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La Fundació
Pasqual Maragall
arriba als 
10.000 socis

SOCIETAT

La Fundació Pasqual Maragall,
que lluita contra la malaltia
d’Alzheimer, ha arribat als
10.000 socis. La gran majoria
dels col·laboradors s’han in-
corporat en els últims tres
anys. Recentment, la fundació
ha posat en marxa a Barcelo-
na el Beta Brain Research
Center, un centre de referèn-
cia en investigació científica
amb unes instal·lacions dedi-
cades exclusivament a l’estudi
del cervell i a la investigació
per a la prevenció del mal
d’Alzheimer. El doctor Jordi
Camí va explicar que en els úl-
tims anys la investigació sobre
la seva aparició ha fet un gir
radical. Ara es basa en la fase
preclínica, ja que la malaltia
comença silenciosament 15 o
20 anys abans dels primers
símptomes. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Barnaclínic es pot
transformar en
una fundació
privada o pública

Barnaclínic és un hospital
privat, al mateix Clínic ■

La controvertida clínica priva-
da Barnaclínic, sorgida de
l’Hospital Clínic l’any 2000,
transformarà la seva figura ju-
rídica de societat anònima a,
previsiblement, una fundació
pública, per adequar-se total-
ment a les lleis de Patrimoni i
General de la Sanitat, entre
d’altres. El conseller de Salut,
Antoni Comín, ha explicat que
la decisió s’ha pres arran d’un
informe emès per la Sindica-
tura de Comptes de la Gene-
ralitat i remès la setmana pas-
sada a la mesa del Parlament.
Comín va assegurar que el
canvi de figura jurídica es farà
aquest 2017 i que no repre-
sentarà cap mena de trasbals
assistencial per als pacients.
Fa un any que Comín i l’Hospi-
tal Clínic estudien quina sorti-
da cal donar al centre privat.

Barnaclínic ocupa 16 llits
en habitacions individuals al
mateix Hospital Clínic i factu-
ra 13 milions anuals. Des de la
creació, ha tingut pacients il-
lustres, entre els quals, el rei
emèrit Joan Carles.
■ REDACCIÓ

Aquest vespre, a partir de les
20.30 h al Teatre Casino
l’Aliança del Poblenou, es pro-
grama per quart any Una nit
de bojos, una iniciativa de
l’ONG Pallapupas en què
s’aconsegueix integrar actors
dels grups de Salut Mental de
l’entitat (com és el cas de la
cia. Brots, formada per perso-
nes diagnosticades amb tras-
torn mental; cia. Vínculos, for-
mada per familiars dels dia-
gnosticats; i cia. Personalitats,

SOLIDARITAT

Pallapupas convoca els seus
artistes en una gala al Poblenou

formada per adolescents deri-
vats de les unitats de psiquia-
tria infantojuvenil de l’hospital
Sant Joan de Déu) amb pro-
fessionals com ara Juanra Bo-
net i David Fernàndez, Bordas
Bor. i Brincadeira o Marcos
Franz.

Una Nit de Bojos permet
presentar la feinada de les
companyies de teatre de
l’oprimit durant tot l’any:
transmetre al públic el mis-
satge que les persones amb

patiment mental són habi-
tuals al nostre entorn i que
hem de conviure-hi amb nor-
malitat. L’espectador experi-
menta una transformació
emocional durant tota l’obra,
en què empatitza directament
amb els actors i amb les seves
històries, que contenen situa-
cions dramàtiques i còmiques
però reals. Fa remoure senti-
ments sense vergonya, ni es-
tigmes, ni barreres. I apodera
aquests actors. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Coronen Founders millor
cervesera artesana a Barcelona
Aquest cap de setmana un to-
tal de 756 cerveses de 203
marques, el 51% més que
l’any passat, han competit en
el concurs Barcelona Beer
Challenge, que premia la mi-
llor cervesa artesanal amb
motiu del Barcelona Beer Fes-
tival, a l’Hospitalet de Llobre-
gat. Segons va informar l’or-
ganització en un comunicat,
l’empresa nord-americana
Founders va obtenir el premi a
la Millor Cervesera de l’Any,
una competició en què diver-

sos fabricants catalans han
aconseguit 10 medalles d’or, 9
de plata i 15 de bronze. En la
segona edició del concurs, ce-
lebrada aquest cap de setma-
na, hi han competit 756 cerve-
ses pertanyents a 203 mar-
ques diferents, fet que suposa
un augment del 51% i el 42%,
respectivament, en relació
amb la primera edició, cele-
brada l’any 2016. Al marge de
la cervesa nord-americana,
que es va endur el primer pre-
mi, Catalunya és la comunitat

de l’Estat espanyol amb més
cerveses guardonades, un to-
tal 34 marques, seguida del
País Valencià, el País Basc,
Galícia i les Illes Balears. Com
a novetat, enguany també
han premiat la Millor Cervese-
ra Novella, premi que va gua-
nyar l’empresa navarresa
Brew & Roll. El Barcelona Beer
Festival també va ser l’escena-
ri, durant el cap de setmana,
de conferències, tallers i tro-
bades de professionals del
sector cerveser. ■ REDACCIÓ

Tim Traynor, de Founders (amb gorra) i Benet Fité, de Mahou San Miguel ■ JORDI BERTRAN

Waynabox arriba als cinc
milions d’euros de
facturació en dos anys

ECONOMIA

L’empresa emergent especialitzada en viatges
sorpresa Waynabox ha superat els cinc milions
d’euros de facturació en els primers dos anys
en el mercat, i tan sols tres mesos després
d’aconseguir els quatre milions. De fet, la com-
panyia catalana preveu tancar el primer trimes-
tre de l’any amb una xifra de negoci d’1,25 mi-
lions d’euros i al voltant de 30.000 viatgers.
Segons Wyanabox la seva internacionalització
a França i Portugal ha estat “clau” en aquesta
tendència a l’alça en la facturació, i ara se cen-
tra a consolidar la seva presència al mercat
francès, ja que el considera la porta d’accés a
altres mercats europeus. La firma preveu am-
pliar la seva plantilla a Barcelona. ■ EP

Axiare compra un edifici
d’oficines a Sant Cugat
per 19,5 milions d’euros

ECONOMIA

Axiare ha invertit 19,5 milions d’euros en la
compra d’un edifici d’oficines a Sant Cugat,
amb una superfície de 12.000 m². Es tracta de
la primera operació de compra tancada per la
socimi immobiliària després de la darrera am-
pliació de capital, que ha suposat una injecció
de 93 milions d’euros. En aquests tres primers
mesos de l’any Axiare ja ha invertit 157,9 mi-
lions d’euros en la compra d’actius. D’altra ban-
da aquests dies hem conegut també l’augment
de la participació de Colonial en la societat amb
seu a Madrid. La patrimonial catalana ha pas-
sat a controlar el 15,495% de les accions
d’Axiare i es consolida així com el primer soci
de la socimi. ■ EP
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