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El jutge investiga
si la fortuna dels
Pujol prové de
Grand Tibidabo

SOCIETAT

El jutge que porta el cas de
Jordi Pujol ha encarregat a la
policia que revisi l’expedient
judicial de Grand Tibidabo per
descobrir si hi ha cap relació
entre els diners que la família
de l’expresident de la Genera-
litat va ocultar a Andorra i la
descapitalització de la com-
panyia que presidia Javier de
la Rosa. El cas de Grand Tibi-
dabo es va tancar amb una
condemna de tres anys de
presó per a Javier de la Rosa
pel delicte d’espoliació de la
societat –que va fer que més
de 10.500 accionistes perdes-
sin els seus estalvis–. El jutge
José de la Mata autoritza ara
aquesta nova línia d’investiga-
ció perquè la policia creu que
“podria servir de base per jus-
tificar part dels ímprobes in-
gressos trobats a Andorra en
l’època que van ocórrer els
fets” de l’empresa Grand Tibi-
dabo. En el judici d’aquest cas
–que es va tancar el 2008–,
un dels directius imputats va
declarar sense proves que
l’empresa havia pagat comis-
sions de 300 milions de pes-
setes per un contracte de
compravenda amb la Genera-
litat. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

Almirall adquireix
productes
dermatològics
d’Allergan

Almirall amplia la seva
presència als EUA ■ E.G.

La farmacèutica Almirall ha
adquirit per 550 milions de
dòlars el negoci dermatològic
de la multinacional nord-ame-
ricana Allergan. Segons va co-
municar a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores,
l’operació inclou quatre mar-
ques de productes per a l’ac-
ne i la dermatosis. Amb
aquesta operació, l’empresa
catalana vol consolidar el seu
negoci als Estats Units, el qual
representarà el 45% de les
vendes netes de tota la com-
panyia. Per a Almirall, el mer-
cat estatunidenc és el més
rendible del món en el terreny
dels productes dermatològics.
■ REDACCIÓ

Sanchis demana
respecte per a TV3
als partits de
l’oposició

POLÍTICA

Les declaracions d’Albert Rive-
ra en què acusava TV3 de ma-
nipular encara cuegen i es van
convertir ahir en les protago-
nistes de la comissió de con-
trol de la CCMA d’aquest di-
vendres al Parlament. Els di-
putats de Cs van qualificar els
mitjans públics “d’instrument
de propaganda al servei del
procés” i de “manipular cada
dia” i “mentir”, i fins i tot van
qualificar el director de la tele-
visió de “reconegut separatis-
ta radical”, unes afirmacions
que el PP va secundar. El PSC
va lamentar que TV3 es diri-
geixi només a “una part de la
població” amb el “teleprocés”.
El director de TV3, Vicent San-
chis, va fer una crida a “mesu-
rar les paraules” i a separar “la
crítica i la fiscalització” als mit-
jans de comunicació de la
“desconsideració, desqualifi-
cació i criminalització”, que en-
tén que poden acabar provo-
cant actituds violentes al car-
rer. De la seva banda, el direc-
tor de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, va assegurar que els
mitjans públics ofereixen “di-
versitat de veus”, tal com ho
constaten els informes de plu-
ralitat. ■ ACN

SOCIETAT

La fundació Ampans genera
un valor social de 112 milions
Ampans va donar a conèixer
ahir en un acte el resultat del
valor social integrat de la fun-
dació. En aquest concepte,
l’entitat social bagenca va ge-
nerar 112 milions d’euros du-
rant els dos darrers anys
–54,9 el 2016 i 57,1 el 2017–,
segons un estudi elaborat per
la Universitat de Deusto i el
Grup Empresarial d’Economia
Social (Clade). Aquestes xifres
expressen el valor que genera
a la societat aquesta entitat
sense ànim de lucre que tre-
balla per millorar les condi-

cions de vida de les persones
que pateixen una discapacitat
intel·lectual a la comarca del
Bages.

L’estudi també revela que
per cada euro que l’entitat va
destinar l’any 2017 a tota la
seva acció, la fundació el va
transformar en 1,82 euros de
valor per a la societat. El 2016
va ser d’1,80. El director d’Am-
pans, Toni Espinal, ha explicat
que l’elaboració de l’estudi ha
significat un “exercici de
transparència” i pot crear un
precedent si més entitats so-

cials el fan en un futur. En
aquest sentit, destaca que, un
cop es generalitzi aquesta
pràctica, “pot tenir molt d’in-
terès per als finançadors pú-
blics o privats per valorar quin
retorn té per a la societat ca-
da euro que inverteixen en
una entitat o projecte con-
cret”. Segons la fundació ba-
genca, aquest estudi és entre
els primers de tot l’Estat.

Ampans treballa des del
1965 potenciant l’autonomia i
la qualitat de vida dels afec-
tats. ■ REDACCIÓ

L’equip directiu d’Ampans en la presentació dels resultats de l’estudi ■ ACN
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