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VALEO

La plantilla reprèn el
calendari de protestes
!La plantilla de Valeo reprèn avui les
mobilitzacions contra el tancament de la
planta deMartorelles amb una concentra
ció davant la fàbrica de Seat aMartorell,
de la qual és proveïdor. El calendari de
mobilitzacions inclou una altra concentra
ció aquest dijous a la fàbrica de Nissan,
unamanifestació de suport a la plantilla
en vaga indefinida i una concentració a la
plaça Sant Jaume. / Redacció

FICOSA

El president de Panasonic
visita Viladecavalls
!El president de Panasonic, Kazuhiro
Tsuga, va visitar ahir les instal∙lacions de
Ficosa a Viladecavalls (Vallès Occiden
tal). La visita de Tsuga, acompanyat pel
president de Ficosa, JoséMaría Pujol, i el
conseller delegat, Xavier Pujol, va oficia
litzar l’acord segons el qual Panasonic
va adquirir una participació del 49%
de Ficosa, i aporta quatre membres a la
junta directiva. / Redacció

CAIXABANK

Segon accionista
de Bank of East Asia
!CaixaBank ha passat de primer a segon
accionista de Bank of East Asia (BEA) en
diluirse la participació quan aquest va
realitzar una col∙locació privada d’accions
el març a favor del japonès Sumitomo
Mitsui. Sumitomo va aportar 755 milions
d’euros i va elevar la seva participació del
9,74% al 17,43%, la qual cosa va compor
tar la dilució del pes de CaixaBank del
18,77% del capital al 17,17%. / EP

ARXIU

Tsuga amb JoséMaría i Xavier Pujol

AudaxEnergía
compra una
empresa a
Itàlia i suma
23.000 clients
BARCELONA Redacció

La comercialitzadora d’energia
elèctrica Audax Energía, que va
entrar al mercat italià el 2014,
ha adquirit l’empresa milanesa
Compagnia Energetica Italiana,
que ha aportat a l’empresa cata
lana una cartera de 23.000 nous
clients. Aquesta és la segona
compra en aquest país després
de l’adquisició de Big Energia,
de Torí, durant el segon trimes
tre del 2014, que va aportar
2.000 clients. Actualment, la
companyia ja suma un total de
28.000 clients i preveu assolir la
xifra de 35.000 a Itàlia a finals
del 2015.
Compagnia Electrica Italiana

compta amb 57 oficines reparti
des per tot el territori italià, es
pecialment en nuclis urbans pe
tits i mitjans. Audax Energía
preveu continuar amb l’expan
sió al mercat italià amb aquest
model i no descarta noves im
plantacions a curt termini.
Audax Energía, amb seu a Ba

dalona, també és present a Por
tugal des del tercer trimestre del
2013 i a Alemanya, on va obrir
la seva filial a començaments
d’aquest any amb l’objectiu de
desenvolupar el seu negoci al
mercat de pimes, especialment
actiu al país germànic.
La comercialitzadora d’elec

tricitat, propietat de José Ba
rrios, també el primer executiu,
preveu tancar el 2015 amb una
facturació de 515 milions d’eu
ros, que suposaun increment del
65% respecte a l’any passat.!

Els caixers de bitcoins de l’empresa facturen entre 30.000 i 60.000 euros mensuals

L’or digital de Bitchain
VÍCTOR COSTA
Barcelona

L’empresa Bitchain amb seu a
Sant Cugat del Vallès, especialit
zada a crear i operar plataformes
que facilitin l’accés al bitcoin i a la
tecnologia BlockChain, va co
mençar el 30 d’abril passat una
cursa vertiginosa al món virtual i
físic de la criptomoneda. En tan
sols quatremesos i ambunaplan
tilla formadaper tres socis funda
dors,untreballador idoscol∙labo
radors, la startup, que va comen
çar amb un capital social de
25.000 euros, compta ja amb 10
caixers distribuïts a Espanya i
Grècia iha rebutofertesper fabri
car i instal∙lar nous caixers als Es
tats Units, el Japó, Dubai i Sud
amèrica. Una de les ofertes més
atractives prové de Palo Alto, des
d’on els han ofert al voltant de 7
milionsd’euros iunaoficinaaSili
con Valley a canvi d’adquirir par
ticipacionsen la sevasocietat.
De moment, els caixers de Bit

chain estan facturant entre
30.000 i 60.000 euros mensuals,
unarealitatmolt superiora lesex
pectatives inicials de guanyar en
tre 10.000 i 15.000 euros al mes
per caixer. “Podríem tenir uns
200caixersatotelmónperòenca
ra estem creant la capacitat de
producció necessària. Estem re
bent ofertes per posar caixers en
botigues, centres comercials, ho
telsocreuers”,explicaJordiAlca
raz, soci cofundadordeBitchain.
El bitcoin està de moda. La

seva tecnologia descentralitzada
BlockChain és capaç d’esquivar
qualsevoltipusd’intervencióban
cària i funcionarcol∙lectivamenta

la xarxa, on qualsevol operació és
pública i anònima. SegonsMiquel
Alcaraz, conseller delegat i soci
fundadordeBitchain,“ambelbit
coin, tu ets el teu propi banc i tu
gestiones els teus propis diners.
Desapareix el control del banc
central. Tots els interventors des

apareixen, ésuna tecnologiapeer
topeer, personaapersona”.
A diferència de qualsevol mo

nedaactual,elbitcoinésfiniticos
tós d’extreure com l’or, per tal de
no perdre valor i capacitat. Amés
és perfectament transportable i
divisible, la qual cosa permet al
bitcoin ferse cada vegada més
petit i guanyar valor de mercat.
Segons Joaquim Fenoy, soci fun
dadoridirectortècnicdel’empre
sa, “el 2020 existiran 20 milions
debitcoinsperòmainon’hihaurà
més de 21 milions, independent
mentdequinsiguielseuvolumde
negoci”.
Després d’adquirir el 30% de

ChipChap,expertaensistemesde
pagament amb criptomonedes,
Bitchain s’autodefineix com a re
ferent en serveis d’assessoria, so
lucionsidesenvolupamentdeBit
coin iBlockChain.
Amés d’expandir la seva xarxa

de caixers i implementar una co
bertura TPV per als comerços,
Bitchain també està treballant en
unaplataformad’autoriadedocu
ments, amb la qual pretén substi
tuir als registres convencionals.
Davant la crisi política i econòmi
ca,el seugranlemaés lademocrà
ciaactiva.Caldràveuresiesconti
nuen complint els seus millors
presagis.!

JORDI ROVIRALTA

XaviDíaz,JoaquimFenoy,MiquelAlcaraz iJordiAlcaraza l’oficinad’Esadecreapolis (SantCugat)

La ‘startup’, que va
començar amb un
capital de 25.000
euros, té 10 caixers
a Espanya i Grècia
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