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ECONOMIA

L’edificació puja un 15% però
se’n desaccelera el creixement

SOCIETAT

Descobreixen una
espècie nova de
papallona
ibèrica
Científics de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF)
han descobert una espècie de
papallona nova, Spialia rosae,
endèmica de la península Ibèrica. Es tracta d’un fet excepcional ja que a Europa no es
descrivia cap espècie nova de
papallona des del 1993. Els
científics assenyalen que ha
passat desapercebuda durant
tots aquests anys “ja que és
una espècie críptica i no es
pot diferenciar a simple vista
de la seva espècie bessona, la
Spialia sertorius”. A més, expliquen que “les dues espècies
sovint conviuen en el mateix
hàbitat, fet que no és habitual
en espècies tan properes”. Les
úniques diferències que van
trobar van ser l’ADN mitocondrial i els hidrocarburs cuticulars, és a dir, l’olor que desprenen. El mateix equip ja va publicar l’any passat un estudi
en què es diu que pot haver-hi
fins a un 30% d’espècies de
papallones encara desconegudes a Europa i que n’ha
desencadenat el descobriment. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

El TC consulta la
validesa de les
sancions en casos
de desobediència
El Tribunal Constitucional ha
consultat el Consell d’Europa
sobre la validesa dels incidents d’execució previstos per
a casos de desobediència de
les seves sentències. El Consell d’Europa és el màxim òrgan de defensa dels drets humans al continent. El TC ha
d’estudiar un recurs de la Generalitat contra la reforma de
la llei orgànica del tribunal,
aprovada pel PP en l’anterior
legislatura. Aquesta reforma
va dissenyar els anomenats
incidents d’execució, que preveuen que el mateix TC imposi mesures cautelars coercitives, que arriben fins i tot a la
possibilitat de suspendre càrrecs públics de les seves funcions i a la imposició de multes, en cas de desobediència
dels veredictes. ■ REDACCIÓ

tat del 32% que va augmentar entre el primer semestre
del 2014 i del 2015.
La xifra també queda molt
lluny dels 24 milions de metres quadrats de superfície visada en el pic dels anys del
boom. Tot i que ahir Comerón
va destacar: “no ens interessa
tornar a aquell volum”, també
va recordar que avui per avui
les xifres suposen un terç de
la producció mitjana a Europa.
El nombre de visats per a ha-

bitatges nous va ser de 4.044
durant els primers sis mesos
de l’any, un 46,5% més que
en el mateix període del 2015,
però encara en uns volums
que Comerón va qualificar de
molt baixos: “Un llindar normalitzat estaria entre els
20.000 i els 30.000 l’any.” Segons les estimacions dels arquitectes actualment l’edificació suposa el 6% del PIB,
lluny del 12% de mitjana europea. ■ B. ROIG

Miquel Iceta, durant l’entrevista concedida a Efe ■ ALEJANDRO GARCÍA / EFE

POLÍTICA

Iceta es presentarà per ser primer
secretari i candidat del PSC
El líder del PSC, Miquel Iceta,
té la intenció de repetir com a
primer secretari del partit i
com a candidat a la presidència de la Generalitat. Així ho va
assegurar en una entrevista a
Efe, en què va recalcar que
pretén impulsar una “renovació” en la direcció del partit i
que, per això, compta “sens
dubte”, amb l’alcaldessa Núria
Parlon. A partir d’aquest congrés, que es farà entre el 4 i el
6 de novembre, el PSC haurà
d’obrir una “renovació de ca-

res i dels seus plantejaments”
i haurà d’“ampliar el seu espai
polític”, va remarcar. En
aquest procés, Iceta va assegurar que compta amb “tothom” i “particularment amb la
gent que representa les apostes més sòlides de futur del
socialisme català”.
Caldrà veure els passos de
Parlon, que surt a totes les
travesses per disputar el lideratge del partit a Iceta. Sobre
una possible bicefàlia al capdavant dels socialistes, com fa

mesos va suggerir la mateixa
Parlon, Iceta va respondre que
“ningú pot dir quina estructura tindrà la comissió
executiva” perquè això pertoca al congrés decidir-ho. Això
sí, vol propiciar “un debat
obert, sense restriccions”, fent
referència a la polèmica generada per la inclusió, en la ponència marc, de la via canadenca per convocar un referèndum en cas que fracassés
una reforma de la Constitució
a Catalunya. ■ REDACCIÓ
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El centre de Bayer a Sant
Joan Despí vol tenir nous
projectes internacionals

Unió escollirà la seva
direcció en primàries el
proper 17 de setembre

El centre de serveis compartits de Bayer a Sant
Joan Despí, que enguany celebra els 15 anys,
ha generat 150 llocs de treball durant els últims
tres anys i és candidat a rebre nous projectes
internacionals en els pròxims mesos, segons
un comunicat de la companyia. Actualment, al
centre hi treballen 450 persones i es preveu
que aquesta xifra continuarà augmentant en
els pròxims mesos, una vegada concretats els
projectes nous. El director del Service Centre
Barcelona, Christoph Slalter, pensa que “les
perspectives són molt bones”. El centre ofereix
els seus serveis a entitats legals de Bayer a 29
països d’Europa i de l’Amèrica Llatina.

Unió celebrarà les seves primeres primàries per
escollir la direcció el 17 de setembre, i l’1 d’octubre farà el congrés, segons va acordar ahir el
consell nacional. Els militants hauran de triar la
presidència del comitè de govern i una part de
l’equip que integrarà la direcció. La resta es votarà al ple del congrés, on també es debatrà la
ponència d’estratègia política que ha de guiar
UDC. Hi ha temps per presentar candidatura a
les primàries abans del 6 de setembre. La militància rebrà les línies mestres de la ponència
política també la primera setmana de setembre. El seu líder, Ramon Espadaler, va defensar
Unió com “un espai catalanista, centrat i amb
ànima social”. ■ REDACCIÓ

■ REDACCIÓ
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La ‘Spialia rosae’ és bessona
de la ‘Spialia sertorius’ ■ EPA

La superfície visada pels arquitectes catalans per a nous
projectes d’edificació va pujar
a 1,66 milions de metres quadrats durant el primer semestre de l’any, un 15% més que
en el mateix període del 2015.
La dada és positiva, però
ahir el degà del Col·legi d’Arquitectes, Lluís Comerón, va
alertar que la recuperació del
sector no està ni de bon tros
consolidada, ja que aquest increment és menys de la mei-

