| Nacional | 21

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE FEBRER DEL 2017

SOCIETAT

Recollida de firmes a favor dels
refugiats en setanta municipis

SOCIETAT

Reus recorda a les
subministradores
el “mandat legal”
d’avisar d’un tall
L’Ajuntament de Reus ha tornat a recordar a les subministradores d’energia “l’obligació
legal” de notificar els talls en
el subministrament abans de
fer-los, perquè els serveis socials puguin comprovar la
possible vulnerabilitat dels
afectats i evitar que quedin
sense llum o gas. L’Ajuntament va reaccionar ahir a les
declaracions dimecres al Parlament del conseller delegat
de Gas Natural Fenosa, Rafael
Villaseca, i reclama a la companyia que compleixi la llei
contra la pobresa energètica.
El consistori lamenta la voluntat de la companyia subministradora “d’eludir” les seves
responsabilitats. Va ser a Reus
on al novembre es va morir
una dona de 81 anys en un incendi causat per una espelma
amb la qual s’il·luminava perquè feia dos mesos que li havien tallat l’electricitat.
Villaseca va insistir ahir en
una entrevista a TV3 a demanar “coordinació” i el desplegament d’una reglamentació
de la llei catalana. ■ REDACCIÓ
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BonÀrea invertirà
400 milions en un
nou centre logístic
a Aragó
BonÀrea construirà el seu segon centre alimentari i logístic
a Aragó amb una inversió de
400 milions d’euros i la creació de 4.000 llocs de treball.
El president de la firma de
Guissona, Jaume Alsina, i el
president d’Aragó, Javier
Lambán, van signar ahir
l’acord per desenvolupar el
projecte, les obres del qual
podrien començar a final de
2018. Aquest centre, que serà
una rèplica de La Closa de
Guissona, es farà en el municipi d’Épila, en uns terrenys situats al costat de l’autovia de
Madrid, i es construirà de forma progressiva durant un període de deu anys. Aquesta
segona unitat de producció
serveixi per abastir els mercats d’Aragó, Navarra, Madrid
i el País Valencia. ■ ACN

gotar les entrades, però segueix oberta una fila zero– i la
gran manifestació pels carrers
de Barcelona prevista pel dissabte 18 a la tarda.
La gran recollida de signatures es planteja com una marató en què, a través de les
xarxes socials, s’anirà actualitzant el marcador de signatures recollides. Fins ara, unes
50.000 persones ja han signat el manifest de Volem Acollir i l’objectiu és aprofitar

aquests dos dies per difondre’l al carrer i aconseguir
més adhesions. En alguns
municipis s’han programat
actes culturals, mobilitzacions
ciutadanes i activitats a carrers i places. En la mobilització hi han col·laborat una vintena de grups territorials de
Casa nostra, casa vostra que
s’han constituït les últimes
setmanes i, segons va explicar
l’organització en una nota, ja
abasten tot el país. ■ S.P.

Advocats del cas Freginals, entrant als jutjats amb el propietari de l’empresa ■ ACN
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El conductor de l’accident de
Freginals nega haver-se adormit
El conductor de l’autocar de
l’accident de l’AP-7 a Freginals
(Montsià), en el qual van morir tretze estudiants d’Erasmus el 20 de març passat, nega que s’adormís. El xofer va
declarar ahir al matí, com a investigat, als jutjats d’Amposta.
Segons el seu advocat, va assegurar davant del jutge que
va perdre el control del vehicle. “Ja va quedar acreditat
que no hi havia cap tipus d’incidència d’alcohol, drogues o
cap situació com aquesta”, va

dir ahir a la porta dels jutjats
Sergi Atienza. “Ha explicat el
motiu: no va poder controlar
el vehicle.” La defensa considera que s’ha acreditat que el
conductor estava en condicions per conduir. Aquesta
versió contradiu l’informe dels
Mossos d’Esquadra sobre
l’accident, que va concloure
que el cansament i la son en
van ser les causes. El xofer va
declarar durant mitja hora,
només va respondre a les preguntes del seu lletrat i als jut-

jats va estar acompanyat pel
propietari de l’empresa d’autocars. A causa del seu delicat
estat de salut, el jutge va autoritzar que accedís als jutjats
escortat pels Mossos per esquivar els mitjans de comunicació. El cas l’ha reobert el
nou titular del jutjat d’instrucció número 3. Al novembre,
l’anterior jutgessa el va arxivar
en no apreciar indicis de delicte. L’advocat defensor tornarà
a demanar l’arxivament de la
causa. ■ S.C./L’EBRE
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La incidència de la
conflictivitat laboral es va
reduir a la meitat el 2016

El pèrit de la UB confirma el
plagi del rector de la
Universitat Rey Juan Carlos

La situació econòmica millora i gràcies a aquest
fet disminueix la conflictivitat laboral i la seva incidència. Segons dades de Foment del Treball,
després de les xifres rècord del 2015 l’any passat
l’índex d’incidència (amb dades fins al setembre)
va caure del 68% al 36,3%. Aquest indicador incorpora dos referents, el nombre de jornades
perdudes i el de treballadors participants. Per al
director del departament de relacions laborals
de la patronal, Javier Ibars, això es deu “al fet que
menys treballadors es van sentir identificats
amb les reivindicacions de les vagues”. L’informe
trimestral de Foment recull també una reducció
dels ERO, però la patronal alerta que augmenten
els d’extinció. ■ REDACCIÓ

Un informe pericial encarregat per la Universitat de Barcelona (UB) ha determinat que una
de les obres del rector de la Universitat Rey
Juan Carlos (URJC), de Madrid, Fernando Suárez, és una “usurpació clara i inequívoca” i un
plagi “literal, conscient i mecànic” d’una obra
de l’exdegà de la Facultat de Dret de la UB Miguel Ángel Aparicio coeditada per Edicions UB i
el Ministeri de Justícia el 1995. L’informe de la
pèrita cal·lígrafa en documentoscòpia i lingüística forense Mireia Hernández Esteban afirma
que Suárez va utilitzar 111 de les 180 pàgines
del llibre d’Aparicio per fer dos treballs. Suárez
va avançar a aquest mes les eleccions al rectorat de la URJC i no s’hi presentarà. ■ REDACCIÓ
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Pintada a Reus per la mort
de la Rosa ■ J.FERNÁNDEZ

Un centenar de punts de recollida de firmes a favor de
l’acollida de persones refugiades s’instal·laran aquest cap
de setmana en 70 municipis
de Catalunya. En el marc de la
campanya Casa nostra, casa
vostra l’activitat batejada com
La gran recollida de signatures
serveix avui i demà per continuar escalfant motors amb
vista al concert que es farà
dissabte vinent al Palau Sant
Jordi –en pocs dies es van es-

