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El volum de negoci
creix un 9%

Nahman Andic deixa
la vicepresidència

Negociacions sobre
el centre d’idiomes

]Crèdit Andorrà ha augmentat

]El vicepresident i conseller de

]Esade ha obert negociacions

el volum de negoci fins als
14.410 milions (un 9% més) i ha
guanyat 70,86 milions el 2012.
El grup ha reforçat el projecte
espanyol de Banco Alcalá, en
què disposa del 72% del capital,
i, també en banca privada, la
Banque des Patrimoines, a
Luxemburg. / Redacció

Mango, Nahman Andic, cofundador de l’empresa amb el seu
germà Isak, ha deixat la companyia en jubilar-se. Les seves
funcions les assumirà Daniel
López, també vicepresident i
conseller, amb qui ha compartit
responsabilitats al llarg dels
darrers anys. / Redacció

ARXIU

Josep Peralba, conseller delegat

ARXIU

Nahman Andic

amb el comitè d’empresa per
reorientar el model de negoci
de l’Executive Language Center
i adaptar-lo a un mercat decreixent i en reconversió. Entre les
opcions, es preveu una reducció
de la plantilla (ara 70 persones),
sense excloure el tancament de
l’activitat. / Redacció

EMPRENEDORS

L’impacte de la Barcelona Horse World superarà els 125 milions en tres anys

Cavalls contra la crisi

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Els macroesdeveniments, les
grans cites internacionals, ja
formen part de l’ADN de Barcelona, i amb la crisi s’han fet
més necessaris que mai. Ho demostren el Mobile, la fórmula 1
i, a partir d’ara, també l’hípica,
amb l’organització de la Barcelona Horse World (BHW), un
ambiciós projecte que tindrà la
primera expressió esportiva al
setembre, coincidint amb la
Mercè. Serà la final de la Lliga
de Nacions Furusiyya, amb 18
equips nacionals i els millors
genets i cavalls del món. Barcelona aspira a ser-ne la seu durant tres anys.
La iniciativa va partir de la
fundació del Reial Club de Polo de Barcelona, que fa un any i
mig que treballa en el projecte,
amb el suport de l’alcalde
Xavier Trias. “És una iniciativa
de la societat civil com a reacció a la crisi”, explica Luis
Comas, president de la Fundació del Polo. L’objectiu és doble; “contribuir a posar la marca Barcelona al lloc que li correspon internacionalment i, sobretot, crear un instrument de
generació d’inversions i riquesa per a la ciutat”. Gràcies a les
gestions de l’alcalde, el Ministeri d’Hisenda ha atorgat a l’esdeveniment la qualificació d’esdeveniment d’extraordinari interès general. Això significa
que els patrocinadors es podran beneficiar d’exempcions

ARXIU

Competició al Reial Club de Polo

fiscals per la seva contribució
al finançament de l’esdeveniment. Fins a un 90% de les
quantitats aportades. I és que
es tracta d’una inversió d’envergadura; s’estimen uns quatre
milions d’euros per a l’organització. Això, sense tenir en
compte els gairebé tres milions
en premis (2,1 milions per als

guanyadors de la Furusiyya i
0,8 milions per a les proves
complementàries).
Un estudi dut a terme per
PwC estima l’impacte econòmic per a la ciutat: entre 125 i
150 milions d’euros en tres
anys. Només aquest any s’esperen 100.000 assistents a l’esdeveniment principal (370.000

persones en tres anys). Es calculen entre 15.000 i 25.000 visitants estrangers a l’any; més
de 2.500 llocs de treball, entre
fixos i eventuals, i una cobertura mediàtica (premsa, ràdio,
televisió i xarxes socials) de
l’esdeveniment principal, que
arribarà a 195 milions de persones a tot el món.
La Lliga Furusiyya (promoguda per inversors saudites) se
celebra per primera vegada
aquest any i la candidatura de
Barcelona s’ha imposat a altres
ciutats, com Madrid. Però el
projecte BHW va més enllà: aspira a ser seu de la final durant
almenys tres anys i, amb aquesta excusa, convertir-se en capital mundial de l’hípica, amb
actes al llarg de tot l’any relacionats amb el cavall, des de l’àmbit educatiu (ponis a disposició
dels escolars) fins a equinoteràpia i actes culturals.
Han expressat el seu suport
molts representants de les institucions, com ara els presidents
del Barça i l’Espanyol, del Cercle d’Economia, de Foment del
Treball, la presidenta del Parlament, la vicepresidenta de la
Generalitat, el ministre de l’Interior, el Círculo Ecuestre, el
Cercle del Liceu o el Palau de
la Música. De l’organització se
n’encarrega la Fundació del Polo, juntament amb un comitè
format per l’Ajuntament de
Barcelona i el Consell Superior
d’Esports, amb l’ajuda de les
federacions hípiques catalana,
espanyola i internacional.c

Almirall, la
tercera empresa
espanyola amb
més despesa
en R+D el 2012
ROSA SALVADOR
Barcelona

El grup farmacèutic Almirall va
invertir l’any passat 160 milions
d’euros en R+D, un 18% dels
seus ingressos totals de 900 milions d’euros, segons va explicar
el president, Jorge Gallardo, a la
junta d’accionistes. Aquesta inversió, va explicar, ha convertit
Almirall en la tercera empresa
espanyola amb més despesa en
R+D i en líder del sector farmacèutic. “Tenim 500 persones
que treballen en R+D, prop del
20% de la plantilla, i suposem el
3% de tota la despesa en investigació que es fa al país”, va assegurar Gallardo.
El llançament de productes
d’investigació pròpia i la internacionalització ha estat precisament el que ha permès a Almirall eludir la caiguda del mercat
farmacèutic espanyol: els ingressos totals s’han incrementat un
3,1%, gràcies als ingressos per
royalties o llicències dels seus
fàrmacs d’investigació, mentre
que les vendes directes han baixat un 11%, fins als 683 milions, a
causa principalment del mercat
espanyol. La firma va reduir el
benefici, un 9,3%, fins als 76 milions, malgrat que el resultat normalitzat, és a dir, tenint en compte les despeses extraordinàries
d’R+D i les despeses comercials
per llançar els nous productes,
ha caigut encara més, un 20%.c
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