
normativa. Ahir també van ser
ja totalment prohibides a la
venda les tipologies de tabac
aromàtic. Altres estats europeus tampoc no han enllestit
la normativa local, tot i que
tots han admès que n’han començat els tràmits. La UE no
els sancionarà fins d’aquí a un
any. ■ REDACCIÓ
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Treball finançarà
500 contractes
per a joves en
entitats socials
La consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa, va anunciar ahir que el
mes vinent s’obrirà una convocatòria per finançar uns
500 contractes per a joves
qualificats que tinguin entre
18 i 29 anys i vulguin treballar
en entitats sense ànim de lucre. En la inauguració del tercer Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat,
que es va fer ahir a Barcelona,
Bassa va exposar que els treballadors joves “aportaran vitalitat, noves perspectives i
coneixements a les entitats”.
Hauran d’acreditar que han
treballat en àmbits com la
gestió de projectes i la comunicació. Pel que fa a la figura
del voluntariat, va destacar-ne
el paper com a “fenomen de
transformació social”. ■ S.P.

l’acte la directora de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa
Durán; el director de l’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, i la coordinadora de Sana Ment i
Xplore Health, Rosina Malagrida.
En els programes de recerca, els estudiants de secundària van col·laborar amb estudiants universitaris i amb investigadors per buscar solucions als problemes utilitzant
la metodologia científica. Com
a resultat, van presentar un
decàleg amb recomanacions
per millorar el benestar emocional dels joves als centres

educatius. L’informe va destinat a associacions de pacients
i polítics de l’àmbit de l’educació i de la promoció de la salut
mental en aquest camp.
El decàleg recomana introduir diverses iniciatives a les
escoles, com ara la formació
en gestió emocional per a estudiants i professorat i l’oferta
d’un servei de suport psicològic. Altres propostes són disminuir el soroll als centres, habilitar zones de relax, que hi
hagi més participació dels
alumnes en la presa de decisions i que els horaris siguin
més flexibles. ■ REDACCIÓ
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Premien CaixaBank com a millor
banc del món en innovació
CaixaBank ha rebut el premi
Retail Banker of the Year en el
lliurament dels premis Retail
Banker International, a Londres, com a reconeixement
que és l’entitat financera amb
millor estratègia d’innovació
del món enguany. L’entitat
presidida per Isidre Fainé,
amb Gonzalo Gortázar com a
conseller delegat, ha estat distingida també amb el premi
Best Mobile Banking a l’entitat amb millor servei de banca
mòbil de l’any.
Els premis Retail Banker
International premien les entitats financeres que destaquen
per l’aposta per la innovació,
tant pel que fa al grau de
creativitat aplicada com als
resultats de negoci obtingut.
El jurat ha distingit CaixaBank
“per la seva àmplia oferta de
productes i serveis, per l’èxit
de la integració de Barclays
Espanya, perquè és un referent internacional en anàlisis
globals de banca mòbil realitzats per Forrester Research i

Isidre Fainé i Gonzalo Cortázar ■ CB

pel llançament d’imaginBank,
el primer banc mobile only
que es posa en marxa a Espanya i un dels primers del món
que es gestiona exclusivament mitjançant aplicacions
mòbils i de xarxes socials”.
CaixaBank està considerada
líder mundial en innovació,
amb cinc milions de clients de
banca en línia i 2,9 de banca

mòbil. Durant el primer trimestre del 2016 ha assolit els
377 milions d’operacions pel
canal mòbil, amb un augment
del 23% respecte al primer
trimestre del 2015. El mòbil és
el segon canal de relació amb
els clients, amb el 20% del total d’operacions. Cada mes es
fan més de 130 milions de
transaccions pel mòbil. ■ EPA
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La nova rectora de la UAB
demana que s’aturin les
“retallades bestials”

Batet veu en el 26-J
l’oportunitat de fer fora de la
Moncloa “la dreta apàtica”

La nova rectora de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Margarita Arboix, va demanar ahir a la Generalitat que aturi les retallades
“tan bestials” que s’han aplicat fins ara al professorat. L’endemà d’haver estat escollida com
a nova rectora amb més del 60% dels vots, Arboix va recordar que la universitat és “un punt
fonamental per a l’evolució del país” i va dir que
les plantilles de professors seran una prioritat el
curs vinent i que la seva voluntat és que “cap
professor hagi d’abandonar la universitat”. D’altra banda, la nova rectora va celebrar l’alta participació del professorat en la votació, però va
lamentar que els estudiants només hi participessin en un 4,88%. ■ REDACCIÓ

La candidata del PSC per Barcelona a les eleccions espanyoles, Meritxell Batet, considera
que el 26-J és una oportunitat per “treure” de la
Moncloa la “dreta apàtica i mandrosa” que, al
seu parer, encarnen el PP i Mariano Rajoy. Els
comicis estatals serviran, segons Batet, per dir
no al cap de l’executiu en funcions i sí a Pedro
Sánchez. Els candidats dels socialistes al Congrés i al Senat van fer-se ahir una fotografia de
grup, encapçalada per Batet, al parc de l’Espanya Industrial de Barcelona, on van formar amb
lletres l’eslògan de campanya “Un sí pel canvi”.
Enllaçant amb el lema, Batet va subratllar que
“la gran decisió” és escollir entre Rajoy i Sánchez. ■ REDACCIÓ
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Un exemple d’advertència
en una capsa ■ EFE

El programa Xplore Health, impulsat per l’Obra Social La Caixa i l’IrsiCaixa, institut de recerca de la sida, va inaugurar
ahir el congrés Sana Ment,
que va reunir 450 alumnes de
secundària al CaixaForum de
Barcelona. Els alumnes havien
participat en projectes de recerca participatius per analitzar quin era el problema de
salut mental que més preocupava a mil estudiants de quinze centres. Ahir van presentar
els resultats: l’estrès i la depressió són les qüestions de
benestar emocional que més
els inquieten. Van participar en

