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Si Inditex tingués un marcador 
en la seva seu central d’Arteixo 
(la Corunya) que mostrés l’evolu-
ció de la seva plantilla, reflecti-
ria un increment mitjà de 24,4 
llocs de treball cada dia. Aquest 
va ser el ritme de creixement re-
gistrat en els nou primers mesos 
(del febrer a l’octubre) de l’exerci-
ci fiscal del gegant gallec del sec-
tor tèxtil, que va crear 6.598 llocs 
de treball gràcies a la seva expan-
sió internacional amb 360 noves 
botigues en 54 mercats.
 L’aposta pel negoci a l’estran-
ger va permetre al grup incre-
mentar un 27% el seu benefici net 
al registrar uns guanys de 1.655 
milions d’euros, fet que suposa 
una rendibilitat del 14% en rela-
ció amb els 11.362 milions d’in-
gressos. L’increment de la factu-
ració va ser del 17% fins al mes 
d’octubre i es manté en un 15% 
fins al desembre.
 La propietària de Zara, Massi-
mo Dutti i Bershka, entre altres 
marques, ha continuat la tendèn-
cia dels últims anys de centrar el 
seu creixement fora d’Espanya, 
un país que considera com un 
mercat madur amb una alta con-
centració dels seus establiments 

i que pateix un descens del con-
sum. «A Espanya seguim la ma-
teixa tendència dels últims anys 
d’estabilitat», van destacar fonts 
de la companyia.
 Els nous llocs de treball són 
a l’estranger, encara que la fir-
ma ha començat a incorporar al-
guns dels 500 empleats que pre-
veu contractar davant la pròxima 
obertura del nou centre logístic 
de Tordera (Maresme). A finals del 
mes d’octubre, Inditex tenia una 
plantilla global de 116.110 treba-
lladors i va arribar a les 6.000 bo-
tigues aquest mes.
 Com en trimestres anteriors, 
la Xina i les vendes per internet 
es van convertir en dos poderosos 
motors dels resultats de la mul-
tinacional i van suscitar l’inte-
rès dels analistes internacionals 
durant la presentació dels comp-
tes. «Gestionem la botiga on line 
com qualsevol altra botiga enca-
ra que amb les seves peculiaritats 
de logística», va destacar Pablo Is-
la, president d’Inditex, per expli-
car el ràpid creixement del nego-
ci a la xarxa. En el físic, el grup 
preveu augmentar la seva super-
fície de venda entre un 8% i un 
10% anual en el transcurs dels 
pròxims anys. H

GEGANT TÈXTIL

Inditex va crear 
24,4 llocs de 
treball al dia i va 
guanyar un 27% 
més en 9 mesos
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L’empresa ultima 
l’obertura del centre 
logístic de Tordera

coNfLIcTE EN uNA AcTIvITAT EXTrAcTIvA

La indústria de la sal denuncia 
Iberpotash davant competència

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

L
a patronal de la sal, Afasal, 
ha denunciat davant la Co-
missió Nacional de la Com-
petència (CNC) un dels seus 

associats, Iberpotash –filial del grup 
israelià ICL–. Aquesta organització 
considera que la firma que explota 
les mines del Bages, en les quals fa  10 
anys que està com a soci, podria estar 
vulnerant «la normativa vigent i els 
principis de lleial competència».
 La junta d’Afasal segueix amb 
aquesta iniciativa el mandat de l’as-
semblea celebrada el 5 de novembre. 
Llavors se la va facultar per estudiar 

La companyia filial 
d’ICL acusada va 
plantejar recurs davant 
la CNC fa més d’un mes

El sector diu que la 
firma minera incompleix 
normes, fet que li dóna 
avantatge en el mercat 

mesures contra Iberpotash. L’anà-
lisi legal de Stefan Ràting ha avalat 
la denúncia per possibles incompli-
ments en matèria de mineria, medi 
ambient i urbanisme, que podrien 
haver donat a la firma «una posició 
d’avantatge competitiu».
 Un dels fonaments de la denún-
cia procedeix d’un informe fet pel 
despatx de Ramon Folch, del qual va 
informar EL PERIÓDICO. En aquest 
informe es denunciava que la Gene-
ralitat ha invertit almenys 200 mili-
ons d’euros en els últims 30 anys per 
pal·liar la salinització del Llobregat, 
que subministra aigua a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, per les ex-

plotacions de potassa al Bages. Des 
del 1998 estan en mans d’Iberpo-
tash. Segons l’informe, el Govern de 
la Generalitat ha assumit inversions 
que hauria d’haver fet l’empresa.
 Però fonts d’Iberpotash van as-
segurar ahir que la companyia va 
denunciar el 9 de novembre Afa-
sal, i el grup francès Salins, davant 
la CNC, poc després de l’assemblea  
d’Afasal en què es va abstenir.

MÉS I MILLOR / La filial d’ICL atribueix 
la decisió de la patronal salinera a 
una «guerra comercial». Segons un 
portaveu, «temen que entri en el 
mercat sal de més qualitat i en més  
quantitat» arran del projecte d’am-
pliació (Phoenix) d’Iberpotash a 
Súria. També denuncien Salins, que 
té salines a Cadis, Almeria i Alacant, 
perquè entenen que aquest grup 
francès està darrere de la «campa-
nya» contra Iberpotash.

 Per la seva part, José Juan Pérez 
Solero, vicepresident d’Afasal, va 
afirmar que dels estudis es desprèn 
que la minera «no compleix la legis-
lació mediambiental i l’aval que va 
dipositar per cobrir possibles danys 
és sens dubte insuficient». Pérez So-
lero, representant de Salins a Espa-
nya, recorda que Afasal va encar-
regar l’estudi a Folch després que 
Iberpotash donés a conèixer que eli-
minaria les muntanyes de sal (els re-
sidus de la producció de potassa), i 
això, va dir, «no és cert».
 Per la seva part, els col·lectius 
Prousal i Montsalat han convocat 
per dissabte una assemblea a Sa-
llent per tractar sobre Iberpotash, 
que tancarà les mines de la localitat 
per concentrar-se a Súria, i pretén 
ampliar les muntanyes de sal al mu-
nicipi. També es tractarà sobre les 
denúncies interposades davant els 
tribunals per aquestes qüestions. H
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ENTREGA 
DELS PREMIS A 
L’EXCEL·LÈNCIA 
FINANCERA
Barcelona q Francisco García 
Paramés, director de Bestinver 
(d’esquerra a dreta); Xavier Vives, 
professor del IESE , Adele Atkinson, 
analista en representació de 
l’OCDE, i Amadeu Altafaj, cap 
adjunt del gabinet del vicepresident 
de la Comissió Europea, Olli Rehn, 
van rebre ahir els premis Institut 
d’Estudis Financers (IEF) a 
l’excel·lència financera 2012 
en la carrera professional, 
l’acadèmica, la divulgació i en 
comunicació, respectivament. El 
conseller d’Economia en funcions, 
Andreu Mas-Colell, va presidir 
l’acte. 
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SECCIÓ ALFABÈTICA

MINI

GANGA Mini one càbrio, mitjans 2008, bon estat
109500€. 603877045.

ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES

NO BUSQUEM GANGUES a l'acte i efectiu turismes,
4x4, motos, furg, Quads. Bruc 160 prop Diagonal
670 539 999 i 670 537 777

Ajuntament d’Abrera
Anunci Núm. 2425

Es fa públic que l’Ajuntament d’Abrera 
ha executat el contracte d’obres Millora del 
parc infantil de la Pl. Pau Casals, per import 
de 33.131,32 €, amb subvenció inclosa al 
PUOSC 2010/1249 d’import 19.878,79 €.

Isabel M. de la Cerda Fernández
Secretària actal.
Abrera, 07.12.12
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HIPERCOR INFORMA:
En la página 67 de un catálogo con vigencia del 13 al 31 de diciembre de 2012, aparecen 
dos  productos para REGALO a MASCOTAS de las marcas Pedigree y Whiskas, cada uno 
con su respectivo precio.
De la lectura del catálogo se puede pensar que uno es regalo del otro, cuando no es así.
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