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Emilio Botín
es justifica
en el cas
Torras

El grup Renta Corporación TANTXTANT
desembarca a Berlín amb
la compra de 4 immobles Discriminació
José García Montalvo
Professor de la UPF

| L’empresa adquireix l’antiga seu del Banc Atlàntic a Madrid
per 100 milions | Prepara la sortida a borsa al mes d’abril
N. Ríos / B. Badrinas
BARCELONA

Primer va ser París, després
Londres i ara Berlín. La immobiliària catalana Renta
Corporación ha desembarcat a la capital alemanya
amb la compra de quatre
edificis al centre de Berlín
per 13 milions d’euros. En
aquests moments els immobles estan en ple procés
de rehabilitació per poder
vendre’n els habitatges cap
a finals d’any.
Segons fonts de la companyia –de la qual és vicepresidenta Anna Birulés–,
un equip de Renta Corporación s’ha desplaçat temporalment a Berlín per treballar amb professionals locals,
“que coneixen millor el mercat”, i tancar el projecte.
L’objectiu és, sempre segons
aquestes fonts, seguir treballant a Berlín, però també a
la resta d’Europa, en operacions que esdevinguin bones
oportunitats d’inversió. “Tot
i que ara com ara no està
previst obrir una delegació a
Berlín, com sí que hem fet a
París i Londres, tampoc es
descarta definitivament”, va
indicar un portaveu.
Pel que fa al mercat estatal, Renta Corporación va
anunciar ahir la compra de
l’antiga seu corporativa del
Banc Atlàntic a Madrid. En
aquest cas, l’empresa catalana preveu edificar un nou
immoble de més de 10.000
metres quadrats que es des-

Un dels edificis que ha comprat el grup català a Berlín ■ AVUI

La xifra

200

milions d’euros en accions preveu treure a borsa Renta Corporación, una xifra que suposa valorar l’empresa en 600 milions.

tinaran a pisos de mida mitjana. El projecte suposarà
una inversió estimada de
més de 100 milions d’euros.
A més, la companyia està
immersa en els últims preparatius de la seva sortida a
borsa. Segons fonts del mercat, està previst que entre
aquesta setmana i la que ve

la CNMV aprovi el fullet de
sortida. I si tot segueix segons el calendari previst,
cap a l’abril s’estrenaria als
mercats.
Renta Corporación col·locarà entre el 30% i el 35%
del capital a través d’una
oferta pública de venda
(OPV) i una oferta pública
de subscripció (OPS). La immobiliària traurà a borsa accions per valor de 200 milions d’euros, xifra que suposa valorar la companyia en
uns 600 milions. Així, la del
grup català suposarà la primera col·locació des que
Corporación Dermoestética,
l’única operació del 2005,
iniciés la seva aventura als
parquets l’estiu passat. ■

Accident laboral

Un obrer atrapat sota una grua a Reus
Un operari de 27 anys va resultar ferit greu ahir al matí a Reus
en caure-li a sobre el braç articulat d’un camió formigonera.
L’home va ingressar a l’Hospi-

tal de Sant Joan amb fractura
de pelvis. El camió podria
haver-se desestabilitzat, segons
els indicis, perquè no estava
ben falcat. Segons dades ofici-

als, a la construcció és on es registren més accidents laborals.
Els sindicats ho relacionen amb
l’alta incidència de la subcontractació. ■ VAN DER MEULEN

L

es últimes dades de l’INE sobre la baixa proporció de dones entre els alts executius i llocs de
responsabilitat pública han tornat a atreure
l’atenció sobre les diferències laborals entre homes i
dones. Però no tota diferència salarial és fruit d’una
discriminació. Recentment, diverses investigadores
han realitzat experiments econòmics per intentar
explicar aquestes diferències.
Muriel Niederle i Lise Vesterlund assenyalen que
les dones, com a mitjana, prefereixen sistemes retributius no competitius (a tant la peça), encara que siguin tan capaces com els homes en sistemes competitius (el que guanya s’ho enduu tot i els que perden
res). L’explicació és el més gran excés de confiança
dels homes. Altres estudis han mostrat com els
homes que gestionen fons d’inversió negocien accions en excés, convençuts que tenen una capacitat excepcional per triar les accions que pujaran. Les
dones, en canvi, fan menys operacions, però hi solen
aconseguir una rendibilitat superior. Aquests resultats són conseqüents amb les investigacions de Linda
Babcock que assenyalen que a les dones no
Les dones que
els agrada negociar.
negocien guanyen
Els seus estudiants
un milió de dòlars més masculins de màster
vuit vegaen la seva vida laboral negociaven
des més que les dones
el seu primer salari.
Per això el seu primer salari acabava incrementantse un 7,4% per sobre de l’inicialment ofert.
Les dones que negocien el seu salari acaben guanyant, acumulat al llarg de la seva vida laboral, un
milió de dòlars més que les que no ho fan. La raó de la
major part de les dones per no negociar són les seves
baixes expectatives i una autoconfiança inferior que
la dels homes.
Els problemes subjacents a les diferències laborals i salarials entre homes i dones no es poden solucionar a força de lleis voluntaristes d’impossible
compliment. Potser seria molt millor anunciar els resultats d’aquests estudis, perquè les dones decidissin si desitgen negociar i competir. ■

MADRID

El president del grup Santander, Emilio Botín, va justificar ahir la comissió de 15
milions cobrada al grup Torras per finançar una opa per
tot el seu capital el 1989
afirmant que era “proporcionada a la importància de
les operacions i als riscos
que es corrien”.
Botín, que va comparèixer com a testimoni en el judici que se segueix a l’Audiència Nacional contra Javier de la Rosa per dues peces
del cas Torras, va explicar
que va ser el conseller delegat del banc en aquella
època, Rodrigo Echenique,
qui va negociar el contracte
per finançar aquesta operació amb un aval i un crèdit a
compte per més de 390 milions. Respecte als 3 milions
que el banc va pagar a De la
Rosa posteriorment, el president del Santander va explicar que, com que finalment el financer va decidir
que fos el Sumimoto Bank
qui donés el préstec, es va
fer una “retrocessió”, que és
“una pràctica molt normal
en operacions bancàries”.
L’acusació particular, que
exerceix Torras, acusa
Botín de cobrar una doble
comissió i a De la Rosa de
cobrar 3 milions d’euros en
concepte d’assessoria. ■

Xarxa Comercial
de Vic, S.A.

Ateneu
Barcelonès
Comuniquem que la Junta
Directiva, en sessió celebrada
el passat dia 6 de març de
2006, ha acordat, segons el
que disposen els corresponents preceptes estatutaris,
reunir l’Assemblea General
Ordinària de Socis/Sòcies el
dia 29 de març, a les 18.30
hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores en
segona convocatòria, a la
Sala d’Actes de l’entitat, amb
el següent
ORDRE DEL DIA
1 r . Aprovació, si escau, de
l’acta de la reunió anterior.
2n. Introducció del president.
3r. Resum del vicepresident
primer sobre activitats culturals.
4t. Informació del vicepresident segon sobre la situació
econòmica. Aprovació, si
escau, de la liquidació de
comptes anuals de 2005.
5è. Presentació de la tresorera-comptadora del pressupost de 2006. Aprovació, si
escau, del pressupost de
2006.
6 è . Torn obert d’intervencions.
A secretaria podeu consultar,
des de quinze dies abans de
l’assemblea, els documents
complets de l’acta de
l’Assemblea General Ordinària de 30 de març de 2005
i l’informe d’Auditoria dels
Comptes Anuals 2005.
Per a l’assistència a l’assemblea és necessari presentar el
carnet d’associat/ada.
Barcelona, 7 de març de 2006
Ester Escudero Grao,
secretària

Redacció

Sant Fruitós
de Bages
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 8 de
març de 2006, adopta l’acord
pel qual s’autoritza la formalització d’un conveni urbanístic
entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i els Srs. Jordi i
Clàudia Figueras Valls, que té
per objecte la modificació del
Pla general i del Pla parcial Can
Figueras.
La qual cosa es fa pública
per a coneixement general i a
l’efecte de la seva immediata
executivitat.
Contra aquest acord, que és
definitiu en via administrativa,
es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant els
Jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini
de dos mesos a comptar des
del dia següent a aquesta
publicació. No obstant es pot
interposar recurs potestatiu de
reposició davant el Ple de l’Ajuntament en el termini d’un
mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la
Província.
L’expedient restarà exposat,
per a la consulta i la informació
que preveu l’article 98.4 en
relació amb l’article 8 del DL
1/05, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, a la Secretaria de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages (Carretera de Vic, 35-37).
L’alcalde
Sant Fruitós de Bages,
9 de març de 2006

Es convoca la Junta General
Ordinària, que se celebrarà a
Vic, al local de la Caixa de
Manlleu, rambla Hospital,
número 11, en primera convocatòria el dia 24 d’abril de
2006 a les 20.30 hores, i en
segona convocatòria, si fos
necessària, l’endemà a la
mateixa hora, amb el següent
Ordre del dia:
1 r . Examen i aprovació, si
escau, dels comptes anuals i
l’informe de gestió de l’exercici
2005.
2n. Aprovació de la proposta
d’aplicació de resultats i de la
gestió de l’òrgan d’administració.
3r. Cessament i nomenaments,
si escau, dels membres del
Consell d’Administració.
4rt. Autorització a la societat
per a l’adquisició d’accions
pròpies, d’acord amb l’article
75 de la TRI, S.A.
5è. Delegació de facultats al
Consell, amb facultats de
substitució, per formalitzar,
esmenar, interpretar i executar
els acords que adopti la Junta.
6è. Precs i preguntes.
7è. Aprovació de l’acta de la
Junta. Nomenament d’interventors.
Els accionistes podran obtenir
de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents
que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.
Vic, 13 de febrer de 2006
El president
del Consell d’Administració

