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BANC SABADELL                         +1,61                           1,449 
CAIXABANK                                    +0,92                           3,724 
BBVA                                                   +0,71                            5,961

EUROS % VAR.
INDRA                                                 -5,83                         10,660 
ARCELORMITTAL                        -3,90                         27,085 
SIEMENS GAMESA                      -1,74                          12,700 

La planta d’Alstom de 
Santa Perpètua guanya 
un contracte de 100 M€

Indústria

Alstom ha signat un contracte va-
lorat en 100 milions d’euros per 
subministrar 38 tramvies a la ciutat 
de Frankfurt, que es lliuraran a par-
tir del 2020. Els trens es fabricaran 
a la planta que la companyia té a 
Santa Perpètua de Mogoda, segons 
va informar ahir l’empresa en un co-
municat. Alstom fabricarà 38 tram-
vies i el contracte permet la possibi-
litat d’ampliar-lo a 15 vehicles addi-
cionals. Aquest encàrrec assegura 
encara més la càrrega de feina de la 
planta catalana de la multinacional 
francesa. Els tramvies són del mo-
del Citadis i estaran adaptats al 
mercat alemany. Aquest model de 
tramvia també es fabrica a la plan-
ta catalana per a les ciutats de Syd-
ney (Austràlia) i Lusail (Qatar). El 
contracte inclou les proves a la xar-
xa actual, els serveis de formació i de 
garantia i les peces de recanvi.

Damm supera els  
1.100 M€ de vendes  
i guanya un 11% més

Alimentació

El grup cerveser Damm va tancar 
l’exercici del 2017 amb un benefici 
de 112,4 milions d’euros, xifra que 
suposa un creixement de l’11,1% res-
pecte als 101,2 milions de guanys del 
2016, segons consta en la informa-
ció a la junta d’accionistes i que va 
avançar ahir Expansión. Les vendes 
de la companyia, que té productes 
presents en més de 100 països, tam-
bé van créixer l’any passat un 11,3%, 
fins als 1.163,2 milions, gràcies a 
l’impuls de mercats com el Regne 
Unit i els Estats Units. 

CCOO i UGT podrien 
reactivar la vaga  
a Grupo Jorge

Alimentació

UGT i CCOO Catalunya volen que 
l’empresa càrnia Grupo Jorge com-
pleixi “els compromisos assumits 
davant el departament de Treball” 
per poder seguir amb les negociaci-
ons, i van assegurar ahir que en cas 
contrari la vaga es reactivarà “els 
pròxims dies”. Divendres l’empresa 
i els sindicats van arribar a un pre-
acord  que va suposar la suspensió 
de la vaga indefinida convocada per 
al 18 de juny en els seus centres de 
producció a Catalunya contra els 
falsos autònoms al sector, però els 
sindicats estan en “absolut desa-
cord amb la marxa de la negociació”.

Webhelp compra 
Sellbytel per crear  
un gegant del sector

Serveis

Webhelp Group ha 
tancat un acord per 
comprar el 100% de 
Sellbytel Group, 
companyia fundada 
el 1988 a Alemanya 
i líder en serveis 

d’atenció al client, per crear un ge-
gant del sector. La consellera dele-
gada del grup a Espanya, Helena 
Guardans (a la foto), continuarà al 
capdavant de la companyia a l’Estat.

Grup Clade guanya 
6,5% milions el 2017,  
un 49% més

Cooperatives

El grup de coopera-
tives Clade, que 
presideix David Cos 
(a la foto), va tancar 
el 2017 amb un be-
nefici de 6,5 milions 
d’euros, un 49% 

més que l’anterior. Sense resultats 
extraordinaris, el benefici hauria 
millorat un 11%, mentre que les ven-
des van ser de 330 milions.
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9.755,40 PUNTS        

-0,14% VARIACIÓ
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Covestro obrirà a Tarragona una 
planta de clor pionera al món 

Imatge de la planta de Covestro a Tarragona. COVESTRO 

Covestro, la divisió química que es va se-
parar de l’antiga Bayer, preveu iniciar la 
primera meitat del 2019 la construcció 
de la seva pròpia planta de producció de 
clor a Tarragona, que estarà dotada 
d’una tecnologia més sostenible i efici-
ent pionera al món, sobretot per l’estal-
vi energètic. La multinacional alemanya 
ja va anunciar a finals de l’any passat la 
intenció d’invertir uns 200 milions d’eu-
ros a la Canonja, al Tarragonès, per aug-
mentar la capacitat de producció de 
MDI. Allò representava un canvi estra-
tègic, perquè en un primer moment pen-
sava tancar la factoria. Ara, a més, apos-
ta per produir-se el clor ella mateixa, 
“element clau” per elaborar MDI. 

A la nova planta la companyia utilitza-
rà una tecnologia anomenada de càtode 
despolaritzat amb oxigen (ODC), que 
consumeix al voltant d’un quart menys 
d’energia que l’electròlisi convencional. 
Arran d’una directiva europea, la pro-
ducció de clor va haver de deixar d’utilit-
zar mercuri el mes de desembre passat, 
i la majoria de les indústries del sector 
han passat a una tecnologia de membra-
na. Però Covestro ha desenvolupat el sis-
tema ODC i Tarragona serà la primera 

planta a escala industrial basada única-
ment en aquesta tecnologia, en la qual el 
grup treballa des de fa més de vint anys. 
Segons la multinacional, al voltant d’un 
terç dels costos de producció del clor, 
element necessari per produir aproxi-
madament dos terços de tots els polí-
mers, es gasten en energia, amb la qual 
cosa aquesta tecnologia té un impacte 
econòmic determinant. 

Menys emissions 
La factoria també millorarà la sostenibi-
litat, perquè la tecnologia ODC redueix 
unes 22.000 tones les emissions de CO2 a 
l’any. El director de la Unitat de Produc-
ció de Poliuretans, Hanno Brümmer, va 
afirmar que la tecnologia “sembla senzi-
lla, però és un desenvolupament innova-
dor”. Es va començar a desenvolupar el 
1992 al laboratori de Covestro i després 
amb Thyssenkrupp, i es va fer una plan-
ta de demostració a Krefeld-Uerdingen 
(Alemanya) el 2011. 

A Tarragona el clor es necessita prin-
cipalment per fabricar MDI, un precur-
sor de la fabricació d’escuma rígida que 
s’utilitza com a material d’aïllament en 
edificis o refrigeradors.e
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