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Seidor accedeix a la
categoria PlatinumPartner ]La cadena demoda nupcial Rosa Clará

ha obert la seva nova flagship store aMè
xic, al palau deHierro Polanco. És la sise
na botiga de la firma al país i serà l’única
marca nupcial present en aquest luxós
centre comercial, que acull més de 500
marques nacionals i internacionals. La
nova botiga insígnia es va inaugurar
aquest dijous passat amb un avenç de les
propostes per al 2016. Té 200metres
quadrats, quatre emprovadors i taules
d’atenció per a les núvies, amb assessories

personalitzades. Les línies que es troba
ran en aquesta nova boutique són:
Rosa Clará i Rosa Clará cocktail. La
companyia presidida per la dissenyadora
que dóna nom al grup continua avançant
així amb el seu pla d’expansió internacio
nal. En els propersmesos preveu obrir
noves botigues exclusives a Portugal
(Porto), el Kazakhstan (Almati), Egipte
(El Caire), Guatemala (Ciutat de Guate
mala), l’Iran (Teheran), la Xina (Pequín),
Angola (Luanda) i Tunísia. / Redacció

ROSA CLARÁ

La cadena obre la sisena botiga aMèxic

EL
MURMURI

250.000 de sou
venent pisos

L’alegria ha tornat al mercat immobiliari:
les compravendes han pujat un 40% a Bar
celona i els preusmésd’un 13%desdelsmí
nims de l’any 2012. Empreses com Engel &
Volkers, quevaapostarper créixer aBarce
lona el 2012, quan lamajoria de les franquí
cies internacionals fugien d’Espanya, n’es
tan recollint fruits. JoanGalo Macià, di
rector general del Market Center del grup
alemany aBarcelona, explica que arribaran
aquest any als 250 venedors, intermediant
vendesper valorde240milionsd’euros, un
71% més que el 2014. Malgrat la recupera
ció del mercat, “aquest any estem suant
més: estan obrint moltes immobiliàries”,
asseguraMacià. Engel &Volkers va aguan
tar la crisi gràcies als clients internacionals,

que suposen el
75% de les com
pres en algunes
zones de Barce
lona i que en bo
na mesura arri
ben a través de
la seva xarxa in
ternacional, així
com gràcies a la
seva aposta pels

habitatges de luxe i al seu mètode de feina
“molt professionalitzada i proactiva per
buscar producte”, que inclou formació dels
venedors i supervisió “davant els venedors
en ús que simplement esperen a l’oficina
que soni el telèfon”. I el mètode dóna els
seus rèdits: els agents, autònoms a comis
sió, ingressen de mitjana uns 23.000 euros
a l’any de sou, “però tenim agents que gua
nyen fins a 250.000 euros a l’any”, assegura
Macià.

Rosa Salvador

BARCELONA Redacció

La recuperació és feble,
vulnerable, desigual i molt
heterogènia, va llançar ahir
el degà del Col∙legi d’Eco
nomistes de Catalunya, Jo
an Baptista Casas, a l’inici
de les jornades anuals que
celebra aquesta institució.
“I els índexs d’atur són en
cara indigeribles”, va con
cloure Casas en una troba
da en la qual van participar
gairebé mil economistes i
que va centrar l’interès en
les mancances de capital
(financer, humà...) de l’eco
nomia catalana.

Casas va ser també taxa
tiu sobre la necessitat de
pensar l’economia a llarg
termini. “Si no tenim en
tots un aprovat alt i no tre

ballem per tenir un notable
a un relativament curt ter
mini, no podrem mantenir
l’Estat de benestar i tenir
un creixement sostingut
perquè no podrem compe
tir a nivell internacional”,
va alertar.
Valentí Pich, el president

dels col∙legis d’economis
tes de tot l’Estat, va remar
car que el sector públic “té
l’obligació” de plantejar
qüestions més enllà dels
quatre anys del cicle elec
toral, i que el paper dels
economistes és afavorir la
definició de polítiques a
llarg termini.
A la taula d’obertura va

participar també el conse
ller d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat, Felip
Puig, que va ser elmésopti

mista de tots. Va afirmar
que Catalunya està vivint
una recuperació econòmi
ca amb tendència positiva,
encara que la velocitat no
sigui “prou àmplia”. Per
contribuir a impulsar l’eco

nomia, va advocar per
canvis com una reforma
laboral més ambiciosa i
una redefinició del marc
estadístic. També va plan
tejar canviar l’estructura
d’Estat.c

Els economistes
veuen vulnerable
la recuperació
El Col∙legi d’Economistes celebra
la jornada anual centrada en el capital

CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ

Taula inaugural de la jornada celebrada ahir

]Seidorhaaccedit a lacategoriaPlatinum
PartnerdeSAPatravésde laparticipacióa
UnitedVARs, l’aliançaglobalmés important
departnersdeSAP.Seidorassoleixaixí el
nivellmésgranpossibled’associacióestratè
gicaambSAP, laqual cosa lipermetcomerci
alitzaranivell global les solucions.L’acord
vaser firmatperJoãoPaulodaSilva,director
generaldeSAP, iperAlejandroDaniel, di
rectorgeneral adjuntdeSeidor. /Redacció

ElsAlsinaGraells, a propde l’hotel Internacional
LALO AGUSTINA
Barcelona

El family office de la família
Alsina Graells ultima la
compra a Hostaleria Unida
(Husa)de l’hotel Internaci
onal, a la Rambla de Barce
lona, per al voltant de 12
milions d’euros. L’operació

cia Tributària, a la qual ha
viad’haver abonat jaquatre
milions d’euros. El retard
en la venda de l’Interna
cional ho ha impedit i Hi
senda ha iniciat l’execució
del seu crèdit amb privilegi
especial.
En la companyia confien

que l’assumpte quedi en

res, es formalitzi de segui
da la compravenda i pugui
començar a saldar els seus
deutes amb el fisc. En cas
que l’operació es frustrés,
Husa hauria de rebre de
forma urgent una injecció
de fons per pagarHisenda i
no entrar en un procés de
liquidació.c

.

Alejandro Daniel i João Paulo da Silva

La immobiliària
Engel &Volkers
ha canviat la
forma de vendre
dels seus agents

no està tancada i requereix
l’autorització judicial per
què Husa acaba d’emergir
del concurs de creditors i
ha de complir un estricte
pla de pagaments.
L’hotelera té pressa per

tancar l’operació perquè
necessita els diners per pa
gar, entre d’altres, l’Agèn


