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ENAGAS                                            +1,39                        20,110 
MELIÁ HOTELS                             +1,00                           5,638 
IBERDROLA                                    +0,66                          9,694

EUROS % VAR.
FLUIDRA                                           -5,44                          32,150 
PHARMA MAR                               -3,83                         52,760 
SIEMENS GAMESA                      -3,59                          21,200 

LA BORSA ÍBEX-35 ELS QUE PUGEN MÉS ELS QUE BAIXEN MÉS

Sessió de divendres,  
3 de desembre del 2021

8.241,70 PUNTS        

-0,71% VARIACIÓ

RADAR EMPRESARIAL

Goodman entra a la cursa per 
Nissan i proposa invertir 550 M€

Manifestació dels treballadors de Nissan dimecres passat. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

La immobiliària australiana Goodman, 
especialitzada en el sector industrial i lo-
gístic, ha entrat en la cursa de la reindus-
trialització de Nissan. Mentre les admi-
nistracions esperen la resposta de Great 
Wall Motors (GWM) a la contrapropos-
ta que li van fer, l’australiana ha fet una 
proposta que comportaria una inversió 
de 550 milions d’euros i la creació de 
3.200 llocs de treball, segons van confir-
mar fonts de la companyia. Dimecres, a la 
reunió de la taula de reindustrialització 
de Nissan, ja es va posar sobre la taula 
aquesta proposta. No obstant això, es va 
decidir fer un últim intent amb GWM i 
activar el pla B, el del hub d’electromo-
bilitat que lidera QEV Technologies. Els 
sindicats de Nissan encara confien en una 
resposta positiva de GWM, però, en cas 
contrari, són més favorables al hub que 
a la proposta logística, perquè aposten 
per l’ocupació industrial, de més qualitat. 

Per a la Zona Franca, el pla de Good-
man preveu instal·lacions logístiques, de 
distribució urbana, per a la indústria i “el 
desenvolupament d’espais flexibles, ai-
xí com centres de dades que reforçaran la 
posició de Barcelona com a ciutat de re-
ferència en l’àmbit de la indústria 4.0”, va 

explicar l’empresa en un comunicat. A 
més, l’oferta no es limita a la planta de la 
Zona Franca: a la de Montcada i Reixac 
aposta per una solució global que integri 
la indústria amb la logística de distribu-
ció urbana “complint els estàndards més 
alts de qualitat i sostenibilitat”. El gerent 
de Goodman a Espanya, Ignacio García 
Cuenca, va assenyalar que la proposta té 
en compte necessitats actuals i futures, 
com ara l’increment de la població en els 
pròxims anys. Per això l’empresa ha ide-
at una “regeneració completa de l’em-
plaçament”, atès que “a mesura que 
creix la població de la ciutat, també crei-
xen les necessitats dels seus ciutadans”. 

Nous espais públics 
Així, proposa obrir nous espais públics 
per a ús de tots els ciutadans, zones ver-
des, amb un hort urbà ecològic, i una gran 
part del terreny estaria destinada a ser-
veis, com ara restaurants, instal·lacions 
esportives i zones d’oci. “El projecte su-
posarà la creació d’alguna cosa més que 
edificis”, va dir García, que va afegir que 
els immobles que es facin seran flexibles, 
saludables i amb mesures per reduir l’im-
pacte mediambiental.e

XAVIER GRAU DEL CERRO ❊ BARCELONA

EUROS % VAR.

CaixaBank integra més de 800 oficines
Banca

CaixaBank iniciarà aquest cap de setmana la integració de més de 800 ofi-
cines després de fusionar-se amb Bankia, una vegada feta la unificació tec-
nològica i comercial, encara que mantindrà la xarxa amb 4.600 sucursals 
a tancament d’any. 

En un comunicat, l’entitat d’origen català va explicar que engega la ra-
cionalització de la seva xarxa de sucursals per evitar els solapaments que 
després de la fusió es produïen en determinats territoris com Madrid, el 
País Valencià, les Balears, l’Andalusia oriental o Múrcia. En el cas de les 
Balears, “les integracions tindran lloc a mitjans de gener”. Malgrat aquest 
ajust, CaixaBank encara mantindrà la xarxa d’oficines més extensa entre 
els bancs espanyols. L’entitat vol “reforçar el seu model de sucursals sto-
re”, així com “la seva presència a les zones rurals”.

Cecot treu una eina per evitar fallides
Patronals

La patronal Cecot, amb el suport 
de la conselleria d’Empresa i Tre-
ball de la Generalitat, ha posat en 
funcionament una eina que vol 
evitar la fallida de negocis a cau-
sa de la crisi econòmica provoca-
da per la pandèmia. L’instrument, 
anomenat HelpEmpresa, afronta 
la crisi mitjançant la metodologia 
Early Warning Europe, una xarxa 
d’entitats europees que ha col·la-
borat en l’elaboració de mecanis-
mes d’alerta inicial en països com Polònia, Itàlia i Grècia, i que va donar su-
port a 3.500 companyies en aquesta situació entre el 2017 i el 2019, segons 
va explicar ahir Cecot en un comunicat.  

 La finalitat de la iniciativa és que els negocis aconsegueixin “superar-
se i enfortir-se”, i compta amb un equip de consultors i assessors experts 
en diferents àrees com finançament, vendes, transformació digital i ges-
tió econòmica, entre d’altres. El president de Cecot, Antoni Abad (a la fo-
to), va destacar la idoneïtat de HelpEmpresa vista la previsió de l’impac-
te que tindrà “la finalització de la moratòria de processos com els ERTO 
i tenint en compte la tendència a l’alça” dels concursos a Catalunya.

ACN

Robin Bulloch, nou conseller delegat de TSB
Nomenaments

El banc TSB –filial britànica del Sabadell– ha nomenat nou conseller 
delegat Robin Bulloch, fins ara màxim responsable de la divisió comer-
cial de la companyia. Aquesta designació, anunciada ahir, arriba acom-
panyada de la marxa de la directiva escocesa Debbie Crosbie al grup 
hipotecari Nationwide Building Society.  

Bulloch assumirà el càrrec interinament fins que s’efectuï una apro-
vació regulatòria d’aquest càrrec o el consell d’administració trobi un 
recanvi permanent. El conseller delegat del Sabadell, César González-
Bueno, va agrair a Crosbie “haver liderat el TSB de retorn al creixe-
ment”. En un comunicat, el banc va atribuir a la directiva sortint ha-
ver engegat “una estratègia per transformar l’experiència del client” i 
fer l’empresa “més competitiva”.


