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La compra d’habitatge suposa la
meitat de la inversió estrangera

Redacció
BARCELONA

El sector de l’habitatge re-
sulta especialment atractiu
per als inversors internaci-
onals, com ho demostra que
més de la meitat de la inver-
sió directa que va arribar
l’any passat a Espanya es va
destinar a comprar un pis.
Així ho indica l’informe se-
mestral de Caixa Catalu-
nya, que qualifica aquesta
xifra de “màxim històric”.

L’any 2000, el pes de l’ha-
bitatge en el conjunt de la

inversió estrangera era del
9 per cent. Actualment, aca-
para el 51,5 per cent dels di-
ners procedents de fora, se-
gons les dades de l’entitat fi-
nancera.

Malgrat la creixent parti-
cipació del sector de la vi-
venda, l’estudi destaca que
en els últims dos anys ha
caigut en valors absoluts,
després de registrar un
màxim històric el 2003,
quan va superar els 7.000
milions d’euros.

Així, l’informe apunta
que l’actual proporció es
deu més a la caiguda d’in-
versions en altres sectors
que a l’increment de la in-
versió estrangera en aquest
camp en termes absoluts.
Així, l’any 2004 la inversió La modernista casa Planell, a Barcelona ■ CRISTINA CALDERER

Clergues
musulmans i
pisos a
Barcelona

Segons el New York
Times, Lincoln
Group, una empre-

sa de relacions públiques
de Washington, ha desti-
nat 144.000 dòlars a
pagar clergues i profes-
sors musulmans a l’Iraq
amb l’objectiu de crear
una opinió favorable als
Estats Units. Al capda-
vall, quan es pensa en els
preus dels pisos a Barce-
lona hem de convenir
amb cinisme que el cost
de la col·laboració dels
clergues musulmans no
és gaire alt, i d’això se
n’aprofita l’empresa Lin-
coln.

Tot i que la xifra esmen-
tada és una petita porció
de les dotzenes de milions
rebudes dels militars per
la Lincoln, a través de di-
ferents contractes
“d’operacions d’informa-
ció”, la quantitat significa
un esforç especialment
sensible atès el paper in-
fluent que els líders religi-
osos juguen a la societat

iraquiana.
El comandament mili-

tar va demanar a aquesta
empresa que busqués lí-
ders religiosos que po-
guessin preparar missat-
ges per persuadir els sun-
nites de la violenta
província d’Al Anbar per-
què participessin en les
eleccions nacionals i re-
butgessin la insurrecció.
Després s’han contractat
tres o quatre clergues
sunnites i professors de
religió per tal d’aconse-
llar i escriure informes
per al comandament mili-
tar sobre el contingut de
les campanyes de propa-
ganda.

Així mateix, els lligams
de la Lincoln amb els lí-
ders religiosos i dotzenes
d’altres iraquians promi-
nents pretenen influir
dintre de les comunitats
iraquianes en benefici
dels clients de l’empresa,
inclosos els militars nord-
americans.

Examinats aquests
precedents, concloem
que la venda d’un pis a
La Verneda o a Roquetes
pot permetre al venedor
finançar un servei d’in-
fluència ideològica a
l’Iraq.

Alfons
Almendros

La venda d’un pis a
Roquetes pot finançar
un servei d’influència
ideològica a l’Iraq
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internacional va caure un
70 per cent, mentre que la
partida destinada a habitat-
ge només es va reduir un 6
per cent. Això significa que
percentualment el pes va
augmentar molt, del 30 al
49 per cent. L’informe de
Caixa Catalunya pronostica
que aquest darrer exercici
s’haurà tancat amb un des-
cens de la inversió en im-
mobles del 17 per cent, de
manera que la xifra s’haurà
situat en els 5.500 milions
d’euros.

Impacte en l’economia
L’entitat financera també
reflexiona que el sector de la
construcció, molt impor-
tant a l’Estat, s’ha benefici-
at durant anys de l’impuls
dels inversors estrangers.
Des de l’any 2000, explica,
la inversió estrangera direc-
ta en immobles representa
més del 8 per cent del valor
afegir brut del sector. ■

La marca Simat aposta per
nous productes i mercats
| La firma de productes per a ‘vending’ treballa en el llançament de varietats làctiques amb valors
nutricionals | L’empresa familiar catalana intensificarà la seva internacionalització a través de Txèquia

Maria Teresa Coca
HOSTALETS DE PIEROLA

La catalana de productes per
a vending Simat encara el
2006 amb nous projectes
per consolidar la marca, ori-
entats també al llançament
de nous productes i l’entra-
da a nous mercats. En el pri-
mer dels àmbits, aquesta
empresa familiar d’Hosta-
lets de Pierola (Anoia) està
estudiant l’elaboració de llet
en pols amb soja o altres va-
lors nutricionals i també
productes més digestius
(amb menys grau calòric), i
alhora investiga sobre un io-
gurt en pols.

Aquestes varietats com-
pletaran l’oferta actual de
l’empresa, que ara està es-
pecialitzada en la llet en pols
de diferents especificitats,
en xocolata i en te, després
de les fortes inversions rea-
litzades el 2001 per automa-
titzar la planta.

La modernització ha ser-
vit per assegurar els nivells
de qualitat de la marca, ja
que el producte s’elabora sis-
temàticament amb les ca-
racterístiques organolèpti-
ques i funcionals (fluïdesa,
estabilitat mecànica, mulla-
bilitat) més regulars del
mercat, gràcies al seu gra-
nulat. Característiques ab-
solutament imprescindibles
per al bon funcionament de
les màquines expenedores.
La capacitat de producció
actual de la planta és de mil

quilograms l’hora.
La tecnologia usada a

Hostalets de Pierola és única
a Espanya i és fruit de l’es-
forç en recerca i desenvolu-
pament (R+D), al qual la
firma destina prop d’un 10%
de la facturació anual, de 6
milions d’euros.

Pel que fa al volum de ne-
goci, els gestors de la firma,
els germans Joan, Pere i
Ramon Font, el volen doblar
en un termini de tres a qua-
tre anys per mitjà dels nous
productes però també per
l’entrada a nous mercats i

per l’ampliació de la divisió
comercialitzadora Lead
Food Service, a través de la
qual són distribuïdors en ex-
clusiva de productes alimen-
taris de grans marques –en
l’actualitat 12– pel canal de
vending. Albert Espriu és el
nou director general
d’aquesta divisió.

Respecte a l’expansió,
Simat –líder a Catalunya– ja
és present a tot l’Estat espa-
nyol, Portugal i el sud de
França. També està treba-
llant en els països de l’Est,
àrea en la qual pensa cen-

trar els seus esforços d’in-
ternacionalització, concre-
tament a Txèquia, on té una
joint venture comercial amb
un distribuïdor. El produc-
tor txec fabrica part dels
productes amb elaborats
propis de Simat i amb les
adaptacions adequades als
gustos de la població de l’Eu-
ropa de l’Est (com per exem-
ple el te amb taronja o amb
préssec i un punt d’acidesa,
o els batuts de xocolata, ma-
duixa i vainilla). “No descar-
tem, a mitjà termini, expor-
tar el nostre know-how per-

què puguin fabricar-se
aquests productes a Txè-
quia, un mercat amb molt
potencial de creixement a la
zona”, assegura Pere Font,
conseller delegat.

La firma ha culminat el
2005 el canvi directiu a la se-
gona generació –va ser crea-
da ara fa 25 anys per Joan
Font a Sant Sadurní
d’Anoia– i els principals ac-
cionistes –Joan, Pere i
Ramon, amb el 75% del ca-
pital i la resta en mans de la
família– han assumit les tas-
ques més executives. ■

Pere Font, conseller delegat del grup familiar Simat ■ CRISTIAN FUNICELLI

| La caiguda de la
inversió en altres
àrees augmenta el
pes de la vivenda


