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SIEMENS GAMESA                      +5,61                        16,665 
CAIXABANK                                    +4,83                          2,800 
IAG                                                         +3,76                            7,278 

EUROS % VAR.
MÁSMÓVIL                                      -1,81                          18,950 
VISCOFAN                                        -0,90                        49,800 
AMADEUS                                        -0,64                         73,940 

Els EUA prohibeixen l’entrada a Gabriel Escarrer
Turisme

Els Estats Units van prohibir l’en-
trada al país al conseller delegat de 
Meliá Hotels, Gabriel Escarrer (a 
la foto). L’empresari va rebre una 
carta a l’octubre en què se l’adver-
tia que, en cas que no acceptés cer-
tes condicions relacionades amb 
l’activitat a Cuba, en un termini de 
45 dies se li prohibiria l’accés al 
país. Segons Meliá, els EUA parlen 
de la relació que algunes filials mantenen amb entitats públiques cubanes 
per a la gestió de dos hotels situats a la regió d’Holguín. 

LA BORSA ÍBEX-35 ELS QUE PUGEN MÉS ELS QUE BAIXEN MÉS

Sessió de dimecres,  
5 de febrer del 2020

9.717,80 PUNTS        

+1,62% VARIACIÓ

RADAR EMPRESARIAL

Naturgy deixa enrere les pèrdues 
i manté el pols amb la CNMC 

Francisco Reynés, president de Naturgy, ahir. JAVIER LIZÓN / EFE

Després d’un any 2018 amb pèrdues de 
2.800 milions d’euros per la depreciació 
d’actius, Naturgy (antiga Gas Natural Fe-
nosa) va tornar als números verds el 2019 
i va obtenir un benefici net de 1.401 mi-
lions d’euros. Sense tenir en compte els 
elements no recurrents, el benefici hau-
ria sigut de 1.432 milions. En qualsevol 
cas, la companyia deixa enrere les pèrdu-
es milionàries provocades pel saneja-
ment –que estaven previstes en el pla es-
tratègic de l’empresa impulsat per la no-
va direcció– i normalitza els comptes.  

El president de Naturgy, Francisco 
Reynés, va destacar ahir que els resultats 
positius s’han obtingut malgrat un en-
torn energètic complicat. “El mercat del 
gas s’ha deteriorat progressivament al 
llarg dels trimestres”, va subratllar Rey-
nés, que fa dos anys va accedir a la presi-
dència de la primera companyia catalana 
en facturació. El 2019 les vendes netes 
van suposar 23.035 milions d’euros, un 
5,4% menys que l’any anterior. Reynés va 
lamentar que l’entorn econòmic, que pot 
afectar el preu de l’energia, també s’està 
complicant amb qüestions difícils de pre-
veure com l’epidèmia del coronavirus, 
que està castigant els mercats, i va rebut-

jar fer previsions per al 2020: “La volati-
litat dels mercats actuals, tant de preus 
com de volums, ens porta a ser prudents 
el 2020 i no donarem cap estimació”. 

Naturgy va invertir 600 milions d’eu-
ros el 2019 en renovables i ha augmentat 
la seva capacitat d’energies verdes un 
22%, fins als 5.000 megawatts globals. 
“Volem tenir un paper rellevant en la 
transició energètica”, va destacar el pre-
sident de l’empresa. 

Avís sobre inversions i plantilla 
En els plans actuals de la companyia no 
hi entra fer noves adquisicions o vendes. 
I un dels obstacles que es trobarà a curt 
termini serà la possible retallada en la re-
tribució que Naturgy rep per la distribu-
ció del gas natural. La Comissió Nacional 
dels Mercats i de la Competència 
(CNMC) preveu rebaixar la quota un 
9,6% a partir de 2021. Reynés va llançar 
una advertència: Naturgy “adaptarà el 
seu nivell d’inversió i creixement” a la re-
tribució que rebi per la distribució del 
gas. La companyia tindrà en compte els 
menors ingressos a l’hora de fer inversi-
ons i fins i tot es podria “redimensionar 
la plantilla”.e
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Protestes dels empleats de Nissan al Mobile
Automoció

Els treballadors de Nissan i de les 
empreses subcontractades es mo-
bilitzaran durant el Mobile World 
Congress (MWC) per reclamar un 
pla de viabilitat per a la planta de 
la Zona Franca. Concretament els 
representants dels quatre sindi-
cats que formen el comitè d’em-
presa –CCOO, UGT, USOC i 
CGT– van pactar ahir un calenda-
ri de protestes que inclou una 
concentració durant el congrés de 
telefonia mòbil que se celebrarà entre el 24 i el 27 de febrer, tot i que no van 
concretar el dia. A banda d’aquestes mobilitzacions, la plantilla també ha 
convocat dues concentracions més: el pròxim dimarts a les mateixes ofi-
cines de Nissan a la Zona Franca i el dia 19 davant de la Delegació del go-
vern espanyol. “Seguirem sense parar i fins al final”, va deixar clar el repre-
sentant de CCOO al comitè d’empresa, Miguel Ángel Boiza. 

Els treballadors de l’automobilística japonesa ja van fer una primera 
manifestació aquest dimarts davant del consolat del Japó que va acabar 
amb un tall a l’avinguda Diagonal.

MANOLO GARCÍA

Reempresa evita el tancament de 620 negocis
Patronals

El Centre de Reempresa de Catalunya, el mercat de compravenda de pe-
tites i mitjanes empreses que la patronal Cecot i Autoocupació van posar 
en marxa l’any 2011, va evitar el tancament de més de 620 empreses du-
rant el 2019. Aquestes dades representen un increment del 17,7% en ter-
mes de casos d’èxit respecte a l’any anterior. 

Segons dades de l’organització, el total de casos d’èxit del 2019 ha ge-
nerat una inversió induïda de més de 27,4 milions d’euros i ha evitat la pèr-
dua de més de 1.650 llocs de treball a Catalunya. Per sectors, el 35% dels 
casos d’èxit registrats corresponen a companyies del sector del comerç, se-
guit de les del sector hostaler (31,5%) i dels serveis (27%). Aquests tres sec-
tors acumulen més del 93% del total dels casos d’èxit. D’altra banda, les 
empreses del sector industrial representen el 5% dels casos i l’1% restant 
són empreses de la construcció, les reformes i el sector agropecuari.
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