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]La Federació Internacional

]La supressió de bonificacions

]Gearbox del Prat, filial de

]El parc temàtic Port Aventura

La conferència anual
del 2013, a Barcelona

d’Enginyers Consultors
(FIDIC), que acaba de celebrar
la seva conferència anual a Seül,
amb 600 participants de 81 països, celebrarà l’any que ve la
trobada mundial a Barcelona,
segons ha informat l’associació
espanyola d’empreses d’enginyeria Tecniberia. / Redacció

Els costos salarials
pugen 22,5 milions

a la contractació que va entrar
en vigor a l’agost suposarà que
les empreses del sector tèxtil
hagin d’assumir un increment
de 22,5 milions a l’any en costos
salarials. Els empresaris dubten
més a l’hora de contractar nou
personal davant l’increment de
costos. / Europa Press

Volkswagen pot
crear 300 llocs

Acord amb Génesis
a Port Aventura

Seat, podria crear fins a 300
llocs de treball si el Grup Volkswagen li adjudica els propers
dies la fabricació d’una nova
caixa de canvis, segons fonts
sindicals. Aquesta adjudicació
encara no està ratificada pel
grup alemany, però és imminent. / Europa Press
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Fàbrica de Seat a Martorell

(Tarragona) recrearà escenes de
la pel·lícula de terror 3 Génesis
els caps de setmana de la seva
temporada de Halloween, que
comprèn del 29 de setembre a
l’11 de novembre, com a inici
d’una relació de col·laboració
amb la companyia cinematogràfica Filmax. / Redacció

EMPRENEDORS

Cal Soler, en origen una botiga de llegums, creix en càtering i casaments

Gastronomia anticrisi

ANNA CABANILLAS
Barcelona

F

a més de 40 anys naixia a Vilafranca del Penedès Cal Soler, una
modesta botiga de llegums cuits regentada per la família Soler, i amb ella la llavor
d’un grup que avui opera en diferents branques de la gastronomia, com la venda de menjar
preparat, el càtering i l’organització de casaments i altres esdeveniments grans. “El gran
salt de l’empresa es va produir
l’any 1992 amb la incorporació
del meu fill, que havia estudiat
cuina a l’escola Mey Hofmann
i ens va animar a elaborar gastronomia d’alta gamma. Encara que sense deixar de banda
els nostres orígens: la botiga de
plats catalans preparats”, explica Josep Soler, fundador i director del grup Cal Soler.
Així, i sota les ordres del xef
Pep Soler, va néixer la firma
Àpats d’Art especialitzada en
càtering per a particulars i empreses de la talla de Codorniu,
Freixenet, Audi, Henkel o Decathlon, entre d’altres. Actualment, més del 70% dels ingressos del grup familiar provenen dels càterings i de l’organització de banquets de casament a la seva masia la Torre
del Gall, a Sant Cugat Sesgarrigues –que l’any 2002 van
comprar a Moët & Chandon i
va suposar una inversió de 5
milions d’euros–. La resta del
negoci es produeix a la botiga

AVISOS
OFICIALS
EMD Valldoreix
ANUNCI
Es comunica que en data 7 d’agost de 2012, es
va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el Reglament de protecció
de l’arbrat de Valldoreix.
Valldoreix, 6 de setembre de 2012. – El president, Josep Puig i Belman.

La Generalitat
ha ingressat
69 milions en
privatitzacions,
un 8% del pla
BARCELONA Efe

Pep, Anna i Josep Soler, mantenen la botiga tradicional i creixen amb Àpats d’Art

L’empresa de
Vilafranca va facturar
2,2 milions el 2011
i preveu mantenir
la xifra aquest any
de menjars preparats al centre
de Vilafranca, Cal Soler. “Sens
dubte, on més estem treballant
actualment és en l’organització de casaments, perquè en
fem més de 70 a l’any i aquesta
xifra va en augment. El fet d’haver mantingut sempre una

gran relació qualitat preu és el
que, malgrat el mal moment
que travessen la gran majoria
de famílies catalanes, ens ha
permès aguantar”, diu la relacions públiques i segona generació de l’empresa familiar,
Anna Soler. Així, el grup familiar, que va facturar 2,2 milions
d’euros el 2011, preveu mantenir aquesta xifra durant l’exercici actual.
Amb tot, la línia de menjar
preparat i la de càterings per a
empreses sí que s’han vist afectades per la conjuntura econòmica, pel que, tal com apunta
Anna Soler, l’empresa ha inten-

MARTA MORENO

tat adaptar-se als nous temps
de crisi llançant productes
com, per exemple, el pack
Lunch per a empreses. “Actualment les empreses disposen de
pressupostos molt més ajustats
per als esdeveniments. Amb el
pack Lunch disposen d’un assortiment d’entrants i snacks
d’alta gamma molt variats, que
es consumeixen amb les mans i
en autoservei, i amb els quals
no necessiten gastar diners en
cambrers, muntatge de taules...
Està tenint molt d’èxit”. A la botiga Cal Soler també ofereixen
propostes de menús de celebració per endur.c

La Generalitat ha ingressat fins
ara només 69 milions per privatitzacions, xifra que suposa un
7,8% dels 888 milions d’euros
previstos en els pressupostos per
aquest concepte. Fonts del Departament d’Economia de la Generalitat han subratllat que encara
estan en marxa dos processos de
privatització, el dels túnels de
Vallvidrera i el Cadí i el d’Aigües
Ter Llobregat i confien que permetin, si més no, apropar-se a
l’objectiu.
Dels 69 milions recaptats fins
ara, el gruix correspon a la venda
de la seu del departament de Territori i Sostenibilitat per 52 milions d’euros a l’empresa Bancalé
Servicios Integrales. Aquest edifici forma part del procés de venda
de determinats béns propietat de
l’empresa pública Edificis i Equipaments de Catalunya (l’antiga
ICF Equipaments), la subhasta
de la qual va quedar deserta per
falta de compradors i que ha estat finalment integrada a Gisa. A
més d’aquest edifici, la Generalitat només ha aconseguit desprendre’s fins ara de dos dels 19
immobles que eren a la venda.
Per tot el conjunt pretenia obtenir la quantitat de 360 milions i
ara per ara només n’ha aconseguit 17 milions. Quant al procés
de privatització dels Túnels de
Vallvidrera i del Cadí, té un preu
de sortida de 430 milions.c

ALQUILER DE OFICINAS
PLAZA FRANCESC MACIÀ
*Alquiler de oﬁcinas de Alto Standing
*Torre Barcelona
*Todos los servicios
*Desde 200 hasta 600 m2

Interesados llamar al Telf.

93 344 42 71
Horario: de 9h a 14h
de 16h a 19h

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO

