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DIA                                                        +4,44                          0,749 
TÉCNICAS REUNIDAS               +2,27                        23,010 
ACCIONA                                           +0,97                        79,200 

EUROS % VAR.
INDRA                                                 -2,63                            8,340 
SIEMENS GAMESA                      -2,17                          11,720 
ACS                                                       -1,99                          32,970 

L’IEF premia  
Mas-Colell per la seva 
carrera acadèmica

Guardons

L’Institut d’Estudis Financers 
(IEF), una entitat fundada pel sec-
tor financer per impulsar la forma-
ció i la divulgació bancària, va pre-
miar ahir l’exconseller d’Economia 
i Coneixement Andreu Mas-Colell 
per la seva trajectòria acadèmica. 
Després d’acabar els estudis en ci-
ències econòmiques, Mas-Colell va 
treballar com a professor a Berke-
ley i Harvard, dues de les universi-
tats nord-americanes més prestigi-
oses en la matèria. Posteriorment 
es va traslladar a la Universitat 
Pompeu Fabra, on encara impar-
teix lliçons. En la mateixa gala, 
l’IEF també va guardonar la conse-
llera delegada de Bankinter, Dolo-
res Dancausa, per la seva carrera 
professional, i el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya per la seva fei-
na de divulgació.

Seat comença a 
produir el model 
Ateca a Algèria

Automoció

Seat ha començat a acoblar el model 
Ateca a Algèria, un nou pas per créi-
xer en aquest país nord-africà. 
L’empresa hi ha multiplicat per 
quatre les vendes entre el gener i 
l’octubre, fins a arribar als 16.800 
cotxes venuts, segons va informar 
ahir la companyia. L’acoblament de 
l’Ateca es fa a la factoria del grup 
Volkswagen i Sovac a Relizane. 
L’Ateca, que s’ha començat a mun-
tar en aquesta planta, es posarà a la 
venda aquesta mateixa setmana als 
concessionaris de Seat a Algèria.

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

Sessió de dilluns,  
19 de novembre del 2018

9.006,30 PUNTS        

-0,56% VARIACIÓ

RADAR EMPRESARIAL

La catalana Sosmatic aterra a 
l’Amèrica del Sud i frega els 4 M€

L’empresa d’assistència tecnològica Sos-
matic celebra vint anys posant un peu fo-
ra de Catalunya. La companyia barcelo-
nina ha obert una delegació a Colòmbia, 
la seva primera expansió a l’Amèrica del 
Sud, i farà el mateix a Xile els pròxims 
mesos. “No hem fet un gran pla d’inter-
nacionalització però són dues aventures 
interessants”, explica el cofundador i 
conseller delegat David Casas. Sosmatic 
és una espècie de RACC de la informàti-
ca (de fet, el club de conductors va ser un 
dels seus primers clients) i es dedica a 
mantenir el suport informàtic per a ter-
cers. Per exemple, és el proveïdor que 
gestiona l’ajuda 24 hores al campus glo-
bal de la Universitat Oberta de Catalunya 
i dona servei a les llars de l’assegurado-
ra Catalana Occident. 

Aquest any l’empresa facturarà 3,9 mi-
lions d’euros i preveu que les vendes ar-
ribin a 4,5 milions durant el 2019. “Hem 
superat les previsions i ara volem conso-
lidar l’empresa de portes endins”, apun-
ta Casas. Fundada el 1998, Sosmatic té 
una plantilla d’uns 160 treballadors al 
districte tecnològic del 22@. Segons el 
primer directiu de la companyia, pràcti-
cament el 90% del personal són tècnics. 

“El nostre objectiu no és tant el creixe-
ment de la facturació com sumar més tre-
balladors”, insisteix Casas. 

A banda de l’entrada a Xile i Colòmbia, 
la companyia catalana obrirà una delega-
ció a Madrid, perquè no vol “perdre de 
vista” la captació de nous clients a l’Estat. 
Fins ara l’empresa s’ha finançat amb re-
cursos propis i el directiu descarta recór-
rer al capital risc per créixer. Casas i el seu 
soci, Oriol García, es van conèixer treba-
llant al grup de classificats Intercom i van 
arrencar Sosmatic amb el negoci de l’as-
sistència informàtica per a ordinadors. 
“Ara hi ha la mateixa problemàtica però 
molts més dispositius”, afirma.  

Llançament d’una marca pròpia 
Fins ara els serveis de Sosmatic sempre 
han quedat al darrere del nom de les em-
preses per a les quals treballen, però Ca-
sas avança que llançaran una marca prò-
pia a finals d’any. Amb aquest producte 
donaran assistència directament a clients 
finals però també volen obrir negoci amb 
la conscienciació sobre l’ús de les xarxes. 
“Treballarem amb unitats de desintoxica-
ció tecnològica per corregir hàbits”, expli-
ca el conseller delegat de Sosmatic.e

PAULA SOLANAS

EUROS % VAR.

JANA, 13 ANYS

MARTINA, 12 ANYS

Debbie Crosbie 
dirigirà la filial 
britànica del Sabadell

Finances

El consell del TSB, la filial del Banc 
Sabadell al Regne Unit, va nomenar 
Debbie Crosbie com a nova conse-
llera delegada de l’entitat financera, 
segons es va anunciar ahir en un co-
municat. Crosbie ha treballat du-
rant les últimes dues dècades al 
grup bancari britànic CYBG i entra-
rà a dirigir el TSB el 2019 en subs-
titució de Paul Pester, que va ser 
acomiadat al setembre arran de les 
repetides incidències informàti-
ques del banc. La data de la incorpo-
ració de Crosbie no s’ha concretat. 

Fins que no arribi Crosbie, 
Richard Medding continuarà en el 
càrrec de president executiu, però 
després tornarà a la posició anteri-
or de president no executiu de l’en-
titat. Fonts del Sabadell no van vo-
ler fer més comentaris sobre el no-
menament i es van limitar a decla-
rar que l’entitat “s’ha involucrat 
directament en aquest procés de se-
lecció i que la nova consellera dele-
gada del TSB serà ratificada en el 
pròxim consell, que es farà el 29 de 
novembre”. Richard Medding va as-
segurar que el nomenament de 
Crosbie era un altre “pas endavant” 
en les prioritats del TSB per aconse-
guir la plena funcionalitat de tots els 
seus productes i serveis.

Adicae porta l’impost 
de les hipoteques al 
Parlament Europeu

Tribunals

L’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances d’Espanya 
(Adicae) va fer arribar ahir a través 
del grup dels Verds-Aliança Lliure 
Europea dues preguntes a la Comis-
sió Europea sobre l’impost de les hi-
poteques. El diputat europeu d’ICV, 
Ernest Urtasun, va recordar que el 
Suprem ja havia declarat el 2015 que 
la clàusula hipotecària era “abusi-
va”, i va preguntar quines mesures 
prendria la Comissió Europea per 
garantir el compliment de la nor-
mativa comunitària a Espanya.


