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PREMIS D’INNOVACIÓ I DISSENY

Reconeixement aNatura Bissé i aMarset Il∙luminació
RENTA CORPORACIÓN

Compra d’un edifici a
Madrid per 11milions

El grupClade incorpora
l’Orquestra Simfònica del Vallès
El conjunt de cooperatives suma ingressos de 287milions i 5.400 persones

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Javier i CarlosMarset

]ElMinisterid’Economia iCompetitivitat
vaanunciarahir laconcessiódelspremis
nacionalsd’Innovació ideDisseny2015,
queenaquestaedicióhanreconegut l’em
presa familiarcosmèticaNaturaBisséen la
modalitatd’internacionalització, iMarset
Il∙luminacióen lacategoriad’empreses.
Aquestspremis reconeixenempreses ipro
fessionalsquehandestacatper la seva tra
jectòria iper la sevacontribucióa l’augment
del rendimenteconòmic imillorade la

qualitatdevidadelsciutadans.Tambéhan
estatguardonatsManuelTorresMartínez,
en lamodalitatde trajectòria innovadora
(ensistemesd’automoció); laUniversitat
deCòrdova, encomprapública innovadora
(pels seusprojectesenel campde labio
medicina i el sectoragroalimentari); Iber
drola, en internacionalització, i Jaime
MorenoMedina, en lacategoriadepro
fessionals (dissenydeproductes indus
trials). /Redacció

]Renta Corporación i el seu soci Kenne
dyWilson han comprat un edifici resi
dencial al centre deMadrid, en l’adquisi
ció i rehabilitació del qual invertiran 11
milions d’euros. Es tracta de la tercera
operació que tanquen des que fa sis mesos
van segellar l’aliança per invertir a Barce
lona iMadrid. L’edifici, de 4.083m2 en
quatre alçàries, està al carrer Postigo de
SanMartín. / Redacció

LUIS FEDERICO FLORIO
Barcelona

El grup empresarial de base
cooperativa Clade, establert a
Barcelona el 2004, ha aprovat la
incorporació de l’Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV) a la
seva estructura, per la qual cosa
passarà a comptar amb deu
membres en la seva organitza
ció, entre els quals destaquen
Abacus, La Fageda i el Grup
Qualitat.
L’entrada de l’OSV en el grup

es treballava formalment des
del 2014, si bé les dues entitats
col∙laboren des de fa més de set
anys. David Cos, president de
Clade, considera que l’admissió
suposa “una clara aportació
de valor”, ja que l’or
questra “genera noves
realitats en un
negoci tradicional”.
Cos afirma que les
dues parts hi sorti
ran guanyant: “L’or
questra es bene
ficiarà d’una gestió sis
tematitzada i professiona
litzada, mentre el grup refor
çarà el seu caràcter multisec
torial i en l’àmbit cultural en
particular”.
Des de l’OSV, que en l’actua

litat és l’única orquestra priva
da a nivell nacional amb unmo
del de projecte cooperatiu, re
marquen que el nou marc els
donarà “recursos, eines i visibi
litat” a través de les sinergies,
segons explica Òscar Lanuza,

gerent de l’orques
tra. “Facilitarà un
creixement quantita

tiu i qualitatiu”, afe
geix. En aquestsmoments,

té 51 empleats en plantilla –42
d’ells músics– i uns 175 col∙la
boradors amb qui treballa de
manera eventual. L’últim any,
el seu pressupost ha oscil∙lat
entre els 2 i 2,2 milions d’euros,
amb una dependència de les
subvencions públiques molt in
ferior a la mitjana del sector.
Més enllà dels avantatges en

el terreny econòmic i la profes
sionalització més gran que pot

afrontar l’OSV, les dues parts
subratllen el caràcter social de
la seva activitat. “El creixement
de les organitzacions sempreha
d’estar lligat al benefici social”,
manté Cos. L’OSV té una gran
implicació en l’àmbit educatiu,

donant formació en escoles o
centres cívics. “L’objectiu mà
xim és millorar la societat”, as
senyala Lanuza.
El conjunt de membres de

Clade van facturar 287 milions
d’euros el 2014, un 3,8% més
que l’any anterior, i van obtenir
un benefici agregat de 4,8 mili
ons, un 20% superior. En total,
sumant la nova incorporació,
ocupen unes 5.400 persones.
“L’eficiència ha millorat i els
marges han augmentat, però el
més destacable és que cada ve
gada és més clara la creació de
valor social”, analitza Cos.c

GEMMA MIRALDA / ARXIU

L’OSV té 51
empleats en plantilla
i un pressupost
d’uns 2milions
d’euros

OSV.
L’única orquestra
privada a escala

nacional que funciona
amb unmodel de
projecte cooperatiu,

en un assaig a
Sabadell

Ferrmed lamenta
les oportunitats
perdudes des de
fa anys permanca
d’infraestructures
BARCELONA Redacció

El president de l’associació
Ferrmed, Joan Amorós, va la
mentar ahir les “oportunitats
perdudes” durant els últims
anyspermancade solucions fer
roviàries com el corredor medi
terrani, que es reclama des de fa
anys. En una conferència orga
nitzada pel Fòrum Empresarial
del Llobregat, Amorós va fer un
repàs de la situació del corredor
mediterrani que finalment ha
estat incorporat per la Unió Eu
ropea (UE), “malgrat els conti
nus obstacles del Govern espa
nyol”, va assegurar. Ferrmed
treballa per a la promoció dels
eixos ferroviaris.
Amorós vamanifestar que “les

oportunitats perdudes des de fa
anys són increïbles”, encara que
es vamostrar optimista sobre les
possibilitats de creixement del
territori del Baix Llobregat i de
l’Àrea Metropolitana de Bar
celona. Segons l’opinió d’Amo
rós, el creixement d’Europa pas
sa per tres grans vectors: la Me
diterrània, que va des del canal
de Suez fins a Algesires; el cor
redor de laMediterrània, que va
des del nord d’Àfrica fins a
Hèlsinki, i un tercer vector des
de l’est del RegneUnit fins a Po
lònia.
El president de Ferrmed va

criticar així mateix durant la
conferència que mentre el cor
redor de la Mediterrània no
s’executa, “el 70% del pressu
post continua destinat a fer
l’AVE”.c
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