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Projecte amb la FAO per
Centre d’inseminació
controlar plagues de llagosta artificial a Segòvia
per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
ha seleccionat com a partner de la institu
ció la catalana Hemav en un projecte per
monitorar amb drons els avenços de la
plaga de la llagosta. Després d’una expedi
ció al desert de Mauritània, Hemav desen
voluparà una metodologia que permeti
identificar els focus de les plagues en la
seva fase primerenca. / Redacció

l’expansió a l’Estat espanyol amb la cons
trucció d’un nou centre d’inseminació artifi
cial d’alt rendiment a 40 quilòmetres de
Segòvia, en una zona rural aïllada d’explota
cions ramaderes. El centre acollirà 300
sementals distribuïts en tres unitats inde
pendents i aïllades. Les instal∙lacions comp
taran amb mesures d’alta bioseguretat , com
aire filtrat i lliure de bacteris. / ACN

Destí atractiu per als
britànics després del Brexit
]Catalunya i especialment Barcelona són

AGUSTÍ ENSESA / ARXIU

Semen Cardona consolida l’expansió

“un destí molt atractiu” per a les empre
ses britàniques quan es materialitzi la
sortida del Regne Unit de la Unió Euro
pea (UE), segons el president de la Cam
bra de Comerç Britànica a Espanya,
Christopher Dottie. “Catalunya i particu
larment Barcelona són molt bones candi
dates per a aquesta inversió”, segons
l’empresari. / ACN

TC Equipacions, fabricant de roba esportiva, va facturar 400.000 euros el 2017

La japonesa
Kaneka,
accionista
majoritària
d’ABBiotics

Del bàsquet al futbol

BÀRBARA JULBE
Girona

L’Uni Girona o l’handbol del Bor
dils, però també el club escocès
Lions Inverness o els francesos
Latour Bas Elne són alguns dels
clubs l’equipament dels quals llu
eix el seu segell. Ubicada a Girona
i amb més de 40 anys d’història,
TC Equipacions, dedicada al dis
seny i a la fabricació de roba es
portiva, ha augmentat un 25% la
facturació en l’últim exercici (as
solint els 400.000 euros). Uns
bons resultats que, juntament
amb una inversió de 70.000 euros
en la sala de patronatge i tall, em
penyen ara l’empresa familiar a
conquerir nous mercats com el
del futbol.
Actualment, el bàsquet repre
senta un 45% de la producció, se
guit de l’hoquei, l’handbol, el vo
leibol, el ciclisme o el running. El
futbol, en canvi, només n’és un
10%. En la nova temporada 2018
2019, el repte és igualar les vendes
de futbol amb les de bàsquet i tan
car el 2018 amb un 25% més de
facturació en relació amb el 2017.
Per això, compten amb diversos
punts de venda en botigues de Ca
talunya i confien que el valor dife
rencial de la seva marca captarà
aquest nou segment. “Tenim un
producte de gran qualitat i a un
preu molt competitiu”, destaquen
els germans Quim i Francesc
Ahumada, director i encarregat
de producció, respectivament.
TC Equipacions, que disposa
de dues naus de 500 metres qua
drats, fabrica una mitjana d’unes
30.000 peces a l’any, entre panta
lons, dessuadores, xandalls, sa

BARCELONA Redacció

PERE DURAN / NORD MEDIA

Quim i Francesc Ahumada, director i encarregat de producció, a les instal∙lacions de Girona

La firma preveu
produir aquest any
45.000 peces anuals
com dessuadores,
samarretes o xandalls
marretes, mitjons i motxilles.
Aquest 2018 s’espera assolir les
45.000 peces.
“Elaborats a Catalunya, els tei
xits amb els quals treballem són
els millors d’Europa. Transpiren,
s’assequen molt ràpid. Tenen una
brillantor que dura”, assegura en

Quim. “La nostra filosofia és dis
senyar les samarretes conjunta
ment amb els clubs. Escoltar els
clients, ensenyarlos les propos
tes i oferirlos qualitat i un servei
molt ràpid. En una setmana tenim
llestes les comandes”, afegeix en
Francesc.
En Quim i en Francesc van aga
farlesregnesdel’empresatèxtilel
2011. El seu pare, Joan Ahumada,
la va fundar el 1975, però la crisi
del sector i l’entrada de grans
marques van passar factura a la
firma.Malgrataixò,JoanAhuma
da va mantenir els clients més fi
dels. L’octubre del 2011 i amb una
comanda pendent, el seu pare va

emmalaltir i al veure que no po
dia,elsseusfills,queenaquellmo
menttenienunaaltrafeinaforade
l’empresa, la van acabar per ell.
A més de subministrar l’equi
pamentaclubs,tambévenenabo
tigues de tot Europa i són fabri
cants de roba per a altres empre
ses. Per agilitar la feina de compra
de l’equipament als clubs, la fir
ma, amb una dotzena de treballa
dors, ofereix des de fa dues tem
porades una botiga en línia pròpia
per cada club, de manera que els
esportistes compren directament
l’equipament a la botiga virtual i
se’ls envia a casa. Fins ara ja han
gestionat més de 1.000 compres.c

Immobiliària
Els diumenges amb

La biotecnològica ABBiotics ha
tancat un acord amb l’empresa ja
ponesa Kaneka Corporation, que
ha entrat en el capital com a primer
accionista de referència després
d’adquirir un 26,86% de la partici
pació. Segons va informar ABBio
tics en un comunicat, la firma ha
atorgat a Kaneka Corporation el
dret exclusiu per a la fabricació, im
portació, fermentació, ús, venda i
ofertadelsseusproductesalJapóia
Amèrica del Nord a canvi d’un ro
yalty en funció del negoci generat
en aquests mercats.
A més de la compra del 26,9% del
capital social, l’aliança rubricada
amb Kaneka Corporation inclou
l’adquisició de 500.000 títols d’au
tocartera d’ABBiotics al preu de
2,27 euros per acció. Després de
l’operació, els socis fundadors, Mi
guel Ángel Bonachera i Sergi Audi
vert, es posicionen com segons
accionistes de referència amb el
20,22% conjuntament, i el presi
dent del consell d’administració,
Luis SánchezLafuente, ocupa la
tercera posició amb un 10,10% de la
propietat.
Kaneka Corporation, fundada el
1949, és una empresa química líder
del sector, que fabrica i comercialit
za un ampli espectre de productes
químics, farmacèutics, dispositius
mèdics, plàstics funcionals, pro
ductesalimentaris,ciènciesdelavi
da, fibres sintètiques i materials
elèctrics i electrònics. Aquesta ope
ració, segons els fundadors, perme
trà accelerar el creixement de la
companyia.c
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Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja dun fil.
No deixis que el seu pas saturi. Ajudans
www.casaldelsinfants.org
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