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L’economia creixerà un 2,9% el 2017
]El Consell de Treball Econòmic i Soci

al de Catalunya (CTESC) preveu que
l’economia catalana creixerà un 2,9% el
2017, segons es pot llegir a la Memòria
Socioeconòmica i Laboral de Catalunya.
En roda de premsa, el president del
CTESC, Lluís Franco, va informar que la
previsió de creixement de l’entitat per a
aquest any és una xifra “prudent” i que
l’economia catalana pot acabar creixent
per sobre del 2,9%. De fet, el CTESC

havia previst per al 2016 un creixement
del 2,8%, que al final va arribar al 3,5%.
Franco va remarcar la contribució de la
indústria a aquest creixement, encara
que també va destacar que altres sectors
com la construcció, els serveis i l’agricul
tura també van presentar taxes de crei
xement positives. En matèria laboral,
el president va assenyalar l’increment
de la població activa obtingut el 2016,
d’un 3,5%. / Efe

Manel Xifra, reelegit
president de l’associació

]La junta directiva d’Amec va nomenar

ahir Manel Xifra president de l’associa
ció. D’aquesta manera, Xifra renova per
un màxim de quatre anys més el seu
mandat. Xifra és el president de Comexi,
especialista en solucions de maquinària
per a la indústria de la impressió i con
versió d’envasos flexibles, i ha presidit
Amec els darrers quatre anys, un període
de forta volatilitat. / Redacció

Manel Xifra

La cadena ecològica s’alia amb Verd Vending, filial d’AC Automatic Company

Veritas entra en el ‘vending’
MAR GALTÉS
Barcelona

La cadena de supermercats
ecològics Veritas ha començat
a portar els seus productes eco
lògics a les empreses de la mà
d’una aliança en exclusiva amb
la nova companyia de distribu
ció Verd Vending, creada per
Francesc Company –segona
generació de l’empresa de ven
da automàtica AC, d’Aiguafre
da– i Jordi Cardoner –alt exe
cutiu de multinacional recon
vertit en consultor, i directiu
del FC Barcelona (i net de Ni
colau Casaus)–.
Verd Vending ha començat
ja a instal∙lar màquines dispen
sadores a Barcelona –a Deloit
te, als gimnasos Duet Sports
(que, com Veritas, tenen com a
accionistes la família Elías– i a
la Universitat de Vic, i té un pla
de creixement per instal∙lar
1.000 màquines en cinc anys.
Això equivaldria a una factur
ació d’entre 5 i 7 milions d’eu
ros, segons el mix de producte,
explica Jordi Cardoner. “Ens
plantegem créixer, compartint
el mapa amb Veritas”. La inver
sió inicial per al primer parc de
màquines noves ha estat d’uns
100.000 euros.
“El mercat de la venda auto
màtica tradicional és madur i
està saturat”, explica Cardo
ner, que és conseller d’AC
Automatic Company, la més
gran de les companyies inde
pendents de venda automàti
ca que operen a Catalunya.
AC té 2.000 màquines instal∙la
des i 50 vehicles. Jordi Cardo

Moventia
creix a
França
amb un nou
servei d’autobús
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Silvio Elias, Jordi Cardoner i Francesc Company

Verd Vending preveu
instal∙lar mil màquines
de producte ecològic,
que aportin vendes
de més de 5 milions
ner i Francesc Company detec
ten “un interès creixent en el
mercat cap al producte ecolò
gic. Vam decidir crear Verd
Vending i vam buscar Veritas
com a proveïdor exclusiu”. De
fet, “a les empreses ja ens iden
tifiquen com ‘la màquina de

Veritas’”. La plataforma logísti
ca de Verd Vending és la d’AC, i
tot el producte a la venda és de
Veritas (begudes i snacks, però
també productes d’higiene per
sonal).
“No oferim només producte,
sinó que el nostre objectiu és
participar en els programes de
salut de les empreses, i oferim
xerrades de formació, nutricio
nistes... El nostre interlocutor
no són els departaments de
compres, sinó els de recursos
humans i persones”, expliquen
Cardoner i Silvio Elías, conse
ller delegat de Veritas.
Verd Vending també té un

servei complementari de lliu
rament de fruita a les empre
ses, “però és molt complicat
vendre la fruita a les màquines
assegurant sempre la qualitat,
per la rotació, la maduració, la
necessitat d’envasos”.
La cadena Veritas, creada el
2003, compta en l’actualitat
amb 51 establiments entre Ca
talunya, Andorra, les Balears i
el País Basc, i amb una factura
ció (sense IVA) de 45 milions
d’euros.
La facturació prevista el
2015, quan la cadena tenia 35
botigues, era de 45 milions
d’euros (sense IVA).c

El grup Moventia, propietat de la
família Martí, s’ha adjudicat el
concurs per gestionar el servei
de transport urbà, interurbà i es
colar de Pays de Montbéliard
Agglomération, a la regió del
Franc Comtat, fronterera amb
Suïssa.
El contracte, de 112 milions
d’euros per un període de sis
anys i mig, permet a Moventia
reforçar la seva presència a Fran
ça, després que el mes de maig
passat va aconseguir la gestió del
bicing de París.
A partir d’ara, aquesta empre
sa de mobilitat passa a ser el nou
operador del transport urbà de
Montbéliard, una àrea que té
142.000 habitants.
El servei, que enllaça 72 pobles
i ciutats d’aquest departament
francès, s’implantarà amb els ac
tuals 215 treballadors i amb una
flota pròpia de 65 autobusos als
quals cal sumarhi cinquanta
empleats més d’empreses locals
col∙laboradores.
La companyia assegura que ha
dut a terme un procés de transi
ció “de forma ordenada i en un
temps rècord” i que el principal
repte és posar en marxa quatre
noves línies d’autobús d’alta ca
pacitat.
D’altra banda, Motospazio, del
grup Movento, la divisió del grup
dedicada a l’automoció, va obrir
ahir el segon concessionari a
Barcelona. El nou concessionari
acollirà els productes del grup
Piaggio.
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