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El grup de la CUP a la Diputa-
ció de Barcelona va interposar
ahir una denúncia contra Oriol
Pujol, director del Servei Me-
teorològic de Catalunya (Me-
teocat) i germà de l’exconse-
ller Felip Puig, per presumpta
prevaricació i frau a l’adminis-
tració. Segons els anticapita-
listes, des que Oriol Puig va
ser nomenat director del Me-
teocat, l’any 2011, s’han fet ac-
tuacions destinades a “afavo-
rir empreses amb qui compar-
teix interessos lucratius”. El
president de la CUP a la Dipu-
tació, Quim Duran, també va
acusar Puig “d’idear projectes

POLÍTICA

La CUP denuncia el germà de
Felip Puig per prevaricació i frau

que des de l’inici eren clara-
ment inviables” amb l’objectiu
“de desplaçar diners públics
cap a societats en què ell tenia
directament interessos”. En
aquest sentit, la denúncia da-
vant la fiscalia neix arran d’un
projecte per crear un observa-
tori al cim del Turó de l’Home,
al Montseny, un espai amb
“importants restriccions urba-
nístiques” des que el 2009 va
ser inclòs en un pla especial
de protecció. Per Duran, Oriol
Puig hi va projectar “la cons-
trucció d’un centre meteorolò-
gic tot i saber que no es po-
dria materialitzar” i, malgrat

això, assegura que Puig va en-
carregar igualment estudis
per valor de 248.000 euros
que haurien beneficiat empre-
ses vinculades a persones
properes a ell mateix i a l’en-
torn de Convergència, com
ara Carles Sumarroca i Pere
Pujol Ferrusola, fill de Jordi Pu-
jol. És per això que els antica-
pitalistes han estès també la
denúncia per prevaricació i
frau als administradors de les
quatre companyies i societats
que estarien vinculades al cas,
a qui han demanat “el retorn
de la totalitat dels fons públics
rebuts”. ■ REDACCIÓ

Jordi Pujol:
“De vegades hi ha
persones que fallen,
i jo m’hi compto”
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Jordi Pujol, president de la Generalitat entre els
anys 1980 i 2003, ha activat un projecte llarga-
ment meditat consistent en l’activació d’un lloc
web on, de moment, ja es poden consultar set
escrits que porten la seva signatura. Pujol
abandona així el seu silenci autoimposat arran
de la confessió del juliol del 2014 i que havia
trencat, només, per publicar recentment tres
articles a les pàgines d’El Punt Avui. El lloc web
porta el nom de l’associació Serviol, creada pel
mateix Pujol, el març del 2015, amb la idea de
“fomentar el pensament i coneixement de la
societat catalana”. Serviol és un topònim de
Premià de Dalt, municipi de referència senti-
mental per a Pujol. Entre els articles, n’hi ha un
on Pujol en puntualitza un altre d’anterior i on
reconeix obertament els errors comesos en el
passat: “A vegades hi ha persones que fallen –i
jo m’hi compto”, diu. ■ JORDI PANYELLA
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El Vall d’Hebron
avança en el camp
de la medicina
personalitzada

La nova màquina d’anàlisi
serà operativa el 2017 ■ EFE

A partir de l’any vinent l’hospi-
tal Vall d’Hebron i l’Hospital
del Mar, de Barcelona, i el de
Bellvitge podran disposar
d’un nou aparell que els situa-
rà més a prop de la medicina
personalitzada. Es tracta
d’una nova màquina que ja fa
setmanes que es prova al Vall
d’Hebron i que permetrà agili-
tar i multiplicar la capacitat i
la qualitat de les anàlisis dels
virus, els bacteris i les molè-
cules per avançar en el tracta-
ment personalitzat de tipus
de pacients molt diversos:
amb càncer, VIH, tuberculosi,
hepatitis o el Zika. Aquest pro-
grés forma part del projecte
Plataforma de Medicina Per-
sonalitzada, que, amb una du-
rada de tres anys i una inver-
sió de vuit milions d’euros, té
per objectiu principal el des-
envolupament d’una metodo-
logia de diagnòstic d’alt rendi-
ment basada en la seqüencia-
ció massiva de sistemes ge-
nòmics d’alta variabilitat, com
els virus, que permetin avan-
çar en la medicina personalit-
zada. ■ REDACCIÓ
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La UAB retira l’acusació contra 27 joves
per a qui el fiscal demana onze anys
El rectorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), que des del maig pas-
sat encapçala Margarita Ar-
boix, va anunciar ahir que es
retira del procediment penal
contra 27 estudiants que la
primavera del 2013 es van
tancar al rectorat per exigir
una reducció de taxes i garan-
tir l’educació pública, mentre
es va conèixer que la fiscalia
demana entre onze i tretze
anys de presó per a aquests
joves, la majoria dels quals ja
no estudien al centre, i fins i
tot un és alcalde de la CUP i
dos, regidors cupaires.

La causa, investigada pel
jutjat de primera instància i
instrucció número 3 de Cerda-
nyola del Vallès, s’ha allargat
força pel munt de testimonis

citats. Ara, el fiscal ha presen-
tat el seu escrit d’acusació, en
què sol·licita tretze anys i vuit
mesos de presó per a set per-
sones, entre elles, el professor

Ermengol Gassiot i delegat de
la CGT a la UAB, i onze anys i
cinc mesos per a vint perso-
nes, acusades dels delictes de
coaccions, desordres públics,

violació de domicili de perso-
na jurídica i danys. A més, se’ls
exigeixen 384.000 euros de
responsabilitat civil i 9.600 eu-
ros de multa a cada un.

Eduardo Cáliz, advocat de
cinc dels acusats, va declarar
ahir que l’escrit d’acusació de
la fiscalia “no és pas una quali-
ficació jurídica sinó una ven-
jança contra l’esquerra inde-
pendentista i els sindicats
d’estudiants”. Hi va afegir que
és una “petició de pena deli-
rant i allunyada dels fets” ja
que el càstig demanat “s’equi-
para al delicte d’homicidi”. Cá-
liz va dir que la mostra que l’a-
cusació “respon a interessos
polítics” és que ahir l’actual
rectora va comunicar-los que
la UAB es retira com a acusa-
ció en el procés. ■ M. PIULACHS

L’advocat Eduardo Cáliz, defensor de cinc dels acusats, ahir
en roda de premsa a Barcelona ■ ALERTA SOLIDÀRIA
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Unicef adverteix que la
desigualtat infantil a
Catalunya augmenta
més que a l’entorn

SOCIETAT

La diferència entre els nens en situació de po-
bresa i la resta s’ha eixamplat a Catalunya i ho
ha fet per sobre dels països del voltant, segons
va denunciar ahir la coordinadora d’Unicef a
Catalunya, Quima Oliver, en el marc de les jor-
nades La desigualtat infantil ara i aquí: una vul-
neració de drets evitable. A més a més, Oliver
també va denunciar que el risc de pobresa in-
fantil es va elevar el 2015 fins al 44,6%, el que
representa una alça de gairebé cinc punts i mig
respecte de l’any anterior. Per tot això, la res-
ponsable d’Unicef a Catalunya va advertir que,
malgrat l’aparent recuperació econòmica, “els
pobres són més pobres”, i va recordar que “la
desigualtat no és evitable”, sinó que és una “op-
ció” que es pot revertir “amb més compromís
polític” i amb “més i millor inversió en la infàn-
cia més vulnerable” que produeixi “beneficis
immediats i a llarg termini”. ■ REDACCIÓ
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