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MÓN
EMPRESARIAL

SHERCO

L’empresa celebra la fabricació de 30.000 unitats
del seumodel ST, un referent al sector del trial

EL
MURMURI

Més formació
professional!

Tots els escenaris examinats mostren de
manera contundent que la competitivitat
de l’economia catalana exigeix polítiques
valentes d’impuls de la formació professio
nal. Seria molt desitjable que Catalunya
comptés el 2024 amb 180.000 alumnes
d’FP, inclosos tots els ensenyaments pro
fessionalitzadors i les persones que les cur
sen a temps parcial. Aquesta és la doble cri
da contra una situació punyent que fan els
economistes Lola López, Pere Lleonart i
Josep Francí, des de la Revista Econòmica
de Catalunya –del Col∙legi d’Economistes–
que acaba d’aparèixer. Després d’una anà
lisimolt acurada, arriben a la conclusió que
ésurgent trencard’unavegada la tendència
actual que segueixen els estudis al país. Fi
xeuvoshi bé. Mentre que a la UE27 la
distribució de la qualificació en la població
activa entre els qui tenenESOomenys, bat
xillerat i FP, i formació superior és del
22%48%30%, a Catalunya la distribució
és 43%23%34%. Com veiem, doncs, s’as
semblen comunou i una castanya. I això és
un greu problema. Com aproparnos a una
distribució més semblant a l’europea, que
té comaresultat nivellsmenorsd’atur?Ens
en sobrendedalt i debaix i ens en faltendel
mig. Els economistes esmentats diuen que
cal lluitar contra un aspecte cultural –aquí
encara creiempocen la vinculació entreFP
i competitivitat–, desplegar urgentment i
fer efecti ves les correspondències entre
els títols d’FP i els certificats de la formació
ocupacional i, per últim, estimular projec
tes de treball conjunt entre centres que im
parteixen FP i empreses, sempre en àmbits
territorials concrets. Són bones receptes a
les quals caldria fer molt de cas.

Jordi Goula

MAR GALTÉS
Barcelona

El FCBarcelona va presen
tar ahir alguns detalls de
l’estratègia per convertir el
Camp Nou en un estadi
smart: el primer pas és la
instal∙lació de la xarxa de
wifi d’alta densitat, una in
sistent reclamació dels so
cis que podria ser total
ment operativa d’aquí a un
any, va assegurar Dídac
Lee, directiu responsable
de Noves Tecnologies. Es
tracta d’un projecte valorat
en 4 milions d’euros (in
clou 1.079 punts d’accés) i
la inversió en el qual està
inclosa en el contracte de
patrocini ambTelefónica.
Però el gran salt per al

club serà el que es pugui fer
sobreaquestaxarxadewifi,
en línia amb els desenvolu
paments de les smart cities:
per a la gestió interna (ser

veis, seguretat, il∙lu
minació) i perquè els
socis i visitants inter
actuïn amb l’estadi i
la marca (des de ges
tionar l’aparcamento
les entrades fins a
participar en concur
sos, comprar amb el
mòbil o demanar un
entrepà des del se
ient i que te’l portin).
Per desenvolupar tot
aquestuniversd’apli
cacions, el Barça uti
litza el model de ges
tió Lean, propi de
l’ecosistema startup
(validant cada pas,
escurçant els cicles
de desenvolupament
i fent més rendible
l’escalabilitat). I es
recolzaenunconjunt
d’empreses tecnològiques
catalanes, com Necsia,
Slash Mobility, BDigital,
Optimizet, Mortensen o

Global Net Sports. L’im
port d’aquesta inversió no
s’ha quantificat: “Estem es
tudiant el model de negoci

per explotarlo, i ne
gociant com inte
grar els patrocina
dors i empreses que
tenen concessions a
l’estadi”, va dir Lee.
La idea és que per a
l’usuari el servei si
gui de franc, i si pot
serho per al club,
també.
Amb el final de la

Lliga, el Barça co
mença el desplega
ment de beacons
(sensors amb tecno
logia bluetooth) i de
pantalles tàctils.
Fins ara, com a ter
reny de proves s’han
utilitzat les instal∙la
cions i els futbolistes
de La Masia. Com a
referent de moder

nitat digital es mira cap als
estadis americans, amb el
de San Francisco 49ers al
capdavant.c

ElBarça es recolza en les ‘startup’

]ShercoMotorcycles va anunciar ahir
que acaba de fabricar a la planta de
Caldes deMontbui la unitat número
30.000 del model ST, un referent al
món del trial des que el 1998 la marca
de motocicletes es va implantar a Ca
talunya. Segons el director de la com
panyia, Víctor Colomer, aquesta planta
s’ha consolidat com el principal centre
de fabricació de motos de trial i centre

de distribució de recanvis de tots els
models del grup francès Sherco.
Amb una plantilla de 30 persones, la
planta de Caldes fabrica unes 3.000
motos a l’any, el 90% de les quals s’ex
porten. Produeix 15 models, entre
trial, motos de passeig i motos elèctri
ques per a nens. És una de les dues
plantes que té el grup Sherco. L’altra
es troba a Nimes (França) i està espe

cialitzada en la fabricació de motos
enduro. En total, el grup compta amb
una gamma de 25 models, amb una
xifra de negoci del voltant de 23 mili
ons d’euros, segons les dades facilita
des per l’empresa. Colomer va des
tacar, a més, la imbricació del grup
amb la indústria auxiliar del país, ja
que els proveïdors de Catalunya apor
ten el 80% dels components de la mo
to de trial i el 50% dels models enduro
que es fan a Nimes. En el capítol de
competició, el seu estendard en com
petició és el pilot català Albert Cabes
tany. / Redacció

LaCooperativa de l’Aldea procura
un acord per evitar la liquidació
ESTEVE GIRALT
L’Aldea

La Cooperativa de l’Aldea
(Baix Ebre) ha aconseguit
que el 60% dels creditors
donin suport al conveni
concursal per evitarne la
liquidació. Els gestors de
l’entitat agrícola necessiten
aconseguir abans de dime
cres que un 5%més de cre
ditors rubriquin l’acord;
falta el suport dels propie

taris de 300.000 euros dels
5,2 milions de deute ordi
nari. Montserrat Llosa, la
presidenta, es va mostrar
ahir “optimista” i va adver
tir que si cal anar a la liqui
dació serà impossible que
els impositors recuperin
mai els seus estalvis.
“Hem de seguir, no po

dem perdre l’esperança
que la gent cobri com a
conseqüènciaque la coope
rativa funcioni”, va afegir.

Dels 330 impositors afec
tats per la fallida, fa tres
anys, n’hiha 194que sumen
94.000 euros d’un deute
que en estalvis supera els
4,6 milions. La majoria
d’aquests petits impositors
no han firmat el conveni.
L’acord estableix una

quitança del 50% i un ter
mini de 10 a 15 anys per tor
nar el deute als creditors.
Tot elpatrimonide l’entitat
agrícola està valorat en 1,7

milions, segons la junta.
Totes les indemnitzaci

ons que pugui aconseguir
cobrar la cooperativa per la
via de la demanda judicial,
oberta contra els antics
gestors, anirandestinadesa
tornar el deute als imposi
tors. L’entitat ha arribat a
un principi d’acord amb el
grup Actel per comercialit
zar els seus productes. La
junta va recriminar a la Ge
neralitat la falta de suport;
Llosa va explicar que han
rebutjat del Govern català
un crèdit de 500.000euros,
a tornar en cinc anys, per
què suposaria un llast insu
portable per a l’entitat.c

Víctor Colomer a la factoria de Caldes

LUIS TATO

Elmòbil, comandamentadistànciaalclub


