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Campanya
‘Cap nen sense
caramels’ a favor
dels nens celíacs

Mor l’economista
l’Alt Empordà Edw

L’Associació Celíacs de Catalunya ha endegat, per vuitè
any consecutiu, la campanya
Cap nen sense caramels, dirigida a tots els ajuntaments
de Catalunya i Menorca per
aconseguir que els consistoris comprin caramels sense
gluten per llançar-los durant
la cavalcada de Reis. En edicions anteriors, segons l’associació, s’hi van adherir un
centenar d’ajuntaments.
L’associació demana que els
caramels que no tinguin gluten portin algun tipus d’identificació per tal que els infants que tenen aquesta alteració ho sàpiguen. L’Associació Celíacs de Catalunya,
fundada el 1977, la formen
més de 7.000 famílies i al voltant de 10.000 celíacs del
nostre país, un 60% dels
quals menors. ■ REDACCIÓ

L’economista britànic establert a l’Empordà Edward
Hugh va morir ahir víctima
d’un càncer. Nascut a Liverpool el 1948, Hugh va arribar
a Barcelona als anys noranta i
des de feia cinc anys era veí
de la localitat de les Escaules.
Aquest prestigiós macroeconomista i bloguer, expert en
l’impacte que els canvis demogràfics i els processos migratoris tenen en el creixement econòmic, era un “enamorat” de l’Empordà, havia
confessat en un setmanari de
la comarca. El New York Times el va batejar com “el profeta del cataclisme de la zona
euro”, ja que va ser un dels
primers que van avisar que la
crisi econòmica estava a punt
d’arribar. L’autor del llibre
¿Adiós a la crisis?, una reflexió
sobre l’economia espanyola
publicada l’any passat, feia
setmanes que estava ingressat a l’hospital Josep Trueta
de Girona, i va morir el dia que
feia els 67 anys.
L’economista va ser un
dels primers a alertar que Catalunya seria intervinguda. La
intervenció d’Andalusia i Catalunya, deia el maig del 2012,
serà la manera que tindrà el
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El govern
prorroga l’acció
exterior fins a
final del 2016
El govern va autoritzar ahir la
pròrroga del programa de suport a l’acció exterior de la
Generalitat fins al 31 de desembre del 2016. Aquest programa, que funciona des del
març de l’any passat, té com
a objectiu garantir una única
política internacional coherent, transversal i coordinada
entre tots els departaments,
com també reforçar la secretaria d’Afers Exteriors amb
personal adscrit a altres
àrees del govern. Amb
l’acord, la Generalitat facilita
que el personal ja adscrit en

L’economista Ed

ministre d’Hisend
Montoro, de “dem
vant Brussel·les q
mana és ell”. Tam
va llavors que el g
tral no s’avindria a
un pacte fiscal am
perquè aleshores
fer els seus comp
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CaixaBank millor
finançament als s
CaixaBank, a través d’Agrobank –la línia de negoci especialitzada en el sector agrari–,
i la Federació Espanyola d’Industrials Fabricants d’Oli d’Oli-

va podran dispos
confirming, un pr
clusiu financer qu
cobrament de les
de la collita que s

