
uatre «asos», el millor
dels pòquers possibles,
de la Cardiologia pla-
netària, els tres ger-

mans de Banyoles Pere (el gran, el
pioner de la casa), josep i Ramon
Brugada i la neboda, Geòrgia Sar-
quella Brugada, s’han guanyat, al
capdavant de la Fundació Bruga-
da, el premi Falcó Carlemany 2016,
concedit pel Fòrum Carlemany i
que va ser entregat ahir, a Girona,
en una gala que també va servir per
reconèixer la trajectòria de l’ex-
president de la Generalitat, Artur
Mas, que ja és soci d’honor de
l’entitat –«espai i front comú» per
compartir «inquietuds en la millora
contínua per assolir l'excel·lèn-
cia»– impulsada per 60 empreses
amb un pes molt específic a la pro-
víncia. Van recollir el premi josep
i Ramon Brugada –que amb la
seva tasca «han ajudat moltíssim a
millorar la qualitat de la vida de les
persones», en paraules del presi-
dent del Fòrum, Francesc Planas–;
el segon, degà de la Facultat de Me-
dicina de la UdG, des de dalt de
l’escenari va expressar, davant dels
prop dels 300 assistents que om-
plien un dels salons de l’hotel AC
Palau de Bellavista, la seva nova
«obsessió»: «anem pel Trueta», va
declarar; és el moment de «posar
el Trueta al nivell que toca» i «no
només l’edifici», sinó també en
«capacitat investigadora, docent i
assistencial», va afegir. 

Reconeguda la feina de la Fun-
dació Brugada –centrada en la in-
vestigació i el foment de la docèn-

cia a l’entorn de la mort sobtada i
de la «síndrome Brugada», una
alteració genètica hereditària que
pot provocar una mort fulminant
a les persones que la pateixen–, va
ser el torn d’homenatjar Artur
Mas, que va recórrer a Winston
Churchill per descriure la situació
política que viu Catalunya: «quan
el perill està lluny –va citar–, no po-
dem oblidar la nostra debilitat;
quan està a prop, no podem obli-
dar les nostres fortaleses». A parer
de Mas, a Catalunya el perill «és a
prop» perquè «el país intenta sor-
tir-se’n per la part alta», en refe-
rència al full de ruta independen-
tista, un «projecte en majúscu-
les». Toca, per tant, pensar en les
fortaleses, com deia Churchill, i
l’expresident en va identificar tres:
la «capacitat de modernitzar el
teixit productiu i econòmic»; la
de rebre i integrar «corrents d’im-
migració molt potents», qualitat
que dota el país d’una forta «co-
hesió interna» i la capacitat que té
la gent de creure en Catalunya, que
«en termes racionals, no hauria d’e-
xistir» però que continua essent un
«país molt viu».

La CUP al cap
En la gala organitzada pel Fòrum
Carlemany, amb la col·laboració de
La Caixa, les referències a la CUP
van ser diverses. Francesc Planas,
que va recordar la figura de Muriel
Casals, sòcia d’honor del Fòrum
Carlemany l’any 2012, li va co-
mentar a Artur Mas respecte d’ai-
xò: «ens vas fer patir molt presi-
dent». Rememorava, amb aques-
tes paraules, la convulsió que va
viure la política catalana quan els
cupaires van vetar Mas per a la Pre-
sidència i que va acabar amb Car-
les Puigdemont al palau de la pla-
ça Sant jaume de Barcelona. 

De Puigdemont, exalcalde de la
ciutat del Fòrum Carlemany, Mas
va dir que «va ser un encert» i que
«ho està fent de conya (sic)» en un
context molt dificultós. Arribats a
aquest punt va fer una confidència:
la malaurada «Muriel (Casals) ho
podia haver sigut (presidenta)»,
però «les coses van com van» i fi-
nalment es va acabar imposant
que «ho podia fer millor» com a
presidenta de la comissió que, des
del Parlament, havia de desplegar
el procés català. 

Q
GIRONA | PEP TABERNER

La crònica
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Breus

El Tribunal Suprem ha avalat
avui l'Expedient de Regulació d'O-
cupació (ERO) aprovat l'any 2013
per l’empresa Panrico, cosa que en
la pràctica dóna llum verda a la
venda de la companyia al grup me-
xicà Bimbo. El tribunal ha precisat
que la Sala social va aprovar per
majoria aquesta decisió.

MADRID | EFE

El Suprem avala l’ERO
impulsat per Panrico 

TRIBUNALS

Els preus a Girona van pujar de
cinc dècimes al juny en relació
amb el maig i van fixar una infla-
ció anual del -0,7%, dues dèci-
mes més alta que al maig (-0,9%),
segons l'Institut Nacional d'Esta-
dística. Amb aquesta taxa inter-
anual, Girona acumula sis mesos
seguits d’inflació negativa i se si-
tua dues dècimes per sota de la
mitjana registrada a Catalunya i
una dècima per sobre de la mitja-
na espanyola.

GIRONA | DdG

La inflació es manté
negativa a Girona tot
i que els preus pugen 

CONSUM

El Bundesbank, el banc central
d'Alemanya, veu positiva una pos-
sible fusió de la Deutsche Börse,
societat gestora de la borsa de
Frankfurt, i del London Stock Ex-
change, gestor de la borsa de Lon-
dres, que podria convertir-se en un
pont entre el Regne Unit i la UE.
Andreas Dombret, membre del
comitè executiu del Bundesbank
creu que  el referèndum britànic ha
«impulsat la racionalitat econò-
mica» de la possible fusió.

BERLÍN | EFE

Sí del Bundesbank a
la fusió de les borses
de Londres i Frankfurt

MERCATS

El Consell General d'Econo-
mistes (CGE) ha sortit al pas de l’a-
nunci del Ministeri d'Economia
d’incrementar el pagament frac-
cionat a compte de l’impost de so-
cietats per recaptar 6.000 milions
d’euros més. Per a l’economista ca-
talà Valentí Pich, president del
CGE, to i que es tracta d’un anun-
ci del govern per reduir el dèficit
excessiu, caldrà veure com s’apli-
ca perquè «pot causar problemes
de liquiditat a les empreses».

BARCELONA | ACN

Economistes recelen
de l’augment de
l’impost de societats 

POLÍTICA ECONÒMICA

El grup de distribució Merca-
dona va anunciar ahir la futura
contractació de 120 directius a
Portugal per preparar el seu pro-
jecte d'expansió al país veí, on es-
pera aterrar el 2019 amb quatre su-
permercats. Segons va informar
l’empresa, els nous directius re-
alitzaran un programa de forma-
ció de 18 mesos, en el qual Mer-
cadona invertirà uns 50.000 euros
per empleat, perquè coneguin el
sistema de gestió de la marca.

LISBOA | EFE

Mercadona fitxarà
120 directius 
a Portugal

DISTRIBUCIÓ

El pòquer de cardiòlegs Brugada
i Mas, premis Fòrum Carlemany
La Fundació Brugada, gestionada pels tres germans Pere, Josep i Ramon, i per la seva neboda, la també doctora
especialista en patologies del cor, Geòrgia Sarquella, és reconeguda per la seva contribució a la millora de «la qualitat de
vida de les persones»; en el seu discurs, Ramon Brugada reinvindica que és l’hora de «posar el Trueta al nivell que toca».

MARC MARTÍ

«DEDICACIÓ I ESFORÇ A UN PROJECTE CÍVIC I SOCIAL» I PREMI A UNA «TRAJECTÒRIA». El Fòrum Carlemany
valora la tasca de la Fundació Brugada i la figura d’Artur Mas. Els dos germans Brugada reben el premi de mans del
president del Fòrum, l’empresari Francesc Planas. Artur Mas, que va dir estar «més acostumat a rebre crítiques que
a rebre premis», amb el conductor de l’acte, Quim Masferrer. El saló de l’hotel AC Palau de Bellavista, escenari de la
gala, es va omplir de representants del teixit empresarial de la província.  
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