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BREUS ECONÒMICS

ELS MERCATS

Persisteixen
els dubtes
pels EUA
Continuen els dubtes dels inversors. Per segona jornada consecutiva, ahir es va notar en
l’ànim del mercat l’última bona dada d’ocupació dels Estats
Units, que han refredat les expectatives d’una baixada dels tipus d’interès de referència en la
pròxima reunió de la Reserva
Federal de finals de mes. El seu
president, Jerome Powell, podria donar alguna pista en la seva compareixença avui davant
del Congrés nord-americà. La
previsió d’una política monetària menys laxa de l’esperat ha
elevat notablement l’interès del
deute públic, i ha encarit el finançament de les empreses. A
més, ahir les acereries van caure amb força per un informe negatiu de Macquarie sobre les
perspectives del sector. L’Ibex
35 va baixar el 0,12%, fins als
9.273,9 punts.
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Els visats cauen
un 46% a BCN el
primer semestre
EDIFICACIÓ 3 La caiguda de
l’edificació a Barcelona és un fet
amb 30% i sense. La superfície
visada a la capital catalana per a
la construcció de vivenda nova
va caure un 46% el primer semestre del 2019, segons el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Es van visar 127.000 metres quadrats menys que el primer semestre del 2018, per a
858 vivendes, un 28,5% menys
que un any abans.
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MELIÁ HOTELS
MEDIASET

Preu del diner
Euro / dòlar
Euríbor

Mercadona obre
el seu segon súper
a Portugal

-5,46 -19,21

1,122 $
-0,190 %

Mobilització dels oliverers andalusos
PROTESTA 3Ahir milers d’oliverers andalusos es van llançar
al carrer en defensa de l’oliverar tradicional i per reclamar
preus justos d’un producte
que, en aquests moments, els
agricultors venen molt per sota
del cost de producció. A ells els
costa 2,70 euros produir un litre de l’or líquid, denuncien,

però la indústria se’l compra a
dos euros i després el venen al
consumidor a entre 3 i 4 euros,
i fins i tot a 5 euros si parlem
d’Itàlia. «Ens estan robant 1.500
milions d’euros», va resumir el
líder de Coag Andalucía, Miguel López, una de les associacions que ha convocat les mobilitzacions. JULIA CAMACHO

EXPANSIÓ D’UNA COOPERATIVA

Fedefarma inverteix en una nova planta logística a Palau-solità i Plegamans que
elevarà el 40% la seva capacitat de distribució H La instal·lació funcionarà el 2020
EL PERIÓDICO

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

33 Presentació 8Lozano, Ferrer i Calduch, a la presentació.
3,44 milions d’euros. La companyia és la més gran del sector a
Catalunya i part de la Comunitat Valenciana.
En una primera fase, s’edificarà una nau amb una superfície construïda de 19.000 metres
quadrats que es dotarà d’equips
innovadors i d’alta productivi-

EXPANSIÓ 3 La cadena espanyola Mercadona va obrir ahir
el seu segon supermercat a Portugal, ubicat a la ciutat de Matosinhos (regió de Porto). Aquest
supermercat dona ocupació a
85 persones i compta amb 1.900
metres quadrats de superfície.
Fins a final d’any, Mercadona
pretén obrir vuit botigues més a
Portugal, als districtes d’Aveiro,
Porto i Braga.

BRIOIXERIA

40 milions al Vallès
Ahir, la cooperativa de distribució farmacèutica Fedefarma va
iniciar oficialment les obres
d’un nou centre logístic a Palausolità i Plegamans (Vallès Occidental). La instal·lació requerirà
una inversió de 40 milions d’euros i elevarà gairebé un 40% la
capacitat productiva de Fedefarma. La planta gestionarà l’entrega de 500.000 unitats de productes diàriament i començarà a
funcionar l’any que ve.
La nova instal·lació suposarà
un impuls al creixement empresarial aconseguit per la cooperativa en els últims anys, que
disposa de set centres logístics
distribuïts per tota l’àrea d’influència de Fedefarma (Catalunya i Comunitat Valenciana,
bàsicament). Fedefarma va arribar a una xifra de negoci de
651,1 milions d’euros el 2018,
el 6,8% més que l’any anterior,
amb un excedent cooperatiu de

el Periódico

tat. Els terrenys on s’ubica la
planta tenen 34.700 metres
quadrats, per la qual cosa serà
possible ampliar les instal·lacions si és necessari. S’espera
que la nova planta pugui entrar
en funcionament l’any 2020 i
crear més de 200 llocs de treball
a la zona.

El nou centre serà un dels
de més capacitat logística del
sector a Espanya, un complement idoni per al centre que
Fedefarma té a Gavà. Disposarà de prou capacitat per gestionar més de 5.000 articles en
preparació robotitzada.
Segons el president de Fedefarma, Vicenç Calduch, la
inversió obeeix a la necessitat
de creixement de la companyia «i innovar per ser excel·lents en el nostre servei a
la farmàcia, tant avui com en el
futur», va explicar durant l’acte de presentació de l’obra, a
què van assistir el secretari
d’Empresa del Govern, Joaquim Ferrer, i l’alcalde de Palau-solità i Plegamans, Oriol
Lozano.
El disseny de la instal·lació
estarà adaptat a les necessitats
de producció (estupefaents,
productes refrigerats, alimentació...) i servirà per regular els
estocs de Fedefarma. H

Pastisart
compra una
fàbrica a
Cerealto Siro
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Pastisart, empresa familiar fabricant de pastes de forn i congelades amb seu a Terrassa (Vallès Occidental) i amb la fàbrica
a Roda de Berà (Tarragonès), ha
tancat un preacord amb Cerealto Siro Foods, multinacional fabricant de productes
d’alimentació, per a l’adquisició de la unitat productiva d’El
Espinar (Segòvia), especialitzada en pastes de forn. L’acord assegura el manteniment de
l’ocupació i les condicions laborals de la plantilla d’El Espinar,
integrada per 148 persones,
que s’integraran a l’estructura
de Pastisart.
Per a la catalana, l’operació
suposarà elevar la facturació
anual en uns 26 milions d’euros. La firma, amb una relació
estable com a proveïdora de
Mercadona, va arribar a unes
vendes de 41 milions el 2018, el
5,6% més que l’any anterior. El
8,5% de les vendes van correspondre a exportacions. H

