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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 DE JULIOL DEL 2018

SOCIETAT

Adif manté el compromís de cobrir
les vies a l’altura de l’Hospitalet

lions d’euros, i haurien d’estar
acabades cap a l’any 2025.
Pardo va anunciar aquesta
posició en un debat sobre infraestructures organitzat per
Expansión. “Crec que l’Hospi-

ECONOMIA

ECONOMIA

Luca de Meo,
màxim executiu
de Volkswagen a
l’Estat

Creix la contractació en línia de
productes bancaris, diu BBVA

El president de Seat, Luca de
Meo, va ser nomenat ahir nou
membre i president del consell d’administració del grup
Volkswagen Espanya Distribució, la qual cosa el converteix
en primer directiu de la companyia a l’Estat. L’executiu, de
51 anys d’edat, afegeix aquesta nova responsabilitat al seu
càrrec com a president de
Seat i relleva així Javier García
Sanz com a màxim representant de la companyia distribuïdora de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen Vehicles Comercials.
Francisco José Pérez Botello
continuarà com a president
executiu de Volkswagen
Group Espanya Distribució i
com a membre del consell
d’administració. ■ REDACCIÓ

El percentatge de població
que va contractar assegurances per internet a Catalunya
va créixer durant el 2017 del
triple que la mitjana de l’Estat
espanyol, fins a situar-se en el
5,4%, gairebé el doble que un
any abans, segons conclou el
servei d’estudis del BBVA en
el seu primer informe Situació
Assegurances. L’entitat estima que l’economia catalana
creixerà del 2,5% durant el
2018 (previsions d’altres entitats i organismes són més optimistes i estimen que serà
del 3%) i del 2,3% durant el
2019. En aquest context de
millora econòmica, doncs,
BBVA Research preveu una
evolució favorable per al sector assegurador a l’Estat, se-
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La nova presidenta d’Adif, Isabel Pardo, va refermar ahir el
compromís del Ministeri de
Foment de fer subterrànies
les vies a l’altura de la ciutat
de l’Hospitalet. Aquesta eterna reivindicació és una de les
“històriques demandes de
l’Hospitalet” del Llobregat, va
admetre ahir la presidenta de
l’ens d’infraestructures estatal
Adif. L’anterior ministre de Foment, Íñigo de la Serna, es va
comprometre a afrontar el cobriment de les vies fa poques
setmanes, abans de ser foragitat del govern per la moció
de censura de Pedro Sánchez.
Ara la presidenta d’Adif referma la posició del ministeri per
cobrir sis quilòmetres de vies
de les línies R2 i R4 de rodalies. En principi, el projecte
hauria de començar l’any
2020 i costaria uns 680 mi-

Ricard Font, secretari de Mobilitat; l’alcaldessa Núria Marín;
Isabel Pardo, que presideix Adif, i el periodista Martí Saball ■ ACN

talet es mereix aquesta integració urbana perquè les vies
divideixen la ciutat, i fins i tot
Catalunya es mereix millorar
la seva xarxa de rodalies”, va
admetre la presidenta d’Adif.

gons van explicar els màxims
responsables del banc a Catalunya.
Segons el servei d’estudis
del BBVA, el 61% dels catalans que van adquirir un producte financer per internet
durant el 2017 van contractar,
almenys, una assegurança.
Això posa de manifest el lideratge del sector assegurador
en el comerç electrònic de
serveis financers a Catalunya.
Segons una enquesta de
l’INE, qui contracta més assegurances per internet són homes amb edats compreses
entre els 25 i els 34 anys, ocupats i amb estudis superiors.
BBVA Research espera que
el negoci de les assegurances
No Vida augmenti fins al 4,4%

L’alcaldessa, Núria Marín, va
valorar molt que “el primer
acte públic” de la nova presidenta d’Adif hagi estat visitar
la “segona ciutat de Catalunya”. En general, Pardo va
avançar que no s’ha de patir
pels projectes d’integració urbana de les vies a Sant Feliu i
a Montcada, on també hi ha
pendent les obres de cobriments per eliminar dos passos a nivell. Per la seva banda,
el secretari d’Infraestructures
de Mobilitat del govern, Ricard
Font, va destacar que el nomenament de Pardo li havia
agradat “tant personalment
com professional”. Font destaca la “solvència “ de Pardo al
capdavant de l’ens, un fet que
podria facilitar les relacions
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.
■ REDACCIÓ

durant el 2018 i arribi al 4,7%
d’increment en l’exercici del
2019. A més, gràcies a l’augment de vendes del parc automobilístic, en què els vehicles més vells ja s’estan rellevant, les assegurances Auto
podrien créixer fins Al 5,1% el
2018 i fins Al 7% el 2019, segons l’entitat. Pel que fa al
ram de les assegurances Vida,
s’espera una represa en el seu
component de risc amb un
augment del 9,1%, molt relacionat a l’activitat econòmica i
a la immobiliària. Per contra,
les assegurances de vida i estalvi avançaran lleugerament
el 2018 i s’espera que es podran recuperar el 2019 en previsió de les pujades dels tipus
d’interès. ■ REDACCIÓ

La tradicional airejada de gorres dels nous agents ■ ACN
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Es graduen 255 agents
locals, en espera de la
promoció de Mossos
El llançament de les gorres a
l’aire va culminar ahir l’acte de
graduació de 255 policies locals, de 67 ajuntaments, que
va tenir lloc a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
a Mollet del Vallès. La directora de l’institut, Montserrat
Royes, va admetre que, tot i
que “no ha estat un any fàcil”
per les “dificultats polítiques
dels últims mesos”, des de
l’escola de policia han assolit
els objectius i també han assumit “els reptes de futur”,
amb especial referència a la

nova promoció de Mossos
d’Esquadra, que es va convocar l’estiu passat després de
més de sis anys sense que
s’obrissin places per al cos
policial. Els aspirants començaran la formació el mes de
setembre i, juntament amb
policies locals, superaran els
800 alumnes. El conseller
d’Interior, Miquel Buch, va
destacar el “compromís” dels
nous agents, i també “del
país, en la formació i el de les
administracions per treballar
coordinades”. ■ REDACCIÓ
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Rebaixen l’IVA de
les places de les
residències d’avis
privades

L’assassí de
la menor de
Vilanova admet
ara el crim

La places en les residències
privades d’ancians que tenen
reconeguts graus de dependència van passar ahir a costar
120 euros mensuals menys,
perquè va entrar en vigor l’IVA
superreduït, que ha passat del
10% al 4%. Segons l’Associació
de Recursos Assistencials, que
amb el Cercle Empresarial
d’Atenció a Persones va impulsar la petició per reduir l’IVA, la
rebaixa beneficia més de
14.000 ancians. ■ ACN

Juan F. López, empresonat pel
crim d’una menor de 13 anys
a Vilanova i la Geltrú, va admetre ahir davant la jutgessa
haver comès el crim, tot i que
al·lega que ho va fer sota els
efectes de les drogues i després de confondre la menor
per un assaltant que havia entrat a casa seva. La nova estratègia de defensa pot suposar una reducció de la pena, ja
que l’assassinat passaria a ser
un homicidi. ■ TAEMPUS

