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El RACC ven el 51% de
la seva companyia
asseguradora a ACM

ECONOMIA

El RACC ha arribat a un acord
amb Assurances du Crédit
Mutual (ACM) per vendre-li el
51% de la seva companyia
d’assegurances per 45 mi-
lions d’euros. ACM ja controla-
va el 49% restant, amb la qual
cosa passa a tenir el 100% de
les accions. El RACC i ACM te-
nen una aliança estratègica
des del 2008, que fins ara
s’ha formalitzat en la compa-
nyia conjunta RACC Assegu-
rances. “Aquest acord és un
instrument per enfortir la rela-
ció entre tots dos i cada soci
es desenvolupa en la seva es-
pecialitat: ACM, com a com-
panyia d’assegurances, i el
RACC, com a distribuïdor”, ex-
plica el comunicat conjunt en-

viat pels dos grups. Així
doncs, el RACC, presidit per
Josep Mateu, potenciarà el rol
de distribuïdor d’asseguran-
ces i disposarà d’una oferta
asseguradora “més completa,
innovadora i competitiva” per
als seus socis, ampliant la se-
va cartera de productes i
desenvolupant especialment
les assegurances personals.

ACM forma part del grup
francès Crédit Mutuel, que
l’any 2012 va adquirir Agrupa-
ció Mútua i, al maig passat, la
també catalana Atlantis per
enfortit la seva presència al
mercat espanyol. L’any passat
el va tancar amb 8,6 milions
d’assegurats i 26,2 milions de
pòlisses. ■ EFE

Josep Mateu, president del RACC

Les entitats socials
volen que els ajuts
s’unifiquin en una
sola prestació

SOCIETAT

Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS) han proposat uni-
ficar les ajudes actuals en una
única prestació i la gestió del
sistema de protecció social.
Segons les entitats d’ECAS,
d’aquesta manera es garanti-
rà la cobertura, s’agilitaran els
tràmits i s’oferirà una atenció
integral. En un comunicat, les
entitats socials catalanes con-
sideren que el debat polític
sobre la ILP de la renda garan-
tida de ciutadania, previst per
pròxim ple del Parlament, és
una “bona ocasió per iniciar el
canvi radical que requereixen
les polítiques socials”. Per ga-
rantir-ne la viabilitat van re-
marcar que es pot optar per
una aplicació progressiva
d’aquestes prestacions, ara
definides com a renda míni-
ma. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Fan una prova pilot
de conversa en
anglès en alguns
trens dels FGC

Els nous combois dels FGC
amb més endolls ■ ACN

Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) renovarà progressiva-
ment 42 combois de trens de
la línia Llobregat-Anoia. Les
millores es faran els pròxims
mesos i inclouen renovar les
tapisseries, l’enllumenat, els
endolls, els lavabos i els vinils
de les unitats de la sèrie 213.
A part de les reformes, al se-
tembre es farà una prova pilot
d’un servei que permetrà tenir
una conversa en anglès men-
tre es viatja en tren: l’English
Corner. Aquesta nova oferta
educativa té la intenció de fer
més aprofitable el viatge per
als usuaris de l’R6 Barcelona-
Igualada, l’R5 Barcelona-Man-
resa de la línia Llobregat-Ano-
ia. En la línia Llobregat-Anoia
hi ha hagut un augment en el
nombre d’usuaris al llarg de
l’any. Al mes de juny l’incre-
ment va arribar al 8%, amb
gairebé 6 milions i mig
d’usuaris. A escala global, la
demanda de passatgers dels
FGC ha augmentat un 7%, se-
gons les dades facilitades per
la mateixa companyia.
■ REDACCIÓ

Gordó veu força avançades les
estructures d’estat en la justícia

POLÍTICA

El conseller de Justícia, Ger-
mà Gordó, creu que en matè-
ria d’administració judicial no
caldrien “gaires modifica-
cions” per tenir estructures
d’estat en una Catalunya in-
dependent. “No seria l’àmbit
més dificultós”, deia ahir, en
una entrevista a ACN, en què
va apuntar que caldrien dos
grans canvis. Primer, la crea-
ció d’un Consell Català de
Justícia, ja previst a l’Estatut
però que el govern estatal no

ha desenvolupat, com a òrgan
de govern dels jutges, equiva-
lent al Consell General del Po-
der Judicial espanyol. Des-
prés, que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya es-
devingués l’última instància
judicial, cosa que ara només
passa en part en l’àmbit civil.
El conseller admet que amb el
nou ministre Rafael Catalá ha
millorat la relació, ja que ha
estat sensible a demandes del
govern com l’atorgament del

25% de les places de nous
funcionaris de justícia a Cata-
lunya, l’augment de pressu-
post per a millores tecnològi-
ques o la reducció de les taxes
judicials estatals, que s’unien
a les que Catalunya ja havia
implantat. Això sí, l’assignatu-
ra pendent encara és fer del
català un requisit per a jutges
i fiscals. Gordó ha anunciat
que la Nova Oficina Judicial
estarà implantada a tots els
jutjats el 2020. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

El govern confirma Ramon Font
com a nou delegat a Lisboa
El govern va confirmar ahir el
nomenament de Ramon Font
com a nou delegat a Lisboa.
Font, periodista de formació,
va ser secretari de comunica-
ció del govern tripartit i també
ha estat president del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC). Era el responsable del
Programa per a la Coordina-
ció de la Promoció Exterior de
Catalunya en l’àmbit de Por-
tugal i Brasil, programa que
s’extingirà per fusionar-se
amb la nova delegació a Por-

tugal. Es preveu que l’oficina,
que s’està acabant de buscar,
es posi en marxa a final d’es-
tiu. Serà la vuitena delegació
de Catalunya a l’exterior des-
prés de les de París, Londres,
Berlín, Brussel·les, Nova York/
Washington, Viena i Roma, les
dues últimes, obertes recent-
ment. Després que el govern
ja va aprovar al juny, a partir
d’ara la intenció és triar i no-
menar delegats al Vaticà –que
aprofitaria l’oficina de Roma–
i al Marroc, on es buscarà seu

a la capital, Rabat. Es vol que
es posin en marxa abans que
s’acabi la legislatura, amb la
qual cosa d’aquí a tot just un
any s’hauran doblat, de cinc a
deu, el nombre de delega-
cions a l’estranger. Si l’inde-
pendentisme triomfa el 27-S,
en un estadi següent la inten-
ció és obrir més seus a la UE,
sobretot als països nòrdics i
als de l’est d’europa, i en zo-
nes emergents com l’Amèrica
Llatina, sobretot al Brasil, i
Àsia, amb la Xina. ■ Ò.P.J.

Ramon Font, amb Artur Mas al Palau de la Generalitat ■ EL PUNT AVUI

La Generalitat
obre una oficina
internacional a
Tel-Aviv

ECONOMIA

La Generalitat ha obert una
Oficina Exterior de Comerç i
d’Inversions a Tel-Aviv (Israel)
per intensificar la internacio-
nalització de les empreses ca-
talanes. L’any passat es va co-
mençar a treballar sobre el
terreny amb l’obertura d’una
antena tecnològica, que ara
dependrà d’aquesta oficina
amb l’objectiu de consolidar la
presència empresarial a Israel.
El govern disposa de 35 Ofici-
nes Exteriors de Comerç i
d’Inversions a tot el món, que
ofereixen cobertura comercial
a més de 90 mercats. La con-
sellera delegada d’ACCIÓ, Nú-
ria Betriu, ha destacat que
“Israel és una de les potències
internacionals en els camps
de la innovació i l’emprenedo-
ria”. Segons un comunicat del
Departament d’Empresa i
Ocupació, la delegació identi-
ficarà oportunitats que encai-
xin amb projectes d’empreses
catalanes, organitzarà mis-
sions empresarials i fomenta-
rà la mobilitat d’investigadors
en centres israelians. ■ ACN

El Parlament
insta a fer fora
l’exèrcit del Saló
de l’Ensenyament

SOCIETAT

La comissió d’Ensenyament i
Universitats del Parlament de
Catalunya va aprovar dijous
una resolució d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC)
en què la cambra insta el go-
vern, i especialment el Depar-
tament d’Ensenyament, a fer
“totes les gestions oportunes
amb Fira de Barcelona perquè
en les properes edicions del
Saló [de l’Ensenyament] no hi
participin les forces armades
espanyoles”. La presència
d’un estand de l’exèrcit al saló
desferma cada any les protes-
tes de molts estudiants i enti-
tats. ■ R.G.A.

El PP diu que l’expressió
“seriosa” del rei en saludar
Mas és l’“exemple” a seguir

POLÍTICA

El vicesecretari general de sectorial del PP, Ja-
vier Maroto, es va felicitar ahir de l’expressió
“sòbria” de Felip VI en saludar divendres Artur
Mas en la seva reunió a La Zarzuela, de la qual
han transcendit pocs detalls. Per Maroto, “hi ha
imatges que valen més que mil paraules”, i la
cara del rei “ho diu tot” i n’és “un bon exemple”,
perquè el que vol fer Mas “és molt seriós”. Pel
PP, el monarca va fer bé de rebre’l per mantenir
les formes, i de fer-ho amb posat seriós, com
faria “qualsevol espanyol que diu sí als catalans
però no al que pretén el seu govern”. Segons la
líder catalana Alícia Sánchez-Camacho, Mas
“no ha de fer visites protocol·làries”, sinó “res-
pectar el cap d’estat”. ■ REDACCIÓ

La fundació Acció Solidària
contra l’Atur convoca els
Premis Josep M. Piñol

ECONOMIA

La Fundació privada Acció Solidària contra
l’Atur acaba d’obrir la convocatòria de la divui-
tena edició dels Premis Josep M. Piñol per re-
conèixer la innovació i la trajectòria de dues en-
titats o persones que treballen per a la inserció
de col·lectius en risc d’exclusió social. Els parti-
cipants poden inscriure’s fins al 30 de setem-
bre i els premis es lliuraran el 23 de novembre
en un acte al Palau Macaya de Barcelona. Do-
tats de 10.000 euros cadascun, els guanyadors
han de destinar integrament l’import al projec-
te guanyador. Els Premis Josep M. Piñol tenen
dues modalitats: una, per a la millor iniciativa
contra l’atur i l’altra, a la millor trajectòria en fa-
vor de la inserció laboral. ■ REDACCIÓ




