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FRAGAFORO PILOT

Per la col∙laboració
entre comunitats
]El Govern d’Aragó va apostar
aquesta setmana per la col∙labo
ració amb Catalunya enmatèria
d’infraestructures. La consellera
d’Economia, Marta Gastón, va
recordar que Catalunya és el
nostre principal soci, i al revés.
“El quemés ens interessa és que
als nostres veïns els vagi bé”, va
assenyalar en la clausura del
Foro Pilot Fraga 2018 celebrat
divendres en aquesta ciutat i
dedicat a la logística. / Redacció

BONÀREA

Invertirà 60milions
el 2018, un 9,5%més
]BonÀreaCorporació, ambseua
Guissona (Lleida), téprevist in
vertir60milionsd’eurosaquest
2018,un9,5%mésque l’anyante
rior.La juntad’accionistes, cele
bradadijous, vadetallarque
aquestes inversionsesdestinaran
principalmentamaquinària,
robotització, logística, equipa
ments,milloresmediambientals i
l’ampliaciódel centrealimentari
LaClosa. /PauEchauz

ACCID

Daniel Faura,
nou president
]Daniel Faura ha estat elegit
per unanimitat president de
l’Associació Catalana de Comp
tabilitat i Direcció (Accid) per a

un període de
quatre anys.
Accid va ser
fundada el
2002 com una
iniciativa de
diferents
col∙legis pro
fessionals,
amb la finalitat

de millorar la transparència de la
informació financera. Actual
ment agrupamés d’11.000
socis. / Redacció

RENTA CORPORACIÓN

El benefici creix un
10%, fins a 3,5milions
]La immobiliàriaRentaCorpo
raciónvaguanyar3,5milions
d’euros finsalmarç,un10%més
queenelmateixperíodede l’any
anterior, ambuns ingressosde
13,4milions, quevancréixerun
126%.D’aquests, 12milionsvan
correspondrealnegoci transac
cional, per lavendadedosedificis
aBarcelona i altres immoblesa
Madrid, i els 1,4milions restantsal
negocipatrimonial. /Redacció

Daniel Faura

EN
LÍNIA

El venedor de cotxes es reivindica

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Fa cinquanta anys que
Jaume Roura (Vilas
sar, 1947) ven cotxes al
capdavant del Grup

Lesseps, principalment amb la
marca Seat, encara que també
comercialitza Subaru i Volvo.
Des de fa deu anys presideix
Ancosat, l’associació que aplega
els empresaris amb concessio
naris de Seat i que està a punt de
celebrar el seu 40è aniversari.
“Aquest grup d’empresaris ha
viscut situacions de tots els co
lors, moments molt difícils, fins
i tot de possible desaparició, pe
rò amb constància i professio
nalitat, entre tots hem fet de Se
at unamarca estable i rendible”,
afirma. Són 116 empresaris ar
reu d’Espanya, encara que
abans de la crisi n’havien arri
bat a ser 190.
Avui, les relacions són bones,

de confiança mútua, però no
sempre ha estat així, admet
Roura, que sospira amb recança
tot recordant l’etapa en què Se
at va ser inclosa al grup demar
ques esportives –“és ben clar
que no ho és”– dins del grup
Volkswagen. El resultat va ser
que l’empresa espanyola es va
quedar amb una oferta de mo
dels molt limitada, i això va fer

minvar les vendes i els resultats.
Tot va començar a canviar

ambelsúltimspresidentsdeSe
at, en particular Jürgen Stack
man i l’actualLucadeMeo. I els
distribuïdors han aconseguit
per fi disposar d’un interlocutor
estable i col∙laborador, ambMi
kelPalomeracomaresponsable
de Seat España.
Però Roura en vol més. “Els

empresaris concessionaris de
manem els nous productes i les
noves tecnologies que vol el

client”, afirma. “Perquè no s’ha
d’oblidar que una xarxa de dis
tribució rendible fa una marca
rendible”. La part positiva que
destaca és que Seat disposarà
aviat de tres SUV (l’Ateca,
l’Arona i el futur Tarraco), el
segment que més creix i que ja
representa un terç de les ven
des. Roura valora, amés, l’apos
ta pel gas com a combustible al
ternatiu,mentre Seat no disposi
de prou oferta de models elèc

trics, que és cap a on apunta ara
el mercat. I la gran assignatura
pendent, segons subratlla, és
tornar a aconseguir el lideratge
del mercat espanyol.
En una mostra de confiança

en l’aposta –almenys transitò
ria– pel gas, ha decidit instal∙lar
una gasinera a Mataró, a la ma
teixa gasolinera que té Grup
Lesseps al costat del seu establi
ment principal. El grup té, a
més, concessionaris a Barcelo
na, Badalona i Blanes, amb una
xifra de vendes d’uns 3.500 ve
hicles l’any i una xifra de negoci
d’aproximadament 60milions.
Després de cinc anys com a

president de Faconauto, la pa
tronal espanyola de concessio
naris, Roura ha donat per aca
bada la seva etapa de represen
tació institucional a Madrid.
Pròximament assumirà la pre
sidència de Fecavem (l’associa
ciódeconcessionaris deCatalu
nya) i delGremidelMotor (l’or
ganització de Barcelona). “Ara
vull concentrarme en la feina a
Catalunya”, explica Roura que
afegeix que “estem en un mo
ment de canvi i cal treballar a
fons amb les institucions per a
la novamobilitat que ve”. La se
va opinió és que en matèria de
mobilitat, “no són els cotxes els
més culpables, sinó la falta
d’una planificació d’infraes

tructures a llarg termini”.
La seva feina a Faconauto, del

2012 al 2017, li ha proporcionat
diversos reconeixements, ja
que es va caracteritzar per la se
va tasca de pacificació en l’àm
bit intern i també d’acostament
a les altres organitzacions del
sector com Anfac, Ganvam o
Aniacam. Un paper gens fàcil
per a un català que, entre altres
coses, haviadestacat pel seu im
puls a la selecció catalana de
futbol com a president de la Fe
deració de Catalunya.
Per a una persona que va co

mençar venent cotxes als seus
companys d’Aiscondel, on va
treballar abans de crear la seva
pròpia empresa, el motor és el
seu puntal professional, però en
la seva vidahihamoltesmés co
ses. La successió empresarial la
té encarrilada amb el seu fill
Jaume, que exerceix de direc
tor general. La noia –la Judith–
és advocada i el petit –en Ge
rard– estudia Veterinària. Amb
ell comparteix l’afició pels ca
valls –en té alguns a Vilassar– i
tots dos han fet, entre altres ex
cursions, el camí de Sant Jau
me. Van ser 764 quilòmetres,
des de Roncesvalls a la capital
gallega, a cavall d’Imperioso IV,
un pura sang fill del famós Im
periosode l’expresident de l’At
lètic deMadrid, Jesús Gil.!

Jaume Roura, president d’Ancosat, l’associació de concessionaris Seat

XAVIER CERVERA

Jaume Roura, al seu concessionari de Barcelona
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“Hempassat una
situaciómolt difícil,
fins i tot de possible
desaparició, però
l’hem superada”
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