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ÍBEX-35

ELS QUE PUGEN MÉS

8.482,10 PUNTS
-1,64% VARIACIÓ

IBERDROLA
NATURGY
ACCIONA

% VAR.

EUROS

+2,48
+1,88
+1,48

10,745
28,240
185,700

ELS QUE BAIXEN MÉS
SIEMENS GAMESA
MELIÁ HOTELS
BANC SABADELL

% VAR.

-5,57
-5,19
-4,81

EUROS

16,100
6,300
0,697

RADAR EMPRESARIAL
Infraestructures

Florentino Pérez estudia llançar una opa
sobre Atlantia, copropietària d’Abertis

El conseller Roger Torrent durant la visita al centre. DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

El macrocentre de FP de Martorell
estarà a ple rendiment en tres anys
XAVIER GRAU DEL CERRO ❊ BARCELONA

El macrocentre de formació professional
de l’automoció de Martorell començarà
el curs al setembre ja sota la gestió de la
Universitat Politècnica de Catalunya, però caldrà un període de tres anys i una inversió d’1,4 milions d’euros per arribar a
la plena ocupació, segons va revelar ahir
el conseller d’Empresa i Ocupació, Roger
Torrent. El conseller ho va dir en un acte al mateix centre amb presència del rector de la UPC, Daniel Crespo, i l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa. L’alcalde de
la ciutat del Baix Llobregat va expressar
la voluntat de girar full a “set anys d’un
cúmul de despropòsits”, ja que aquest
centre va ser inaugurat el 2015 després de
costar més de 17 milions però mai ha acabat d’arrencar.
En aquests tres anys es posaran en
marxa set titulacions de cicles de grau
mitjà i superior en FP inicial, formació
professional per a l’ocupació de persones
ocupades i desocupades, FP dual amb
contractació de més d’un centenar d’estudiants, i formació per a les empreses,
a les quals s’oferirà un catàleg amb 45 activitats formatives diferents.
El rector de la UPC va explicar que no
iniciarà el curs que ve a ple rendiment

perquè “per a la FP inicial el centre ha
d’estar homologat pel departament d’Ensenyament i és materialment impossible
que ho estigui el curs que ve”. Daniel
Crespo va dir que no està previst portar
estudis universitaris al centre, però va
deixar la porta oberta a fer-ho si en surten sinergies en un futur. També va remarcar que té el suport del sector, per
exemple del Clúster de la Indústria de
l’Automoció, i creu que el model es pot estendre en un futur a altres branques de la
indústria. En aquest sentit, el conseller
Roger Torrent va assegurar que el centre ha de ser “la punta de llança” d’un sector en plena transformació, en el marc de
l’objectiu del Govern de reindustrialitzar
Catalunya i aconseguir que el sector industrial assoleixi el 25% del PIB.
Crear ocupació

El rector de la UPC va destacar que les
fronteres entre la formació universitària i la formació professional s’estan diluint i va recordar que l’exitosa formació
professional d’Alemanya té dues potes: la
universitat i l’empresa. Crespo es va marcar dos objectius: formar bons professionals i crear ocupació.e

El president d’ACS, Florentino
Pérez, està estudiant llançar una
opa per comprar l’empresa d’infraestructures italiana Atlantia,
segons ha informat l’agència
Bloomberg. ACS i Atlantia comparteixen la propietat d’Abertis,
que van comprar el 2018.
Les accions d’Atlantia es van
arribar a disparar un 9% ahir al
saber-se la notícia, tot i que van
EUROPA PRESS
acabar pujant un 2,5%. Això fa
que el valor de l’empresa italiana a la borsa sigui de gairebé 16.000 milions d’euros. A més, Atlantia, que fa temps que arrossega problemes, té un
deute de quasi 50.000 milions. La companyia té com a principal accionista el grup Edizione, controlat per la família Benetton, que controla un
33% del capital.
Segons Bloomberg, hi ha diversos inversors interessats en la companyia.
És possible que alguns es puguin aliar amb Florentino Pérez, o fins i tot
amb la família Benetton, per controlar el grup.
Alimentació

Kinder retira alguns productes per salmonel·la
La multinacional alimentària Ferrero va anunciar ahir la retirada d’alguns
productes de la marca Kinder fabricats a Bèlgica. Entre ells hi ha els packs
nadalencs de Kinder Sorpresa (amb caducitat del 20 d’abril d’aquest any)
i els formats Kinder Schoko-bons, Kinder Sorpresa Maxi i Kinder Happy Moments (tots amb caducitat entre el 26 de maig i el 21 d’agost).
La decisió s’ha pres després que es registressin diferents casos de salmonel·la al nord d’Europa. Ferrero ho ha fet de manera voluntària en el
mercat espanyol, tot i que no s’ha detectat cap presència del bacteri en
tot el territori. Des de la multinacional van remarcar que “es prenen molt
seriosament la seguretat alimentària”. L’empresa recomana a les persones que hagin comprat els seus productes que es posin en contacte amb
el seu equip d’atenció al consumidor.
Joc

Antonio Hostench serà conseller delegat de Cirsa
La multinacional del joc Cirsa ha acordat separar les funcions de president
executiu i de conseller delegat, càrrecs que fins ara ostentava Joaquim
Agut. A partir d’ara Agut serà president executiu del grup, mentre que
Antonio Hostench, procedent de la filial Sportium, en serà el nou conseller delegat. Cirsa, propietat del fons nord-americà Blackstone, ha decidit segregar aquestes funcions “pensant en el posicionament futur a mitjà i llarg termini i amb la finalitat d’adaptar-se a les recomanacions del
codi de bon govern corporatiu”, segons va informar en un comunicat la
companyia líder del sector del joc i l’oci a Espanya. D’aquesta manera, Joaquim Agut mantindrà la presidència executiva i serà, per tant, el màxim
responsable del grup, i es nomena Antonio Hostench, fins ara director de
desenvolupament de negoci, com el seu primer executiu.

