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a multinacional MCC prepara un segon
parc industrial a Xangai. És la setena empresa holding d’un país de la Unió Europea, amb 78.000 treballadors i 13.000 milions
de facturació.
Però tornem al nostre petit país. A Olot, dos
psicòlegs racionals van muntar una empresa
de derivats lactis per donar sortida laboral als
seus pacients amb discapacitat i avui mantenen una empresa amb futur que elabora el
iogurt més car del mercat, La Fageda. A Vilanova i la Geltrú, una promotora singular, Grup
Qualitat, s’ha fet càrrec de la promoció
d’Eixample Mar, les vivendes a l’antic i famós
solar de la Pirelli. A Manlleu, gent responsable
en la protecció del medi ambient dirigeixen
La Vola, una empresa de serveis avançats per

L

al tractament de residus. A Cornellà, els extreballadors d’una empresa familiar, Boncompte,
van idear la manera de mantenir els llocs de
treball i avui es diu Telecsal, especialitzada en
manteniment d’instal.lacions elèctriques i
electròniques. Dues empreses barcelonines per

!

Apareix a Catalunya la
cooperativa de cooperatives

completar el paisatge: Ecotècnia, precursora
en el desenvolupament de la tecnologia per a
energies alternatives, o sigui, molins de vent i
plaques solars. I Abacus, la popular distribuïdora de material escolar. ¿En què s’assemblen? Que totes són cooperatives. ¿Què tenen a

el Periódico

veure les unes amb les altres? Que s’han associat per compartir el factor clau del futur empresarial: compartir el coneixement de gestió,
amb dimensió social. La seva marca compartida en aquestes ocupacions és Clade, creada fa
any i mig amb un volum suggerent: 1.400 professionals, 500.000 socis, 300 milions de facturació i vuit de resultats.
Tornem al principi. MCC són les sigles de la
cooperativa basca Mondragón, que ja agrupa
més de 200 empreses i és el holding mundial
més gran de cooperatives. ¿Es pot repetir el fenomen basc a Catalunya? Potser no. Però es
pot absorbir el seu estil. La mitja dotzena
d’empreses citades seran 10 a finals d’any.
S’han d’abandonar prejudicis sobre el concepte de cooperativisme localista.

Pols empresarial
Catalunya
Saba compra 2.700 places
d’aparcament a Itàlia
33 La companyia catalana, filial del
grup Abertis, ha pagat 11 milions
d’euros pel 100% d’Italparcheggi, filial del grup italià Borini. Amb
aquesta última adquisició, l’empresa ja gestiona 40 pàrquings i 18.128
places a Itàlia.

Condis adquireix dos
supermercats Champion
33 La cadena de distribució ha comprat aquests dos establiments de la
filial de Carrefour a la Bisbal d’Empordà i Roses (Girona), amb una superfície conjunta de 1.900 metres
quadrats. Condis ha adquirit 10 supermercats aquest any.

Miguel Blesa entrarà
en el consell de FCC
33 La junta d’accionistes de la constructora decidirà sobre el nomenament com a conseller independent
del president de Caja Madrid, que va
renunciar al mateix càrrec a ACS.
L’òrgan de gestió de FCC serà ampliat fins a 18 membres.

Espanya
La SEPI i els sindicats
pacten un pla per a Izar
33 La Societat Estatal de Participacions Industrials, CCOO i la UGT van
arribar a un preacord per dotar de
garanties socials els treballadors de
les drassanes per un període de 10
anys. En el cas que fracassi la venda
de les empreses, aquest pacte estableix vies de recol.locació per a les
drassanes militars.

Nissan convertirà Àvila
en referent mundial
33 El conseller d’Economia i Treball
de Castella i Lleó, Tomás Villanueva,
va assegurar que la companyia té un
pla per convertir la planta d’Àvila en
la seva fàbrica de vehicles industrials més important. S’hi han invertit 140 milions d’euros i es contractaran 140 persones.

Vincci Hoteles invertirà
100 milions aquest any
33 Suposa duplicar la xifra del
2005. Els diners es destinaran a projectes a Europa, Sud-amèrica i els
EUA. La cadena inaugurarà aquest
any 10 hotels –actualment en té 25–
i l’objectiu és arribar a 50.
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EXPANSIÓ D’UNA SOCIETAT ANDORRANA

El grup Reig invertirà 500
milions en diversificació

El benefici de Marks
& Spencer creix un 35%

MARTA JORDI

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

Reig Capital Group (RCG), societat
d’inversió que presideix l’andorrana Maria Reig, una de les fortunes
del Principat, portarà a terme inversions per valor de 500 milions
d’euros (83.193 milions de pessetes) en els negocis de diversificació
del grup. Constituït a partir dels
negocis del tabac (Puros Reig,
Rössli, Don Julián i altres) i del sector financer (Crèdit Andorrà), el
grup es proposa noves inversions
en els sectors hoteler, immobiliari,
articles de luxe i moda i en capital
risc.
José Caireta, director general de
la firma d’inversió, va donar a
conèixer ahir els plans d’expansió
de la societat, que ja ha desemborsat 100 milions d’euros en diversos
projectes. En l’activitat hotelera, el
grup es proposa invertir-hi 200 milions d’euros. De moment, ha adquirit l’antiga seu del Banc Sabadell al passeig de Gràcia, 36, i la
del Banco Santander, als números
38 i 40. Juntament amb Carmen
Godia i el Grupo Godó, els socis hi
instal.laran un hotel gestionat per
Mandarin Oriental.
També ha adquirit l’edifici del
Deutsche Bank, al passeig de

EMI va obtenir un 13%
més de guanys el 2005
33 La tercera discogràfica del món
va guanyar 230 milions d’euros. Els
ingressos van arribar als 3.016 milions d’euros, gairebé un 4% més.

Brussel.les autoritza
l’oferta de Ferrovial

33 José Caireta, director general de Reig Capital, ahir.
Gràcia, 111, i el de Winterthur, a
Francesc Macià, 111, on preveu instal.lar-hi un altre hotel.
En la divisió financera, Reig
pretén ampliar les seves activitats en
capital risc i en gestores de fons. Caireta va anunciar que fa uns set mesos va obrir una gestora a Suïssa i
pròximament ho farà a Londres. La
divisió de luxe comptarà amb més
inversions en l’expansió de la firma
de joieria Vasari i en la del dissenya-

dor de calçat Manolo Blahnik a Espanya.
Respecte a les inversions immobiliàries, destaquen les realitzades
a Madrid, on el grup financer ha
adquirit les seus de Mutua Madrileña i de Winterthur, edificis cèntrics de la capital. Reig compta
amb uns 500 treballadors distribuïts en set països (Andorra, Espanya, França, el Regne Unit, Holanda, Suïssa i Puerto Rico). H

CONSOLIDACIÓ ALS MERCATS DE RENDA VARIABLE

Els accionistes d’Euronext rebutgen
l’oferta de fusió amb la borsa alemanya
Els accionistes de l’operador borsari europeu Euronext van rebutjar
ahir declarar com a preferent la
proposta de fusió amb Deutsche
Börse, en lloc de la iniciativa portada a terme per la Borsa de Nova
York (New York Stock Exchange,
NYSE). Anteriorment, la companyia havia assenyalat que entre les
ofertes competidores que hi ha sobre la taula, preferia la de l’operador nord-americà.
Encara que no es coneixen tots
els detalls de les ofertes, NYSE va
dir que la seva proposta en efectiu

33 La cadena de grans magatzems
va obtenir uns resultats de 1.088 milions d’euros l’anterior exercici fiscal. Els ingressos van créixer el 4,1%,
fins als 11.310 milions d’euros.

i accions valora l’operador dels mercats de Brussel.les, Amsterdam, París
i Lisboa en gairebé 8.000 milions
d’euros, mentre que Deutsche Börse
estima el valor de la seva en uns 600
milions més a preus actuals dels
títols.
El director general d’Euronext,
Jean-Francois Theodore, va afirmar
que tant ell com el consell no han
pres una decisió final, però va aconsellar als accionistes que votessin en
contra de declarar preferent la proposta alemanya. Un total de 44 milions de títols van votar en contra de

la proposta i 33,5 milions ho van
fer a favor.
El director financer d’Euronext,
Serge Harry, va rebutjar l’oferta de
fusió presentada pel grup alemany
al considerar que conté detalls «enganyosos» sobre la valoració de la
societat i va insistir que l’oferta de
Wall Street és «més atractiva». Harry va assegurar que la proposta
presentada ahir per Deutsche Börse no ha canviat la posició de la
companyia, que ahir va mostrar la
seva preferència per l’acostament
nord-americà. H

33 La Comissió Europea va autoritzar ahir sense condicions l’oferta
d’adquisició sobre l’operador
britànic d’aeroports BAA llançada
pel consorci format per l’espanyola
Ferrovial Infraestructuras, la canadenca Caisse de Dépôt et Placement du Québec i GIC Special Investments de Singapur. Brussel.les
va concloure que l’operació no obstaculitzarà la competència a la UE o
a la Gran Bretanya. E.O.

Resta del món
Nestlé adquireix
l’australiana Uncle Tobys
33 La filial de la companyia d’alimentació suïssa a Austràlia ha pagat
524 milions d’euros pel grup que comercialitza productes de nutrició esportiva i que també disposa de drets
de marca a Nova Zelanda. Aquesta
societat ingressa 235 milions
d’euros anualment i el seu resultat
d’explotació no és inferior als 46 milions d’euros.

Babcock & Brown Capital
absorbirà Eircom Goup
33 L’australiana ha aconseguit que
el consell d’administració de la principal empresa telefònica d’Irlanda
accepti la proposta d’absorció per
un total de 2.416 milions d’euros.
Els accionistes d’aquest antic monopoli estatal rebran 2,20 euros per acció i 0,052 euros addicionals a compte de l’exercici passat. Babcock ja
havia adquirit el 30% del capital i va
llançar la seva oferta amb un grup
de treballadors que en controlen un
altre 21,6%. Swisscom va intentar
adquirir Eircom amb una oferta de
2,40 euros per acció, però el Govern
suís hi va posar pegues.

