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BLANQUEIG DE CAPITALS

Tres cooperatives s’uneixen
a Creixen Educació

Operació policial contra un grup armeni

Les cooperatives Escola Sant Gervasi,
Suara i Abacus, totes tres del grup Clade,
han constituït Creixen Educació. Es tracta d’una cooperativa de segon grau per
impulsar un model d’escola de qualitat i
que respongui a les necessitats formatives
del país. La voluntat és crear una xarxa
d’escoles de referència que aconsegueixi
resultats d’èxit en l’àmbit acadèmic i
humà. / Redacció

SUSANNA SÁEZ / EFE

La masia de Santa Maria d’Oló escorcollada

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir
una desena de persones en una operació
policial contra un grup armeni especialitzat en el blanqueig de capitals.
S’han dut a terme set escorcolls a Vic,
Olost i Santa Maria d’Oló, i en un despatx
de Madrid. Al grup se li atribueix un delicte de blanqueig de capitals i un delicte
fiscal, i, segons fonts properes a la investigació, hauria blanquejat presumptament
a Espanya més de 30 milions d’euros
procedents d’altres màfies de l’est d’Euro-

Fluidra compra el 72% de la
firma sud-africana WaterLinx

EL
MURMURI
Eduardo Magallón

72 hores per
prejubilar-se

El tancament de l’operació anunciada al juliol és per 17 milions
BARCELONA Redacció

La multinacional Fluidra,
propietat de la família Planes, especialitzada en gestió de l’aigua i material per
a piscines, va comunicar
ahir el tancament de l’operació de la compra del 72%
de la firma sud-africana
WaterLink per 17 milions
d’euros, després d’haver
rebut totes les aprovacions de les autoritats sudafricanes.
Segons va informar
l’empresa amb seu a Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), l’operació de
compra anunciada el passat 31 de juliol permetrà a
Fluidra potenciar el seu

LV

Instal·lacions de Fluidra

creixement a l’hemisferi
sud, impulsar la desestacionalització del negoci i explorar nous mercats dins
dels països subsaharians.

WaterLink té una quota
de mercat de més del 30%
a Sud-àfrica, amb unes
vendes anuals de 32 milions d’euros i disposa de

L’ONU i els hipotecats ataquen la
falta de garanties en desnonaments
ROSA SALVADOR
Barcelona

Els afectats per les hipoteques i la mateixa ONU van
qüestionarahirelsistemajudicial espanyol per no respectar els drets dels hipotecats en les execucions per
impagament i els desnonaments.
El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals
de l’ONU va considerar ahir

que es va privar una d’hipotecada de la possibilitat de
defensar-se davant un tribunal en notificar-li mitjançant
la publicació d’un edicte
l’inici del procediment
d’execució de la seva hipoteca impagada. El dictamen de
l’ONU va demanar a Espanya que adopti mesures legislatives per evitar casos similars.
A Barcelona, sis plataformes d’afectats per les execu-

cions hipotecàries van assegurar ahir que la majoria de
les execucions que realitzen
els bancs poden ser impugnades perquè corresponen a
crèdits titulitzats, de manera
que el creditor real no és
l’entitat bancària sinó els
compradors dels bons amb
garantia hipotecària.
“Milers d’execucions hipotecàries s’estan fent per
bancs que ja no són titulars
realsdeldeute”,vaassegurar

quatre centres productius
i deu delegacions comercials repartides per Sudàfrica, el sisè mercat mundial de piscines, amb un
parc de gairebé 800.000
piscines residencials i
2.000 de públiques.
Fluidra va obrir la seva
primera filial a Sud-àfrica
l’any 2009 amb delegacions a Johannesburg i Ciutat del Cap. A més Fluidra
té també presència pròpia
al continent africà al Marroc i Egipte.
Amb uns 4.100 treballadors, Fluidra opera a 44
països a través de 150 delegacions i centres de producció i distribueix els
seus productes a més de
170 països.
Josep Manel Novoa, president de l’Associació Hipotecats Actius, que va assegurar
que una sentència en primera instància d’un jutjat de
Fuenlabrada ja ha assumit
aquest criteri. Les associacionsvanatacartambélaregulació bancària, que no obliga
les entitats a informar els
deutors de la cessió dels seus
crèdits. I van apel·lar també
alasentènciadelaUEcontra
les clàusules abusives, entre
elles exigir el venciment anticipat del crèdit en cas d’impagament, que segons el seu
parer pot ser causa per
anul·lar tot el procediment
d’execució de la hipoteca.

pa. Així ho va explicar l’intendent portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, que va
destacar que “la importància de l’operació és que aquesta organització tenia
vincles amb altres màfies de l’Est, on
aconseguien diners de procedència presumptament il·lícita i aquí, mitjançant
societats fraudulentes, blanquejaven i
evadien els diners”. La investigació, iniciada pels Mossos el 2012, s’ha desenvolupat amb la col·laboració de l’Agència
Tributària. / Agències

Mig miler llarg d’empleats tenen 72 hores
per decidir si continuen lligats a la caixa
d’estalvis o abandonen l’entitat després de
vuit anys de travessia pel desert. Dilluns
Catalunya Banc pot posar potser el punt i final a la crisi que el va portar a ser rescatat
amb 13.221 milions d’euros. Dilluns expira
el termini perquè els empleats que compleixin amb els requisits puguin fer clic a la intranet i optar per ser un dels 1.557 empleats
que seran acomiadats. Fonts sindicals van
dir que a mitja setmana eren més de 850 els
que havien mostrat la seva predisposició a
sortir de l’entitat. Fonts consultades expliquen que en casos com aquest
Catalunya Banc sol ser habitual
els empleva ser la primera que
ats optin per
deixar l’entitat
de fusionar-se
just en l’últim
i serà l’última
moment. Les
places per pred’acabar l’ajust
jubilar-se són
631. Se’ls garanteix el 70% del salari brut fins als 63
quan efectivament es jubilin. La resta són
baixes incentivades per a totes les edats. Hi
ha alguns empleats que ara que comença a
veure’s el final de la crisi volen optar per
sortir de l’antiga caixa i provar sort.
Catalunya Banc va ser la primera entitat
que es va fusionar el 2010 en unir les caixes
de Catalunya, Tarragona i Manresa. Amb
l’ERO que es tancarà dilluns serà l’última
d’ajustar-se per mitjà del BBVA. Tot i això,
si dilluns no hi ha prou voluntaris encara
haurà d’escriure una nova pàgina amb baixes forçoses fins als 1.557.
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