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]La firma Segura-Illa ha incor-
porat dotze professionals del
gabinet Clavera. El resultat
d’aquesta integració serà un
despatx, Segura-Illa Clavera,
amb 25 professionals i una factu-
ració prevista d’1,5 milions d’eu-
ros per al 2014. Dedicada a con-
sultoria i assessoria fiscal, refor-
çarà el tractament de l’empresa
familiar. / Redacció

Premi al Portal
deTransparència

Contracte amb
Cervecerías
UnificadasdeChile

Centraleta virtual
deK-Tuin al núvol

Integraciódel
despatxClavera

]El Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya ha
lliurat el premi a la millor comu-
nicació en temes relacionats
amb la transparència al Portal
de Transparència Gencat, que
ha obtingut la màxima qualifica-
ció de l’organització Transparen-
cy International. Daniel Faura,
president, va fer el lliurament
del premi. / Redacció

]Master Ingeniería, firma espe-
cialitzada en el disseny i la cons-
trucció d’instal·lacions per a la
indústria, ha firmat un contrac-

te amb CCU
(Compañía
de Cervece-
rías Unifi-
cadas) per al
disseny i la
supervisió de
la construcció
d’una embo-
telladora de

refrescos i nèctars. Dirigida per
Toñín Merino, Master desenvo-
lupa la major part de la feina a
Colòmbia, l’Equador, el Perú i
Xile. / Redacció

Toñín Merino

]K-Tuin, distribuïdor oficial
d’Apple a Espanya, ha utilitzat
la firma Numintec per imple-
mentar la centraleta virtual al
núvol. La solució InvoxPBX
de la companyia substitueix el
tradicional servei de telefonia
i les seves infraestructures i per-
met la tramesa de missatges via
e-mail, l’enregistrament de tru-
cades o l’accessibilitat des de
dispositius mòbils. / Redacció

AINTZANE GASTESI
Barcelona

I gnacio Faus Santasusana (Barce-
lona, 1962), conseller delegat de
Genmedica Therapeutics, diu
que aplica el mètode científic
als grans àmbits de la seva vida

pràcticament des que té ús de raó.
“En la meva família no hi ha tradició
científica, és bàsicament una família
d’advocats, però jo des de petit gaudia
amb els jocs de química i els experi-
ments”, explica.
Faus, doctor enBioquímica, va aterrar

aGenmedica Therapeutics fa pocmenys
d’un any quan l’empresa, enfocada a des-
envolupar nous tractaments per a la dia-
betis, es trobava en una situació límit.
En uns mesos ha capgirat la seva delica-
da posició econòmica, l’ha capitalitzat
amb inversors solvents i ben aviat farà el
salt del Parc Científic de Barcelona a les
instal·lacions d’R+D de laboratoris Fer-
rer. “En un període de dos o tres anys
–assumeix–, igual que va passar amb Pa-
lau Pharma, Genmedica acabarà venuda
i integrada en una companyia global que
li permeti continuar creixent i jo comen-
çaré un nou projecte”, explica Ignacio
Faus. “M’agradaria ser assessor per a em-
prenedors del sector biotec o farmacèu-
tic per donar-los l’impuls necessari per-
què funcionin; podria ser aquí, a Catalu-
nya, on hi ha aquest tipus de perfil d’em-
preses, però no descarto tornar als Es-
tats Units”, argumenta Faus.
Serà l’enèsima aventura professional

d’aquest científic vocacional que ja fa
anys que va penjar la bata blanca per llui-
tar amb equips de directius, inversors i
analistes. “Jo crec que la meva carrera
ha tingut un recorregut bastant lògic i he
gaudit de totes les etapes”, resumeix. Els
seus anys de formació científica van
transcórrer als EstatsUnits, on es va doc-
torar a la Universitat d’Indiana, i on es
va entregar a la investigació. Ell descriu
aquesta etapa com “la de la ciència per la
ciència, la curiositat per saber com funci-

onen els éssers vius”. Durant un període
de cinc anys, la seva tasca d’investigació
el va portar d’Estrasburg aMadrid i pos-
teriorment a Chicago.

Finalment, es va decidir a saltar al
món empresarial i es va establir a Barce-
lona el 1993. “El cicle natural de la carre-
ra científica arrenca per uns anys d’in-
vestigació pura i dura, però va arribar
unmoment en què vaig sentir la neces-
sitat d’acostar-me més a la realitat, a
l’elaboració d’un producte que millora
la vida de molts pacients”, argumenta

Faus. La seva primera incur-
sió al món de l’empresa, a Ur
quima, va ser encara de ba-

ta blanca, però el 1999 va ocu-
par el seu primer despatx
com a executiu a Uriach. “Al
cap d’uns anys, cerques un
projecte més personal, i
vam fundar Palau Pharma
com una spin off d’Uriach”,
prossegueix. El projecte va
durar set anys, fins que Uri-
ach va vendre la divisió
d’R+D, un cicle que Faus
percep com a natural. Des-
prés d’un breu pas coma as-

sessor a Ferrer, va tornar a co-
mençar amb Genmedica, i quan en com-
pleti el cicle, arrencarà de nou. “En
aquest sector a Espanya falten professio-
nals que sàpiguen construir ponts entre
el laboratori i l’empresa”, assegura.
Faus diu que aplica el mètode cientí-

fic a totes les àrees de la seva vida. Gran
muntanyenc, va necessitar diversos in-
tents per culminar el Montblanc. “Em
plantejo un objectiu, valoro els riscos i
després actuo. I no m’importa abando-
nar en algun moment per tornar a co-
mençar, forma part de la vida”, resu-
meix. “Però sóc molt persistent; no em
rendeixo fàcilment”. Casat ambuna gine-
còloga americana i pare de dos fills en
edat universitària, assegura que no des-
carta agafar els estris d’aquí un parell
d’anys i buscar la seva nova aventura
lluny de casa. “Pot ser un bon moment
per tornar als Estats Units”.c
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Els professionals de la interme-
diació en la venda d’habitatges
reclamen mesures per impedir
la pràctica il·legal d’aquesta acti-
vitat. L’Associació Professional
d’Experts Immobiliaris (APEI),
reunida en assemblea ahir a Bar-
celona, ha destacat la necessitat

que hi hagi registres oficials
d’agents que garanteixin la seva
solvència davant el client. Se-
gons aquesta entitat, que agru-
pa 1.200 agències, per cada
empresa regularitzada al sector
hi pot haver fins a quatre inter-
mediàries irregulars.
“El problema ha anat crei-

xent amb la crisi de la mateixa
manera que ho ha fet en altres

professions, en què persones
que van amb el mòbil i poc més
ofereixen els seus serveis”, la-
menta el president de l’APEI,
Óscar Martínez. L’associació
pren com a model la regulació
catalana del 2010, que inclou
un registre i, al seu parer, està
donant bons resultats. “Ens
sembla una fórmula molt bona
que està funcionant i que hauri-

en d’adoptar la resta de comuni-
tats autònomes”, destaca Mar-
tínez. Andalusia i La Rioja ja es-
tan treballant en aquesta línia.
L’APEI veu el futur amb opti-

misme però amb cautela. “El
2014 no està sent dolent –expli-
ca Martínez–, les vendes crei-
xen, a poc a poc, tot i que falta
molt perquè elmercat es norma-
litzi”. Al seu parer, “els bancs
continuenmanant, perquè enca-
ra tenen molts pisos i influei-
xen en els preus”. Tot i això,
prossegueix, els particulars ja
comencen a veure que les opor-
tunitats s’acabaran i hi comen-
ça a haver més finançament.c
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