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CRÈDIT ANDORRÀ

Banc de l’any a Andorra
segons ‘TheBanker’
]Crèdit Andorrà ha estat elegit banc
de l’any al Principat el 2016 per la publi
cació The Banker, del grup Financial Ti
mes. El premi reconeix la trajectòria del
grup en un any especialment complicat
per a la banca andorrana. És la vuitena
vegada en catorze anys que l’entitat que
presideix Antoni Pintat, i que té Josep
Peralba com a conseller delegat, obté
aquest reconeixement. / Redacció

AUDITORS I CENSORS DE COMPTES

Crítiques a la proposta
d’auditoria abreujada
]Elpresidentde l’InstitutdeCensorsJu
ratsdeComptesd’Espanya,MarioAlonso,
vacarregaren l’última trobadad’aquest
col∙lectiucontra lapropostad’auditoria
abreujadarecollidaenelpactedegovern
entreCiutadans iPP.ElpresidentdelCol∙le
gideCatalunya,DanielFaura, va indicar
que l’auditoriagenera 18.000 llocsde treball
directes.En l’actevaparticiparel conseller
deJustícia,CarlesMundó. /Redacció

UGT

El sindicat dóna suport a la
denúncia contra elHilton
]El sindicat UGT vamostrar ahir el seu
suport a les cambreres de pis de l’hotel
Hilton Diagonal Mar per la denúncia que
han interposat davant la inspecció de
Treball per presumpta cessió il∙legal de
treballadors. La trentena d’empleades
denuncien precarietat laboral i que no
més sis d’elles són indefinides malgrat
que algunes encadenen fins a tres anys
de contractes d’obra i serveis. / Redacció
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LaComplutense
estalvia energia
associada amb
les universitats
catalanes
BARCELONA Redacció

La Universitat Complutense de
Madrid (UCM), la més gran de
l’Estat, amb 80.000 estudiants i
amb un consum energètic de
100 GWh anuals, s’ha estalviat
2,5milionsd’eurosd’una factura
que supera els 10 milions d’eu
ros. L’estalvi és el resultat de la
col∙laboració que la universitat
madrilenya manté amb el Con
sorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), que practica
la política de compra conjunta
des de fa anys.
“El 2015, vampresentar els re

sultats d’aquesta política als res
ponsables de la Complutense
–explica Elena Parpal, coordi
nadora de compres conjuntes
del CSUC– i van optar finalment
per integrarse al grup. El que
més els va atreure va ser la
transparència de la informació i
el coneixement energètic que es
podia adquirir gràcies a l’inter
canvi amb la resta d’experts
d’altres centres”.
El CSUC agrupa totes les uni

versitats públiques catalanes
(UB, UAB, UPC, UPF, UdL,
URV i UOC) a més de centres
d’investigació de primera línia
com l’ICFO, el Barcelona Super
computing Center, parcs cientí
fics i fins a 32 institucions.
Segons Ángel Amor, cap de

subministraments centralitzats
de l’UCM, “és desitjable que es
continuï potenciant el grup, en
el qual la seva solvència, capaci
tat i transparència estan fora de
dubte”.c

Àrea Cúbica, d’arquitectura tèxtil, impulsa una divisió orientada a allotjament turístic

Negoci en una bombolla
MAR GALTÉS
Barcelona

Des de fa vint anys, Àrea
Cúbica, de Santa Coloma
de Farners, dissenya i fa
brica estructures infla
blesperapublicitat,elque
denominen “arquitectura
tèxtil”. Xavier Rabassa,
enginyer, treballava en el
sector, i junt amb el seu
germà Joaquim van fun
dar l’empresa amb un en
focament tècnic que els
ha diferenciat: no fan in
flables infantils estàn
dards, sinó que estan es
pecialitzats enprojectes a
mida. “Vam començar
amb estructures efímeres
per apublicitat i vamevo
lucionar cap als envelats
inflables”, explica Quim
Rabassa. Algunes de les
sevescreacionsderecinte
tancat serveixen per fer
presentacions, cursos, o

França, l’Índia, laXina,elCanadà
oelsEmirats”.
Des de fa dos anys, la compa

nyia ha creat una filial, Bubbles
Eye in the Sky, per impulsar la
queés la sevadivisiómés innova
dora: les bombolles convertides
en habitacions d’hotel per a em

plaçaments singulars. “Les bom
bolles existeixen des dels anys
seixanta, però des de fa poc tor
nen a estar de moda, també amb
finalitats publicitàries” (aquest
anylesbombolles,encaraquesón
d’un altre fabricant, protagonit
zen el pessebre de la plaça Sant
JaumedeBarcelona).ÀreaCúbi
ca va fer les primeres bombolles
el 2009, i desd’aleshoresn’have
nutmésde250acomplexoshote
lers, cases rurals i emplaçaments
singulars, ja sigui al Carib o als
Alps.N’hi ha de diferentsmides i
acabats, en funcióde l’ús (habita
ció, jacuzzi) i la ubicació, i amb
sistemes de climatització per a

fred i calor. “La bombolla va con
nectada a un ventilador indus
trial ultrasilenciós que només
consumeix 0,5 euros d’electrici
tat al dia”, apunta el responsable
d’exportació, Ferran Monfort.
“Tambéhem innovat ambun sis
tema que permet reemplaçar la
part transparent, que és la més
fràgil, i allarga la vida de l’estruc
tura”. Aquesta divisió factura
150.000 euros, el 90% en expor
tació. “Témoltdepotencial”.
Àrea Cúbica dóna feina a 15

persones i disposa d’un taller de
costura i soldadura propi, de 750
m2. “Tenimcapacitatpertriplicar
el volumactual”.c

L’empresa de
Santa Coloma
de Farners factura
1,2milions, el 75%
a l’exterior

concerts ambcapacitat per amés
de 700 persones, explica. “Els
nostres clients són grans empre
ses o agències de publicitat”. Te
nenmolts clients a França, i tam
bé van construir un “túnel de re
frigeració”, com un triple arc de
meta, per a curses i esdeveni
mentsesportiusaDubai.
L’empresa registrarà aquest

any una facturació d’uns 1,2 mi
lionsd’euros,el75%al’estranger,
explica Quim Rabassa. Van co
mençar a exportar fa set anys i
això els va permetre superar la
caiguda de vendes al mercat es
panyol. “El producte desinflat
ocupa poc espai. Hem venut a

Projectes a
mida. Xavier
i Joaquim
Rabassa, a
la planta.
A la dreta,
una bombolla
hotel a
Irlanda, i un
muntatge a
Alemanya
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Immobiliària
Els diumenges amb


