| Nacional | 21

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE DESEMBRE DEL 2017

ECONOMIA

El Banc d’Espanya alerta que el
PIB català ja es frena pel procés
El Banc d’Espanya alerta que
el PIB català s’hauria desaccelerat aquest quart trimestre
més que la mitjana del conjunt de l’Estat. Segons els
seus indicadors, l’economia
catalana estaria penalitzada
pel “pitjor comportament”
dels indicadors d’ocupació,
turisme i mercat d’habitatge,
entre d’altres. L’autoritat monetària matisa, però, en
aquest informe de conjuntura
que, malgrat aquest menor
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El bioinformàtic
Roderic Guigó,
Premi Nacional
de Recerca
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El govern i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) han guardonat el
bioinformàtic Roderic Guigó
amb el Premi Nacional de Recerca 2017. Guigó és coordinador del Programa de Bioinformàtica de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Llicenciat en biologia i doctor en la
mateixa disciplina per la Universitat de Barcelona (UB), el
guardonat ha estat líder mundial en el desenvolupament de
mètodes computacionals per
a l’anàlisi de genomes.
El guardó, que té una dotació econòmica de 40.000 euros, distingeix aquest any un
investigador del camp de la
bioinformàtica, que és, en definitiva, l’aplicació de tecnologies computacionals a la gestió i anàlisi de dades biològiques. Guigó ha treballat en el
projecte Genoma Humà i en
el consorci internacional Encode, que va ser la seva continuació, per desxifrar el significat biològic de la seqüència
del genoma. ■ REDACCIÓ
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Jordi Pujol Ferrusola surt en
llibertat, després de vuit mesos
Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l’expresident català,
va sortir ahir a la tarda en llibertat provisional després
d’abonar la fiança de mig milió d’euros que la setmana
passada va fixar el jutge de
l’Audiencia Nacional José de
la Mata, en acceptar rebaixarli els tres milions imposats per
la sala, com havia sol·licitat el
seu advocat Cristóbal Martell.
Pujol Ferrusola ha estat en
presó provisional durant vuit
mesos, quan va ingressar al
penal de Soto del Real, als
afores de Madrid, el 25 d’abril
passat, acusat de blanqueig
de capitals i contra la hisenda
pública, cas ampliat als seus
pares i germans. Les autoritats no li van permetre estar
en una presó catalana.
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Ajuntament
d’Ascó

De conformitat amb l’acord del Ple de la
Corporació de data 19 desembre de
2017, per mitjà del present anunci es fa
públic que s’ha aprovat inicialment la
MP4-17 “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ascó.
Modificació límits Clau SGT (NUCLEAR
ASCÓ) i el seu entorn”, i s’ha sotmès a informació pública per un termini d’un mes,
comptat a partir de l’endemà de l’última
de les publicacions al BOPT o al DOGC,
per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà
realitzar a les dependències municipals
en horari d’oficina.
Ascó, 20 de desembre de 2017
La secretària
M. Àngel Benedicto Esclarin
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continua alertant que la incidència final d’aquest “element de risc” sobre el conjunt
de l’economia espanyola dependrà de la persistència que
tingui: “Un alleujament del
grau de tensió a Catalunya
com ara el que es va percebre
durant el mes de novembre i
en les primeres setmanes de
desembre podria conduir a un
escenari de més creixement”
del previst (un 3,1% aquest
any i un 2,4% el 2018). ■ EP
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creixement del PIB català en
aquests darrers mesos de
l’any, les xifres confirmarien
que l’impacte sobre el conjunt
del PIB espanyol seria limitat.
Segons les seves previsions
sobre l’escenari “més benigne”, l’impacte es traduiria en
una pèrdua acumulada de
tres dècimes fins a finals del
2019 (havia arribat a projectar
un impacte màxim de fins a
2,5 punts en el PIB). En qualsevol cas, el Banc d’Espanya

Jordi Pujol Ferrusola, en sortir en llibertat, a Madrid ■ EFE

Els mitjans gràfics van fotografiar Pujol Ferrusola, força
prim, en sortir de l’edifici del
tribunal, a Madrid. Des de Soto del Real es va dirigir a l’Audiencia Nacional, ja que el
magistrat el va citar per notifi-

car-li personalment la prohibició de gestionar el seu patrimoni. A més, Pujol Ferrusola
ha de comparèixer cada setmana en un jutjat, i la prohibició d’abandonar el país i la retirada del passaport. ■ M.P.

