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ECONOMIA

Condis guanya 7 milions el 2016,
un 5% més que l’any anterior

SOCIETAT

Ajuda per a 43
projectes de
suport a gent gran
i discapacitats
L’Obra Social La Caixa ha destinat prop d’un milió d’euros a
43 projectes de tot Catalunya
per millorar la qualitat de vida
de persones grans i amb discapacitat, la qual cosa beneficiarà 20.000 persones de tot
Catalunya, ha informat l’entitat. Les ajudes per valor de
974.050 euros es destinaran a
fomentar l’autonomia i la qualitat de vida de persones en situació de dependència, i s’han
basat en una convocatòria
amb tres eixos prioritaris: les
persones grans, persones
amb discapacitat i la humanització de la salut. El programa
té com a objectiu prevenir i
respondre a l’aïllament social,
i potenciar el suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de la persona dependent,
promovent l’oci i el temps inclusius. Per a la selecció dels
projectes s’ha valorat la complementarietat amb els recursos existents al territori, el suport de l’administració, la collaboració entre les entitats i la
implicació de la comunitat.
■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Un videojoc posa
el jugador en
la pell d’un
sensesostre
Quatre estudiants de tercer
curs del grau de disseny de la
Universitat de Barcelona (UB),
han creat un videojoc en què
el jugador es posa en la pell
de les persones sense sostre
de Barcelona. Last hope. A
week in the street, desenvolupat dins del Taller de Disseny
de Serious Games de la UB
amb l’assessorament d’Arrels
Fundació, narra la història
d’en Lluís, un sensesostre que
fa anys que viu al carrer després d’haver perdut la feina. El
joc comença quan se li comunica que pot accedir a un pis
tutelat en el termini d’una setmana. El jugador haurà de
passar l’experiència de viure
aquests dies al carrer i mantenir el seu personatge en un
estat saludable i allunyat dels
perills del carrer. ■ REDACCIÓ

ma de 17 establiments, 12 dels
quals s’han adaptat a la nova
ensenya Condis, el teu super.
La companyia va assegurar
que els “bons resultats” obtinguts en l’exercici se sustenten
en l’alt creixement del nombre
de nous establiments, un total
de 67 botigues més, el doble
de les noves obertures del
2015. El fort creixement de la
cadena també ha suposat un
important creixement de la
plantilla, que el 2016 va aug-

mentar un 5,5% en relació
amb el 2015. Amb aquesta
evolució, la plantilla del grup
es va situar en el tancament
de l’any en 5.748 persones.
En relació amb les previsions amb vista al 2017, la
companyia té previst créixer
un 3% i l’obertura de nous establiments serà de 35 botigues més. Actualment té 324
botigues franquiciades d’un
total de 519 súpers.
■ AGÈNCIES

Els participants en la jornada de l’ONCE, ahir al monestir de Montserrat ■ ONCE CATALUNYA

SOCIETAT

L’ONCE homenatja les persones
sordcegues a Montserrat
L’ONCE Catalunya va retre
homenatge ahir a les persones sordcegues en la 23a edició de la Diada anual a Montserrat. Més de mil persones
cegues i deficients visuals de
les divuit agències i centres
que l’ONCE té a Catalunya
(Badalona, Blanes, el Prat de
Llobregat, Figueres, Girona,
Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova i la
Geltrú, la direcció de l’ONCE a

Tarragona i la DT de Barcelona) van participar en els actes
de la jornada, que va tenir
com a fet més destacat la
construcció d’un bastó gegant de gairebé 20 metres,
probablement el més gran del
món, de color vermell i blanc,
els colors que els identifiquen.
Els participants van desfilar
fins a la plaça del monestir i
cadascú va portar una part
del bastó. Una vegada construït, es va exhibir, de forma
horitzontal, a la plaça de la

Basílica. La jornada va incloure nombroses activitats com
una botifarrada, una missa
conventual, gegants i un castell de la Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca des d’on
es va desplegar una pancarta
amb el lema “Agafa’m la mà”
dedicat a les persones sordcegues. Al migdia es va fer un
dinar amb la presència de
personalitats del món polític i
social i representants d’associacions de persones amb
discapacitat. ■ REDACCIÓ
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La lletera ATO treballa
per obrir nous mercats
a Llatinoamèrica

La UPC crea un programa
d’incubació d’empreses
fotòniques a Terrassa

El president de Llet ATO, Jaume Pont, va anunciar que la companyia catalana està treballant
per obrir nous mercats a Llatinoamèrica, tot i
que no va concretar en quins països. La lletera,
amb seu a Vidreres (la Selva), va decidir obrirse al mercat internacional davant la crisi del
sector de l’any 2016 provocada per l’anul·lació
de les quotes. Pont va explicar que l’any passat
van començar a exportar a la Xina i a Líbia i va
indicar que “les exportacions van suposar un
30% de volum de les vendes”. En el marc de la
28a Trobada Empresarial al Pirineu, celebrada a
la Seu d’Urgell, Pont va anunciar que només els
cal solucionar temes burocràtics abans de firmar els primers contractes. ■ ACN

El centre de desenvolupament de sensors, instrumentació i sistemes del campus de Terrassa
de la UPC i l’Ajuntament de la cocapital vallesana han creat un programa d’incubació d’empreses fotòniques amb l’objectiu d’encoratjar
els emprenedors que vulguin aportar idees innovadores en el camp de la llum. El projecte té
el suport de la Fundació Mobile World Capital i
del clúster d’òptica i fotònica del sud d’Europa.
La fotònica, la ciència que estudia les propietats de la llum, és una àrea que en els darrers
anys ha permès disposar de sistemes avançats
en diagnòstic mèdic i de teràpia. Terrassa posa
a disposició de la incubadora el Parc Científic
Orbital 40. ■ REDACCIÓ
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Una noia ajudant un
discapacitat ■ LA CAIXA

Condis va tancar el 2016 amb
una facturació de 689 milions
d’euros, un 5% més que en
l’exercici anterior. Alhora, el
benefici net de la cadena de
distribució va arribar fins als
7,1 milions d’euros, un 5%
més, i el volum d’inversions es
va situar en 22 milions.
Aquests es van destinar a finançar les noves obertures, a
la millora dels centres logístics i de transport, a millores
del servei en línia i a la refor-

