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Economia

La Generalitat aportarà capital per
garantir la viabilitat de Gas Gas i Ossa
 El conseller Felip Puig assegura que la fusió «era imprescindible» i que ajudaran la companyia a trobar socis financers
GRONA | ACN/DdG

La Generalitat aportarà capital
per garantir la viabilitat de la fusió entre els fabricants de motos
gironins Gas Gas i Ossa. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va avalar ahir l'operació
i la va deﬁnir com a «imprescindible» perquè les dues ﬁrmes puguin «guanyar dimensió i sumar
estratègies» davant els gegants
del sector (en especial, els asiàtics). Puig va recordar que el Govern ha seguit amb interès el procés que han iniciat els dos fabricants per caminar junts i va dir
que, a més de les ajudes públiques, l'èxit de la fusió també passa per buscar nous socis ﬁnancers.
Gas Gas i Ossa s'uneixen amb
l'objectiu de crear un grup català
referent en el sector de la moto de
muntanya.
En un acte celebrat ahir a la tarda a Giraon, el conseller d'Empresa va subratllar que el Govern
ha seguit amb interès el procés
que van decidir engegar les dues
ﬁrmes ara fa un any i mig, tant des
de la direcció general d'Indústria com des de l'empresa pública Avançsa (que inverteix en projectes estratègics).
Per això, Puig ja ha avançat
que, ara que la fusió comença a
materialitzar-se, la Generalitat
s'hi implicarà. «Ja anuncio que hi
haurà una participació de la Generalitat per garantir la viabilitat
d'aquesta nova empresa, que passa a ser comandada per Gas Gas»,
ha assegurat el titular d'Empresa
i Ocupació.
Ajudes i nous socis
L'aposta del Govern, segons ha
avançat el conseller, passa per
dos eixos. Per una banda, ajudes
que permetin a Gas Gas i Ossa innovar, desenvolupar nous models i impulsar-ne la comercialització. I per l'altra, ajudar-los en la
recerca de nous socis ﬁnancers
que permetin assegurar injecció
de capital.

ACN

Felip Puig es va reunir ahir amb representants d’Èxit a Girona.

El clúster gironí Èxit vol entrar en el negoci
de les assegurances amb finalitats socials
GIRONA | ACN

El Clúster Èxit, que agrupa nou
entitats gironines del tercer sector, vol impulsar noves línies de
negoci. Entre els projectes més
ambiciosos hi ha el d'entrar al
món de les assegurances amb ﬁnalitats socials. Segons explica la
seva presidenta, Núria Martínez,
part del què en paguessin els
prenedors es destinaria a impulsar la integració sociolaboral de
les persones amb discapacitat.
Les entitats que integren el Clúster Èxit sumen 1.000 treballadors, facturen 21 milions d’euros
i operen en una quarantena de línies de negoci. El conseller Felip
Puig ha avalat el model impulsat
des d'aquestes entitats gironines i n'ha destacat «les oportunitats d'inserció laboral» que donen als col·lectius més vulnerables.

Convocatoria Junta General

RIO ESPAÑA S.A.
El Administrador Único de la Mercantil Río España SA, convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Castelló d’Empuries, Sector Aeroclub n.18, el día 27 de Febrero de
2014 a las 9.30 horas, en primera convocatoria o el día 28 de Febrero de 2014 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual, Estado de cambios del Patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2.012 y 31 de agosto de 2.013,
y si procede, aprobación de dichos documentos realizados en formato abreviado de acuerdo con la legislación vigente, así como
aprobación de la gestión social del órgano de administración.
SEGUNDO.- Fijación de la retribución del administrador y de los apoderados. TERCERO.- Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten.
CUARTO.- Ruegos y Preguntas.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditoria todo ello de conformidad con el art. 272 apartado 2 de la Ley
de Sociedades de Capital.
La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados,
así como para la asistencia a la Junta de accionistas que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto
en el artículo 19bis de los Estatutos Sociales.
Castelló d’Empuries, 22 de Enero de 2014. - El Administrador Único, Carlo Scarani.
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Trobada amb la FOEG
Felip Puig també es va reunir
ahir al vespre amb la Junta
Rectora de la Federació d’Organitzacions Emprearials de Girona
(FOEG). En una nota, la patronal gironina explica que li van fer arribar
un «un document que recopila totes les aportacions, dubtes, suggeriments i propostes de l’empresariat
gironí», si bé no va donar detalls del
seu contingut.



L'embrió del Clúster Èxit va néixer el 2008, quan tres entitats gironines del tercer sector van decidir unir esforços: la Fundació
Drissa, la Ramon Noguera i Ecosol (l'empresa d'inserció sociolaboral de Càritas).

Aquesta aliança es va convertir en realitat a ﬁnals del 2012 i,
durant l'any passat, sis entitats
més de la demarcació s'hi van sumar. Així es creava el Clúster
Èxit, el paraigües que les aixopluga a totes elles.
A més de les tres inicials, el
clúster també l'integren Tresc, Astrid 21, Els Joncs, Mifas, Onyar-la
Selva i el Brot (empresa de la
Fundació Oscobe). Totes elles
donen feina a un miler de persones, el 77% de les quals són discapacitades (i moltes, amb una
disminució superior al 33%).
Preservar l’ocupació
Segons explica Martínez, l'objectiu del clúster és clar. «Preservar aquests llocs de treball, afavorir la integració laboral dels
discapacitats i impulsar aliances entre les entitats», subratlla.

Felip Puig va considerar que la
fusió era «imprescindible» en un
sector, el de la moto, que ha perdut dimensió en els últims anys,
conseqüència de la forta competència que els arriba des dels
gegants asiàtics.
«Hem de tenir present que, en
un món global, guanyar dimensió
i sumar estratègies a vegades passa per fer fusions, impulsar clústers o buscar diferents fórmules de
col·laboració entre empreses», va
dir.
La fusió entre les gironines Gas
Gas i Ossa fa un any i mig que s'està treballant. Ja a mitjans 2012, les
dues empreses van signar un preacord que assentava les bases
d'aquest camí conjunt, amb l'objectiu de convertir-se en un grup
català referent al sector de la moto
de muntanya. Ara, ha arribat el
moment de materialitzar-lo.
D'entrada, a partir de la setmana vinent, Gas Gas assumirà la
producció d'Ossa des de la seva
factoria de Salt. Les dues ﬁrmes
mantindran tant les marques com
els llocs de treball però compartiran instal·lacions, recursos ﬁnancers i tecnològics (R+D+I).
En una segona fase, que no es preveu que s'allargui més de tres
anys, s'integraran en una sola societat. Fruit d'aquesta aliança, un
dels primers projectes que veurà
la llum serà una nova moto d'estil «vintage». Portarà el segell
d'Ossa i suposarà l'entrada de la
marca en el món de la carretera.
El nou model –entre els aﬁcionats a la mítica marca catalana s’epseculava amb una reedició
de la Ossa Yankee– es començarà a desenvolupar al febrer i la intenció és presentar-lo al saló de
Milà d'aquest mateix 2014 amb
l'objectiu que entri ja en producció el 2015. Amb una facturació
conjunta d’uns 40 milions d’euros,
els dues companyies ocupen més
d’un centenar de treballadors i exporten bona part de la seva producció.

El peso argentí fa trontollar l’Ibex 35
 L’Ibex cau un 3,64 per

cent en una sessió, la
major caiguda des del 4
de febrer de l’any passat
MADRID | EFE/DdG

La borsa espanyola va perdre
ahir el 3,64 per cent, la més gran
caiguda des del 4 de febrer de
2013, i ha baixat ﬁns a 9.900 punts
afectada per la depreciació del
peso argentí i de les divises de pa-

ïsos emergents, segons experts
consultats i dades del mercat.
La caiguda del peso argentí,
més del 10 per cent en dues jornades, condicionava l’evolució del
mercat nacional i retallava la cotització de grans valors amb ﬁlials
al país sudamericà i en altres països emergents.
Els experts van vincular l’evolució d’aquestes monedes amb la
possibilitat que la Reserva Federal
-banc central nord-americà- retallada la setmana que ve l’import

del programa de compra de deute pel qual injecta fons al sistema
ﬁnancer (passaria de 75.000 a
65.000 milions)
El ministre argentí d’Economia, Axel Kicillof, va atribuir ahir
a la petroliera Shell atacs especulatius contra el peso i va dir que l’aixecament parcial de les restriccions a la compra de dòlars busca
«donar certesa» després de la brusca depreciació de la moneda nacional. En només dos dies, el peso
argentí ha perdut més de l’11%

