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LA SIRENA

]Mercadona aporta de manera directa i

]El Col∙legi de Censors Jurats de Comp

]La cadena de congelats La Sirena va

Un 1,1% del PIB i un 1,8% de Daniel Faura, nomenat
auditor distingit
l’ocupació de Catalunya
indirecta 2.494 milions d’euros a l’econo
mia catalana (un 1,1 % del PIB) i 64.255 llocs
de treball (un 1,8 % de l’ocupació), segons
un informe de la Universitat de València i
l’Institut Valencià d’Investigacions Econò
miques. De manera directa, Mercadona hi
aporta 643 milions d’euros (un 0,3% del
PIB), generats pels sous de la plantilla, els
lloguers i el seu benefici. / Redacció

tes de Catalunya (CCJCC) ha nomenat
auditor distingit Daniel Faura, expresi
dent col∙legial, en el marc del dia de l’Au
ditor. Amb aquest guardó, l’entitat reco
neix els professionals que han exercit un
paper destacat al sector mitjançant l’im
puls de les relacions institucionals, l’acció
pedagògica, la difusió de la tasca de l’au
ditor i l’aportació acadèmica. / Redacció

La cadena factura
150 milions, un 2,5% més

Daniel Faura

ARXIU

tancar el seu últim exercici fiscal (fins a
l’abril del 2018) amb una facturació de
149,8 milions d’euros, que suposa un in
crement d’un 2,5%. Segons un comunicat,
el deute financer s’ha reduït fins als 13,5
milions i els recursos propis s’han reforçat
amb la conversió de part del préstec del
soci únic, OpCapita, per sis milions d’eu
ros, en un préstec participatiu. / Redacció

CGS s’adjudica la firma catalana després de la liquidació i desplega un pla de creixement

La nova vida de Galvánicas

ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

D

esprésdelasevaliqui
dació, el juliol passat,
Galvánicas Girona,
companyia amb plan
ta a la Zona Franca de Barcelona
dedicada al recobriment de su
perfícies metàl∙liques, té nou
amo. La seva unitat productiva,
on treballen 24 persones, acaba
de ser adjudicada pel jutge a
CGS, companyia amb seu a Ma
drid especialitzada en energies
renovables que vol diversificar la
seva activitat, i que, tot just pren
dre’n possessió, hi ha posat en
marxa un ambiciós pla de creixe
ment. L’empresa original, nascu
da el 1962, ha desaparegut, però
es manté la marca amb què és co
neguda: Galvánicas, sense el cog
nom Girona dels fundadors.
L’adquisició es va tancar per
prop de 600.000 euros, dels
quals uns 400.000 s’han pagat en
efectiu perquè s’hi inclou deute.
“L’empresa està sanejada i en
disposició de facturar entre
400.000 i 500.000 euros al mes,
de manera que podria arribar a
unaxifradenegocialvoltantdels
6 milions”, explica Josep Puig
vert, director general d’Alhos, el
despatx d’advocats i economis
tes especialitzat en processos
concursals que ha dissenyat
l’operació. La majoria del treball
de Galvánicas es destina actual
ment a les peces d’automoció.
“Existeix una gran demanda i cal
aprofitarla per créixer”, afegeix
Damián Martínez, director ge
neral de CGS, que ara passa la
major part del seu temps a la fac

Fresh Laundry
entra al negoci
de les mascotes
amb Fresh
Animals
AINTZANE GASTESI
Barcelona

Josep Puigvert i Damián Martínez, directors generals d’Alhos i CGS, respectivament

Un cop completada
l’adquisició, la
companyia adquirent
traslladarà la seva seu
de Madrid a Barcelona
toria de l’empresa barcelonina.
El projecte de la nova Galváni
cas inclou l’obertura a nous sec
tors, com el de la recollida de re
sidus i l’hidràulic, amb els quals
ultima nous contractes. Els plans
a curt i mitjà termini preveuen
que al gener la plantilla creixi

fins a les 40 persones amb la po
sada en marxa d’un segon torn, i
si entren noves comandes, fins a
les 50 o les 60, gràcies a un tercer
torn.
L’activitat amb més potencial
és l’aplicació de capes de zincní
quel, una combinació que millo
ralaconsistènciailaresistènciaa
lacorrosiódelespeces,ques’està
obrint pas ràpidament. La facto
ria ara té set línies que funcionen
correctament,peròladireccióde
CGS estima que en cinc anys cal
drà substituir un 50% de la ma
quinària, cosa que requerirà uns
5 milions d’euros d’inversió.
L’operació té un impacte im

ANA JIMÉNEZ

portant a CGS, una companyia
de propietat familiar centrada en
el desenvolupament d’instal∙la
cions d’energies renovables amb
presència a diversos països. A les
seves oficines de Madrid hi tre
ballen 28 persones, dedicades
sobretot a l’enginyeria, i un nom
bre addicional que varia segons
les fases de desenvolupament
dels projectes. “La incorporació
de Galvánicas és important i su
posarà fins i tot el canvi de la seu
social, que es traslladarà a Barce
lona aquest gener”, avança Mar
tínez. Un moviment en sentit
oposat al que han fet un bon
nombre d’empreses l’últim any.c

Fresh Laundry, cadena de buga
deries fundada el 2012 i que dis
posa de 60 locals principalment a
Catalunya, entra al negoci de
l’autorentat d’animals domèstics
amb el llançament de Fresh Ani
mals. La companyia preveu in
vertir més d’un milió d’euros a la
nova línia de negoci, que acaba
d’inaugurar la seva primera boti
ga a Barcelona: d’aquesta manera
inicia un pla d’obertures de 20 es
tabliments a Catalunya els prò
xims dos anys.
Fresh Animals, locals prepa
rats per a l’autorentat d’animals i
destinats a entorns urbans, dispo
sen d’espais individuals de rentat
i assecat de la mascota. A més,
ofereix un servei per higienitzar i
eliminar olors dels animals, i
també l’opció de rentar i desin
fectar peces i objectes de les mas
cotes.
Fresh Laundry, creada per
l’emprenedor Roberto Haboba
Gleizer, té quatre establiments
propis i més de 50 en règim de
franquícia. El negoci, que va co
mençar a Catalunya, també dis
posa de franquiciats a Navarra, el
País Basc i Madrid, a més de la lí
nia Fresh Box, de mòduls de bu
gaderia en centres comercials o
hipermercats. El creixement de
la nova marca seguirà la mateixa
pauta, a través de la incorporació
de franquiciats. La companyia va
facturar prop de 2 milions d’eu
ros el 2017, amb un creixement
d’un 60%.c
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