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ADISCAT

El comerç independent
creix un 4,41%

MÓN
EMPRESARIAL

NORWEGIAN

Dues noves rutes a Europa
des deBarcelona

PIMEC

Suport a la Locomotora
Energètica de la Garrotxa

TORELLÓ

Les exportacions suposen
el 15%de les vendes

EL
MURMURI

Duel de titans
al port

LacompradeGrupMarítimTCBperl’holan
desa APM Terminals, filial de la danesa
Maersk, que acaba de completarse per més
de 900 milions d’euros, confirma l’interès
dels grans operadors internacionals pel port
deBarcelona.Lacapitalcatalanaesposiciona
al mapa com un dels centres de gestió de
contenidors amb més potencial. Interessant
perquè aquest tipus de càrrega és cada
vegada més atractiva, tant per raons logís
tiques com econòmiques. Les instal∙lacions
d’aquesta empresa al moll Sud s’han am
pliat i modernitzat en els últims anys amb
una inversió de 60 milions i en aquesta
novaetaparebran180milionsaddicionals.

Molt a prop de
TCB,almollPrat,
la xinesa Hutchi
son Port Hol
dings (HPH), fili
aldelconsorcidel
mateix país Hut
chison Wham
poaLimited,ope
ra la plataforma
de contenidors

BEST (Barcelona Europe South Terminal),
que ja ha rebut 580milions d’euros i té plans
percontinuarcreixent.
Amb aquestes dues instal∙lacions, el port

aramateix té capacitatpermoure2,5milions
deTEU(unitatequivalentauncontenidorde
20peus) anuals.El2015 se’nvanmanipular2
milions,un4%mésque l’anyanterior.ATCB
iaBESTsabenque,encaraquehihaespaiper
a totes dues, la competència està servida ja
que darrere seu tenen Maersk i Hutchison,
dostitansdeltransportmarítimaescalamun
dial.Hihapartit i seràboperaBarcelona.

Óscar Muñoz

BLANCA GISPERT
Barcelona

LamarcaderobaOxygeneva
néixer a Beirut gairebé del
nores. Era l’any 1982 i la fa
míliaEid,descendentd’exili
ats armenis, va obrir una bo
tiga de vint metres quadrats
al centre de la capital libane
sa. El disseny i la producció
eren propis i l’estil seguia les
últimes tendències europe
es.Ambeltemps,elnegociva
créixer i Sergio Eid, segona
generació del negoci, es va
encarregar de l’expansió in
ternacional amb només 20

anys. “El negoci sempre ha
crescut amb botigues pròpi
es.Avui en tenimmésdevint
als països del Golf i l’Orient
Mitjà i ara volem créixer a
Europa perquè és el mercat
més semblant”. Oxygene ha
triatEspanya iSuèciaperquè
creuquesónelsdospaïsoson
els principals competidors
(Inditex, Mango, H&M) te
nenmés força.“Així, si tenim
èxitaquí,podemtenirloatot
arreu”.
De moment la companyia

ha inaugurat dues botigues a
EstocolmiduesmésaBarce
lona, on també ha ubicat el

centre d’expansió a Europa.
“La capital catalana disposa
de bones infraestructures i
molta afluència turística, co
saqueenspermetdonaraco
nèixer lamarca”.
Per a ferhopossible, Oxy

gene ha invertit dotze mili
ons d’euros, set dels quals a
Espanya, on hi preveu inver
tir un milió més en els prò
xims dos anys. “Volem obrir
fins a sis botigues en zones
‘prime’ de Barcelona i Ma
drid”. En el mitjà termini, la

companyia vol arribar a al
tres capitals europees com
París, Berlín o Londres i du
plicar el nombre total de bo
tigues fins arribar a les cin
quanta. De moment, el mer
cat europeu representa el
13% de la facturació total del
grup, xifra que la companyia
nohavolgut revelar.
Oxygene dóna feina a 400

persones, 40 de les quals a
Barcelona.Laproducciódels
seusproductesésun80%ala
Xina iun20%alLíban.c

Oxygene tria
Barcelona per
créixer a Europa
La cadena libanesa inverteix set milions
i obre dues botigues en zones cèntriques

KIM MANRESA

El propietari, Sergio Eid, a la botiga del carrer Pelai

]L’Associaciód’Empresesde laDistribució
iLogísticadeBegudes iAlimentacióde
Catalunya (Adiscat), quecomercialitzaal
canalHoreca i enel comerç independent,
vaassenyalarquehanassolituncreixement
del4,41%el2015, superant l’alçadel3,3%del
2014, impulsatpel creixementdel turisme.
El seupresident, JordiPujolMedina, va
destacarquepreveuencréixerentreun3%
iun5%el2016. /Redacció

]Amb el llançament, ahir, de dues noves
destinacions (Edimburg iManchester) ja
són 19 les rutes de Norwegian a l’aeroport
del Prat, quatre més que l’estiu del 2015.
El grup també ha crescut en capacitat en
les rutes a Oslo, Estocolm, Copenhaguen,
Tenerife Nord i Gran Canària. D’aquesta
manera la capacitat de la base de Norwe
gian al Prat creixerà un 42% durant la
pròxima temporada d’estiu. / Redacció

]La patronal Pimec ha donat suport a la
Locomotora Energètica de la Garrotxa,
iniciativa en la qual participen quatre
empreses de la comarca (LCPaper, La
Fageda, Basols iWattia) i que neix amb
l’objectiu de reduir les emissions de diò
xid de carboni fins a situarles en nivells
pròxims a zero. Les quatre empreses es
comprometen a fer públics els avenços
en aquest objectiu. / Redacció

]El grup d’empreses de caves Torelló va
facturar per valor de 10milions d’euros
l’últim exercici, després de créixer un 2%
el darrer any. Les exportacions, que su
men el 15% de les prop de 500.000 ampo
lles de cava, vi, oli i marc de cava que
elaboren, van empènyer les vendes el
2015. Han passat d’exportar de 21 a 25
països després de crear un departament
d’exportació. /R. Francàs

Abacus va facturar 86milions el 2015
BARCELONA ACN

La cooperativa Abacus va obtenir uns
ingressos de 86,35 milions d’euros du
rant el 2015, xifra que suposa un incre
ment del 5% sobre l’any anterior. La
venda de llibres s’ha incrementat nota
blement durant aquest exercici, especi
alment els infantils i juvenils, que han
augmentat un 13%. Paral∙lelament, les
compres a través del canals en línia han
crescut un 67% (només les vendes dels
llibres infantils i juvenils a través d’in
ternet han pujat un 89%). El 2015 Aba
cusvaobrirdosnousestabliments,unal
centrecomercialBaricentrodeBarberà

del Vallès i l’altre a Abrera. El director
general d’Abacus, Miguel Ángel Oliva,
ha destacat que “el bon comportament
ésfruitd’unapolíticadeproximitatamb
elclienta travésde totsels canals”.
La cooperativa celebrarà almaig l’as

sembleageneral anual, onespresentarà
el Pla Estratègic d’Abacus per als prò
ximstresanys(20162018).Abacusesva
fundarel 1968, té 800.000socisdecon
sum i 478 socis de treball. És líder en la
distribució de llibres, béns educatius,
culturals id’ocialPrincipatamb41esta
blimentsaCatalunya,València,Castelló
i les Balears. És membre fundador de
l’associacióClade.c
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MiguelÁngel Oliva

Maersk(TCB)
iHutchison
(BEST)destaquen
Barcelona
almapa

Els diumenges amb


