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Germans Cumbriu participa a la fira Biofach

nn nuremberg (alemanya). L’empresa de Cabanes, especialitzada en el 
món del bacallà, va ser present de dimecres a dissabte a la fira més im-
portant d’Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica. Ho 
va fer mitjançant Prodeca, del Departament d’Agricultura. n
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La DO Empordà 
obté sis medalles 
d’or al Grenaches 
du Monde

Redacció l perpinyà

enologia. peRpinyàY

Sis v ins de la Denomina-
ció d’Origen Empordà van ser 
guardonats amb la medalla d’or 
al prestigiós concurs internaci-
onal Grenaches du Monde, que 
va tenir lloc a Perpinyà.

Sol i Serena Damigiana 2011 i 
Garnatxa dels Cellers d’en Gui-
lla 2011 (Cellers d’en Guilla), 
Torre de Capmany Velles Sole-
res (Pere Guardiola), Aires de 
Garbet 2013 (Castell de Perala-
da), Microvi Garnatxa Roja Tor-
rats 2013 (*la vinyeta) i Dolç de 
Gerisena 2005 (Cooperativa de 
Garriguella) van rebre la mà-
xima distinció. El jurat també 
va premiar Airam (Espelt), Bal-
meta 2012 (Empordàlia) i Usted 
2009 (Terra Remota) amb la me-
dalla de plata, i Privilegi 2010 
(Can Sais) amb el bronze. n
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La Pimec i La Caixa renoven 
l’acord per contractar gent 
en situació d’exclusió

empresa. a tRavés del pRogRama incoRpoRaY

La Fundació Pimec i l’Obra So-
cial La Caixa, a través d’Incorpo-
ra, han renovat l’acord dirigit a 
fomentar la contractació de per-
sones en risc o situació d’exclu-
sió. La col·laboració té com a ob-
jectiu continuar implementant 
eines de responsabilitat social a 
les empreses.

En el marc del conveni, la Fun-
dació Pimec es compromet a 
sensibilitzar sobre Incorpora, el 
programa d’integració laboral 
de l’Obra Social La Caixa, a l’em-
presariat català per continu-
ar acomplint amb un dels seus 
objectius: aconseguir empreses 
socialment responsables. Com 
a novetat, aquest any es treba-
lla en la implementació de nous 
punts d’autoocupació-incorpo-

ra, ampliant l’ajuda a les perso-
nes beneficiàries mitjançant la 
tutorització i l’acompanyament 
cap a l’autoocupació d’autònoms 
i donant suport durant tot el pro-
cés de l’activitat econòmica em-
presarial.

La Fundació Pimec serà un dels 
quatre nous punts d’autoocupa-
ció-incorpora, que posa a dispo-
sició dels usuaris formació, su-
port personal i assessorament 
empresarial. El projecte contri-
buirà a la creació d’un protocol 
d’actuació que permeti replicar 
aquests punts en qualsevol en-
titat i/o província on es desen-
volupa el programa. També con-
tinuarà sent un punt Incorpo-
ra-emppersona, donant servei 
a totes les persones empresàries 
i autònomes que han tancat els 
seus negocis i busquen feina. n
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Els centres de negocis
CINC reben la màxima 
distinció de qualitat

empresa. la seu de baRcelona Rep la milloR puntuacióY

Els centres de negocis CINC 
(Centre Internacional de Negocis 
de Catalunya), que van començar 
l’activitat el 1992 a Figueres, han 
rebut la màxima distinció de qua-
litat en el marc del procés de cate-
gorització dels centres de negoci 
de l’Estat espanyol que des de fa 
mesos porten a terme l’auditoria 
internacional TÜV Rheinland i 
l’Associació  Espanyola de Cen-
tres de Negoci (ACN).

CINC Barcelona ha aconseguit 
la màxima qualificació de tots els 
centres de l’Estat i és un dels dos 
que ha rebut cinc estrelles. CINC 
Girona és el tercer en puntuació, 
amb una categoria de quatre es-
trelles. Aquesta categorització, en 
la qual han participat més de 120 
centres de tot l’Estat, defineix uns 

requisits o estàndards de qualitat 
que regulen els serveis i l’opera-
tiva d’un centre de negocis amb 
criteri professional, d’una mane-
ra similar al funcionament dels 
hotels amb les estrelles.

Eduardo Salsamendi, presi-
dent d’ACN, valora la importàn-
cia d’aquesta categorització: “És 
una veritable eina pionera a Euro-
pa que apareix en un moment en 
el qual el sector està madur, amb 
una sòlida experiència, fort, en 
creixement i clarament professi-
onalitzat.”

Enric Urreta, director dels cen-
tres de negocis CINC, compara 
el seu funcionament amb el d’un 
hotel d’empreses: “Es disposa 
d’un espai propi i d’uns espais co-
muns. Es comparteixen despeses 
de neteja, manteniment i segure-
tat, entre d’altres.” n
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Setmana positiva
a les borses i èxit
de l’OPV d’Aena

L’Ibex-35 va guanyar un 1,57% 
la set mana passada, f ins a ls 
10.739,5 punts. El DAX alemany 
va fer nous màxims històrics als 
11.000 punts i la Borsa d’Atenes va 
pujar un 6,7%.

Els motius els trobem a Alema-
nya, que va sorprendre amb un 
creixement que va duplicar més 
que l’anticipat en el quart trimes-
tre de 2014 i el principi d’acord per 
al cessament de les hostilitats a 
Ucraïna.

En aquest context, els mercats 
van reaccionar a l’alça tot i la in-
certesa que hi ha a Grècia. El mer-
cat descompta la possibilitat que 
s’avanci en les negociacions per 
aconseguir un acord. Des de Grè-
cia segueixen rebutjant la pos-
sibilitat d’acceptar una extensió 
del rescat, però ara per ara sembla 
l’única solució possible. La notí-
cia de la setmana ha estat el de-
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but en borsa d’Aena. Els seus tí-
tols, que van sortir a 58 euros per 
títol, varen pujar fins a 74 euros, 
acumulant una revaloració supe-
rior al 27% des de la seva estrena 
dimecres. La capitalització bor-
sària d’Aena es situa en el lloc nú-
mero 16 de les grans companyies 
cotitzades a Espanya i és la gran 
candidata per entrar a l’Ibex en la 
propera revisió.

Particularment no sóc parti-
dari d’entrar a OPV de borsa i al 
preu que han valorat Aena encara 
menys. L’empresa, al veure la for-
ta demanda, va augmentar con-
siderablement el preu de sortida, 
passant d’uns possibles 43 euros 
per acció als 58 euros definitius. 
Els tres inversors de referència se-
leccionats per controlar el 20% de 
la companyia van desistir d’en-
trar a la companyia per aquest 
preu. Algun motiu deuen tenir. n


