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]Daniel Faura, president del
Col·legi de Censors de Comptes
de Catalunya, ha rebut aquesta
setmana el premi de la Funda-
ció per a la Formació i Investiga-
ció en Auditoria del Sector Pú-
blic (Fiasep), que distingeix un
“magnífic coneixedor del sector
públic i promotor de multitud
d’activitats en auditoria públi-
ca”. / Redacció

Els ingressos creixen
el 38% fins a l’octubre

IgnacioArrola, deGol
TV,millor director
demàrqueting

Garcia-Milà repeteix
comapresident

Guardóa
Daniel Faura

]GFT, proveïdor de solucions i
serveis de tecnologies de la in-
formació a escala internacional,
ha continuat amb l’evolució
positiva del primer semestre
també durant el tercer trimestre
del 2014, aconseguint un
increment d’ingressos i benefi-
cis del 38% (fins als 255,20
milions), respecte a l’any
passat. / Redacció

]Ignacio Arrola, director de
màrqueting de Gol TV, va rebre
divendres el premi Control com
a millor director de màrqueting.

El canal de
televisió de
pagament ha
rebut en els
últims cursos
una sèrie de
reconeixe-
ments per la
creativitat de
les seves pu-

blicitats. Els festivals de Canes
(2014), El Sol (2012 i 2013) i El
Chupete avalen uns anuncis que
mai no deixen indiferent a nin-
gú. / Redacció

Ignacio Arrola

]Santiago Garcia-Milà ha estat
reelegit per unanimitat presi-
dent de l’Organització Europea
de Ports Marítims (ESPO), l’en-
titat que integra els ports comer-
cials d’Europa, per un segon
mandat de dos anys. Fundada
l’any 1993, l’ESPO defensa els
interessos comuns dels ports
marítims de la UE i fa d’interlo-
cutor davant la Comissió Euro-
pea. / Redacció

MAR GALTÉS
Barcelona

Q uan Ramon Pastor es va lli-
cenciar en enginyeria a la
UPC, va trobar a Hewlett
Packard de Sant Cugat la
seva primera feina. Era el

1992 i a la companyia hi treballaven tot
just 150 persones. “Tots ens coneixí-
em”, diu, però sobretot recorda que
“utilitzàvem impressora de plo-
mins”: era abans de la invenció, feta
per la mateixa HP, de la tecnologia
d’injecció de tinta. “Per imprimir un
plànol es trigava més d’una hora”. Pas-
tor continua a Hewlett Packard, però
ara és vicepresident del grup, director
del negoci mundial d’impressores de
gran format professional, i director del
campus de Sant Cugat, on hi treballen
més de 3.000 persones. I Pastor és un
dels artífexs de la nova tecnologia per a
impressió en 3D, inventada pel grup a
partir de la feina feta en recerca i desen-
volupament, R+D, per l’equip de Sant
Cugat. “És un sector que explotarà”, diu
convençut.
HP ha anunciat que d’aquí a un

any se segregarà en dues compa-
nyies, la de serveis i software, i la
d’ordinadors i impressores. Lamulti-
nacional no ha fet encara públics els
detalls del procés, quins càrrecs ocu-
paran els seus executius. Pastor, com
a vicepresident i director mundial d’una
unitat de negoci, és al tercer nivell de
l’organigrama. Des de sempre, Sant
Cugat ha estat un bon planter de direc-
tius, i els seus dos predecessors, Enrique
Lores i SantiMorera, ocupen ara alts càr-
recs a la seu de Palo Alto.
Ramon Pastor (Mallorca, 1967) ha tre-

ballat sempre a HP, la major part de la
seva carrera al departament d’R+D, tot i
que també va passar per operacions i
màrqueting, “i això ajuda a entendre el
llenguatge de tots els empleats”. Per bé
que “de vegades enyoro el laboratori”. A
més de formació en gestió i innovació

(Iese, Insead, MIT), també té la carrera
de piano. “El vessant artístic ésmolt com-
plementari amb l’enginyeria i el negoci.
Estàmolt bé fer números, però els núme-
ros no ho són tot. Està bé mirar les coses
des del punt de vista estètic, tenir una
perspectiva rodona: complementar el ne-

goci amb les persones, l’impacte al terri-
tori, buscar tots els wins que puguis”.
Pastor va ser fa uns dies a Nova York,

a la presentació de la tecnologia Multi-
jet Fusion amb la qual “transformarem
la cadena de valor de moltes indústries,
amb una producció en 3D econòmica,
massiva i local”, va explicar entusiasta.
Està convençut que aquesta tecnologia
disruptiva provocarà un canvi de para-
digmamundial. Però ell no perd la pers-
pectiva. “No sóc gaire perfeccionista.
M’agradamolt fermoltes coses, quan al-
guna cosa és prou bona no cal buscar la

perfecció, perquè aquest esforç poques
vegades té retorn. Prefereixo dedicar-
me a altres coses”, com per exemple, a
compondre música, explica. “Al final,
compondre o fer R+D ésmirar un pro-
blema i veure com el resols de mane-
ra diferent. Agafar quatre notes i veu-
re com les complementes perquè
aportin alguna cosa a qui ho escolta”.
Hewlett Packard està a punt de ce-

lebrar els trenta anys a Catalunya (va co-
mençar el 1985 a Terrassa), i Pastor fa
més de dues dècades que hi és: “No des-
carto la mobilitat, és un repte personal”,
diu. Viatja més de 100 dies a l’any, i sem-
pre que pot torna a Mallorca, amb els
seus dos fills, de 16 i 13 anys.
I encara que tots estan pendents de la

segregació de les dues companyies, com
a màxim responsable del campus de
Sant Cugat Pastor preveu continuar crei-
xent i, si tot surt bé, fins i tot “optar a
nous centres de decisió mundials”.c
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Al cimde l’R+D

MADRID Europa Press

El Fons de Reestructuració Or-
denada Bancària (FROB) ja ha
anunciat que interposarà un re-
curs de cassació davant el Tribu-
nal Suprem arran que el Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha confirmat
una sentència que obliga aCata-
lunya Banc (CX) a pagar 1,2 mi-

lions d’euros en concepte d’in-
demnització per acomiadament
a l’expresident Adolf Todó i a
l’exconseller delegat JaumeMa-
sana.
L’organisme liderat per An-

tonio Carrascosa està disposat,
segons fonts pròximes al cas, a
arribar “fins al final” per evitar
pagar aquestes indemnitzaci-
ons. El TSJC va desestimar el

recurs que va interposar Catalu-
nya Banc a una sentència d’un
jutjat de Barcelona que decla-
rava improcedent l’acomia-
dament de Todó i Masana. La
sentència obligava l’entitat a
readmetre els dos directius o a
pagar-los una indemnització de
600.000 euros a cada un. El
FROB va destituir Todó i Ma-
sana el 10 de maig del 2013.

Catalunya Banc va rebre al
voltant de 12.000 milions d’eu-
ros en ajuts públics per al seu
reflotament, la qual cosa la con-
verteix en l’entitat que ha neces-
sitat més diners de l’Estat per
volum actius.
BBVAva adquirir l’antiga cai-

xa catalana per 1.187 milions el
juliol passat. L’entitat que presi-
deix Francisco González manté
reunions setmanals amb mem-
bres del FROB per analitzar la
part del negoci i de riscos de
CX fins que es formalitzi l’ope-
ració de compra, prevista per al
gener del 2015, segons fonts ofi-
cials del BBVA.c

RAMONPASTOR, VICEPRESIDENTDEHEWLETTPACKARD
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ElFROBrecorrerà alTS la sentència
queobligaCXapagarTodó iMasana


