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L’entitat reforça la divisió
de banca corporativa

Cent contractacions a la planta catalana

]La multinacional francesa Alstom va

]CaixaBank ha reforçat la divisió de banca

corporativa amb la contractació de l’exdirec
tiu del BBVA Ignacio Moliner, amb una
trajectòria de més de 20 anys al sector i que
s’incorpora en qualitat de director de fusions
i adquisicions, mercats de capitals i mercats
de deute. A aquest fitxatge en aquesta àrea de
negoci s’hi afegeixen Ricardo Barrenechea
i Guillermo Pérez, tots dos provinents de
Mediobanca. / EP

.

Planta de Santa Perpètua

anunciar ahir la retirada de l’ERO tem
poral iniciat el 2014 i la contractació de
100 persones a la planta de Santa Perpè
tua de Mogoda (Barcelona), després d’ha
ver obtingut noves comandes. Fonts de la
companyia van explicar que amb les co
mandes rebudes l’últim any s’ha incre
mentat la càrrega de treball en diferents
àrees de la planta, per la qual cosa els
tallers ja han hagut de reforçarse en els
últims mesos amb la contractació de 60

EL
MURMURI

La gestora de
l’aigua d’Olesa
s’integra a Clade

Rosa Salvador

Asseguradores
en peu de guerra

L’entrada arriba en ple debat
sobre la municipalització del servei
BLANCA GISPERT
Barcelona

Comunitat Minera Olesa
na, la societat cooperativa
que s’encarrega del sub
ministrament de l’aigua a
Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat), s’ha integrat al
grup empresarial Clade, on
s’enquadren algunes de les
cooperatives catalanes més
grans.
Comunitat Minera Ole
sana és una cooperativa de
consumidors i usuaris que
factura al voltant de 5 mili
ons d’euros. Creada el 1868,

ha subministrat durant tot
aquest període l’aigua a
aquest municipi de 23.000
habitants. I segons reivin
diquen, “tenim el volum de
pèrdues d’aigua més baix
del mercat en el procés de
distribució”.
L’Olesana és l’única coo
perativa dins del panorama
d’empreses que es dedi
quen a la captació, potabi
lització, tractament i distri
bució d’aigua, en què són
majoria les empreses de ca
ràcter privat o de naturale
sa publicoprivada.
De fet, la incorporació
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La municipalització del servei d’aigua, a debat

d’aquesta empresa a Clade
arriba en ple debat sobre la
municipalització del servei
d’aigua en algunes ciutats
on en les darreres eleccions
municipals es van presen
tar forces polítiques que re
clamen una gestió pública
d’aquest recurs. En aquest
context, una ciutat com
Terrassa (200.000 habi
tants), on el 2016 venç el
contracte de concessió a
Mina Pública d’Aigües de
Terrassa, ha obert un debat

sobre aquesta qüestió. Una
cosa semblant passa a Sant
Cugat del Vallès, on la con
cessió expira el 2017 i la
gestiona Sorea.
El president de Comuni
tat Minera Olesana, Joan
Arévalo, va indicar ahir que
“l’entrada a Clade profes
sionalitzarà encara més el
nostre projecte”. A Clade,
per la seva banda, s’han fe
licitat d’un nou soci en un
sector que consideren “de
futur”.c

Volotea ajorna sortir a borsa per les turbulències
L’aerolínia Volotea ha con
firmat a la CNMV la inten
ció de sortir a borsa mitjan
çant una oferta pública de
venda d’accions (opv) diri
gida a inversors institucio
nals. No obstant això, no
s’ha fixat encara el calenda
ri de l’operació i, segons ex
pliquen fonts de l’empresa,
“es durà a terme, quan les
condicions del mercat ho
aconsellin. És a dir, quan es
calmin les actuals turbu
lències als mercats, que han
portat l’Ibex a perdre un

persones. En aquest trimestre està previst
que arribin ja a les línies d’acabats els
cotxes actualment en fabricació, amb la
qual cosa hi haurà càrrega de treball per a
la totalitat de la plantilla. En aquest sentit,
van indicar que s’espera a més que alguns
tallers hagin de reforçarse amb la con
tractació de nous empleats, arribant a la
xifra de més de 100 noves contractacions
per a la planta catalana. Actualment la
planta de Santa Perpètua té uns 500 tre
balladors directes i 500 indirectes. / Efe

.

Carlos Muñoz i Lázaro Ros
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10% des de principis d’any.
“Volotea és una empresa
rendible i no necessita im
mediatament una injecció
de fons”, van afegir les es
mentades fonts. Amb uns
ingressos d’aproximada
ment 210 milions d’euros,
Volotea és una companyia
que van crear el 2011 Car
los Muñoz i Lázaro Ros,
que també van ser funda
dors de Vueling. No s’ha
concretat encara el percen
tatge que es col∙locarà al
mercat. / D. Álvarez

La presidenta de la patronal asseguradora,
Unespa, Pilar González de Frutos, va de
manar la setmana passada a les companyies
asseguradores que se centressin a millorar
la seva rendibilitat, després d’anys de bai
xades de preus en els principals rams del
sector, com ara automòbils o salut. En el
mateix sentit, José Antonio Sánchez, direc
tor general d’ICEA, el servei d’estudis de
les asseguradores, va recordar que un dels
reptes d’aquest any és “convèncer el client
que cal ajustar les tarifes”.
Les patronals reflecteixen la preocupa
ció de les companyies, que veuen com els
preus, i amb ells els seus marges, van a la
baixa aparent
ment sense fre.
Unespa demana Però la preocu
va per un
que apugin preus pació
costat i les estra
però la lluita entre tègies comerci
per un altre:
firmes és ferotge als
segons un estudi
de Pricing Test
i els abaixen
l’any passat les
primes de salut
per a nous clients van baixar de mitjana un
6,3%, amb baixades més altes per als clients
que més agraden a les companyies: parelles
joves amb fills en edat escolar. La guerra de
preus, tot i això, deixa empremta: permet a
les grans companyies augmentar la seva
quota de mercat (les deu primeres suposen
el 56%, i les 100 primeres el 98,3%) mentre
les més petites no poden aguantar l’estre
bada i van desapareixent: 12 l’any passat, 2
de les quals mutualitats de previsió social.
Per a moltes de les petites mútues catalanes
el final és cada vegada més a prop.

CONCERTS DE L’ORFEÓNGAUDEIX
DONOSTIARRA
AL PALAU DE LA MÚSICAL’EXPERIÈNCIA
/
Gaudeix deDE
les 60
mésENTRADES
de 170 veus PELS
els dies 5 i 6 de febrer al Palau
SORTEIG
de la Música.
CONCERTS DE L’ORFEÓN DONOSTIARRA
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PALAUaDE
LA MÚSICA /
Participa
www.clubvanguardia.com/sorteos
Gaudeix de les més de 170 veus els dies 5 i 6 de febrer al Palau
de la Música.

Participa a www.clubvanguardia.com/sorteos
Participació limitada a una vegada per usuari.
Data límit de participació 31 de gener de 2016. Sorteig el 1 de febrer de 2016.
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