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CAIXABANK                                    +1,15                            4,057 
GRIFOLS                                            +0,69                        25,550 
ABERTIS                                           +0,52                        16,420 

EUROS % VAR.
MAPFRE                                            -2,98                             3,154 
ARCELORMITTAL                        -2,77                         18,045 
ACERINOX                                       -2,42                         11,480 

Maite Barrera, primera 
dona que presideix 
Esade Alumni

Nomenaments

Maite Barrera va ser nomenada ahir 
presidenta d’Esade Alumni, l’asso-
ciació que reuneix alumnes i exa-
lumnes d’aquesta escola de negocis. 
Barrera es converteix així en la pri-
mera dona que ocupa aquest càrrec. 
Maite Barrera és la sòcia fundado-
ra de Bluecap, empresa que ofereix 
serveis de consultoria al sector fi-
nancer. Abans va treballar al BBVA 
i a les consultores Alpha Corporate 
i Oliver Wyman (primer a les ofici-
nes de Londres i després a Madrid).  

Després del seu nomenament, 
Barrera va assegurar que “es refor-
çarà el compromís de l’associació 
mitjançant el foment del programa 
de beques”. Barrera pren el relleu de 
Joaquim Uriach Torelló, que ha 
ocupat el càrrec els dos últims anys, 
tot i que seguirà vinculat al centre 
com a president del patronat d’Esa-
de i com a vocal d’Esade Alumni.

Antoni Abad, únic 
candidat, és reelegit 
president de la Cecot

Antoni Abad va ser 
reelegit ahir presi-
dent de la Cecot, la 
patronal amb seu 
principal a Terras-
sa. Abad era l’únic 
candidat que s’hi 

havia presentat, i ocuparà el càrrec 
durant els pròxims quatre anys. El 
president de la Cecot ja s’ha postu-
lat per presidir Foment del Treball 
en les eleccions que hi haurà el 2018. 
Abad va afirmar ahir que s’ha de “re-
cuperar la interlocució amb l’admi-
nistració i els agents socials”.
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El nombre de cooperatives creix 
un 4%, però la facturació s’estanca

Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Catalunya. XAVIER BERTRAL

Les cooperatives continuen creixent en 
nombre i en treballadors, però això no 
s’està notant en igual proporció en els 
seus ingressos. El 2016 es van crear 177 
cooperatives noves a Catalunya, fins a ar-
ribar a les 4.306, un 4,3% més. Tot i 
aquest augment, la facturació conjunta 
de totes elles va caure un 0,3%. En con-
junt, les cooperatives van ingressar 4.566 
milions a Catalunya, 10 milions menys 
que l’any anterior. “La xifra és una mica 
inferior, és cert, però en realitat el que hi 
ha és un estancament”, va assegurar ahir 
el president de la Federació de Coopera-
tives de Treball, Perfecto Alonso.  

Els ingressos, doncs, es mantenen 
pràcticament igual malgrat que cada ve-
gada hi ha més cooperatives. Entre gener 
i abril ja se n’han sumat 45 més, i ara ja 
hi ha 4.351 empreses amb aquesta con-
dició, de les quals gairebé 3.000 són co-
operatives de treball que tenen entre 2 i 
1.500 socis, segons la federació.  

Aquestes empreses generen en total 
més de 45.400 llocs de treball a Catalu-
nya, una xifra que ja supera la que teni-
en el 2008 i, per tant, els nivells precrisi. 
“El ritme de creixement d’ocupació és del 
6,2% respecte al mateix període de l’any 

anterior”, va remarcar ahir Alonso, que 
va afegir que “el 81% dels contractes que 
es fan a les cooperatives són indefinits”. 
Les previsions d’aquesta federació són 
que el 2017 tanqui amb la creació de 150 
noves cooperatives. Aquest augment és 
inferior al del 2016 (+177) però supera el 
de fa dos anys, quan se’n van crear 113. 
Alonso atribueix aquestes diferències als 
últims canvis normatius, que han “desin-
centivat” crear aquest tipus d’empreses. 
En aquest sentit, Alonso va ser crític: “Fo-
mentar el cooperativisme, tal com es diu 
a la Constitució i a l’Estatut, vol dir donar 
avantatges”. Segons aquest col·lectiu, la 
reforma de la llei de cooperatives les ha 
perjudicat perquè ha restat alguns dels 
trets característics que les defineixen res-
pecte a la resta de societats mercantils, 
com ara certs avantatges fiscals. 

El perfil de les noves cooperatives 
El president de la Federació assegura que 
el perfil de les noves cooperatives ha can-
viat: “La gran majoria encara són de ser-
vei, sobretot assistencials, però entre les 
noves cada cop hi ha més perfils univer-
sitaris, com despatxos d’advocats, engi-
nyers o arquitectes”, va remarcar.e
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El benefici de Condis 
creix un 5%, fins als 
7 milions d’euros

Supermercats

La cadena de supermercats Condis 
va tancar l’exercici 2016 amb un be-
nefici net de 7,1 milions, un 5% més 
que l’any anterior, segons va infor-
mar ahir la companyia. La factura-
ció va ascendir a 689 milions, una 
xifra que també representa un aug-
ment del 5%. La companyia va atri-
buir aquests resultats a l’obertura 
de nous establiments. La cadena va 
obrir l’any passat 67 supermercats, 
el doble que l’any 2015. Aquest any 
preveu créixer un 3%. 
       Durant l’últim exercici, la com-
panyia encapçalada per Pilar Con-
dal va invertir fins a 22 milions d’eu-
ros en noves obertures, en la millo-
ra de la infraestructura logística i de 
transport i en la reforma de 17 esta-
bliments. Pel que fa a l’ebitda (bene-
fici abans d’impostos, interessos i 
amortitzacions), Condis va situar-
se en els 33 milions d’euros.

ATO exportarà 
llet líquida a 
l’Amèrica Llatina 

Alimentació

L’empresa ATO ex-
portarà llet líquida 
a l’Amèrica del Sud, 
segons va explicar 
ahir el president de 
la companyia, Jau-
me Pont (a la foto), 

a la Trobada Empresarial al Pirineu 
de Lleida. En l’acte, Pont també va 
explicar que la companyia, amb una 
facturació de 45 milions d’euros, 
produeix 80 milions de litres, 30 
dels quals amb la seva marca i la res-
ta amb marca blanca.
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