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La planta barcelonina de Frigo fabricarà el nou gelat, d’una textura més cremosa

El nou gelat Cornetto Soft entra al mercat europeu des de la factoria de Barcelona

Frigo obrirà unes 100 gelateries
Ben & Jerry’s en els pròxims 4 anys
La companyia té una quota del 31,9% al mercat estatal

Eva Queralt
BARCELONA

La previsió de
creixement per a
l’exercici del 2002
està per sobre de la
mitjana del sector

Frigo, empresa propietat del
grup Unilever, augmentarà la
seva presència en el mercat
dels gelats amb la introducció
a l’Estat espanyol de la xarxa
de gelateries nord-americana
Ben & Jerry’s, que el grup
multinacional va adquirir
l’any 2000.

De moment, Unilever ja
disposa d’un primer establi-
ment a Barcelona, al complex
lúdic de Diagonal Mar, i espe-
ra obrir-ne un altre al Mare-
màgnum en aproximadament
un mes. Abans de l’estiu Uni-
lever preveu l’obertura d’un
tercer establiment a València
i, fins a final d’any, la cadena
s’estendrà a través del sistema
de franquícia a d’altres ciutats
de l’Estat fins a un total d’uns
10 establiments nous.

En un període de 3 o 4 anys
Ben & Jerry’s disposarà d’uns
100 punts de venda, una xifra
semblant a la d’altres cadenes
de gelateries ja implantades a
l’Estat, segons va anunciar el
director de màrqueting i ven-
des de Frigo, Luis María Mar-
tínez.

Molt popular
Ben & Jerry’s, que importarà

els gelats des de la seva fàbrica
de Vermont (EUA), és una ca-
dena amb una gran populari-
tat als Estats Units per la seva
cultura empresarial, que pro-
mou l’ecologisme i les políti-
ques socials, i que Unilever ha

afirmat que mantindrà. La
nova cadena farà ús de la xar-
xa de distribució de Frigo, tot
i que jurídicament mantin-
dran la seva independència.

Frigo, que aquest any com-
pleix 75 anys, celebra l’ani-
versari recuperant el lideratge
en la venda de gelats a l’Estat
amb un 31,9 de quota de
mercat, seguit per Nestlé
(Camy més Miko), que suma
un 28,9 per cent. Luis María
Martínez espera que Frigo
continuï creixent aquest 2002
entre 1 i 2 punts per sobre de
la mitjana del sector.

Per aconseguir-ho, Frigo
presenta dues novetats, que
seran impulsades per un aug-
ment del 40 per cent en la in-
versió publicitària, que serà de

8 milions d’euros. Una és el
Cornetto Soft, un gelat ins-
tantani amb una textura més
cremosa que es fabrica a la
planta de Frigo a Barcelona.
Aquest gelat va ser introduït
al mercat espanyol l’any pas-
sat i va tenir un gran èxit, de
manera que aquest any es du-
plicaran els punts de venda
–de 5.000 a 10.000– i es llan-
çarà arreu d’Europa amb
60.000 màquines dispensado-
res. A més a més, Frigo incor-
porarà l’Artiscoop, una mane-
ra decorativa de presentar les
tarrines de gelat.

Proposta de
retallar el
subsidi d’atur
a Alemanya

Redacció
BERLÍN

El futur president de l’Oficina
Federal d’Ocupació, Florian
Gerster, es proposa aplicar re-
tallades en les prestacions dels
aturats mentre persisteixi l’e-
volució negativa de les xifres
d’atur, que al gener passat van
superar la barrera psicològica
dels quatre milions, per situ-
ar-se en 4,28 milions de deso-
cupats.

El nou màxim responsable
de l’organisme, que assumirà el
càrrec aquest mateix mes, és
partidari de rebaixar les pres-
tacions, especialment als ano-
menats “aturats crònics”, se-
gons declaracions efectuades al
setmanari Der Spiegel. Així ma-
teix, es mostra a favor que,
passats els primers 32 mesos
sense treball, els aturats passin
a l’auxili social, en lloc d’entrar,
com fins ara, a la categoria in-
termèdia de perceptors d’aju-
des contra l’atur.

Genster, que actualment és
ministre de Treball de l’Estat de
Renània-Palatinat, va ser desig-
nat nou responsable de l’Ofici-
na Federal d’Ocupació en subs-
titució de Berhard Jagoda, que
ha exercit aquest càrrec durant
nou anys.

Jagoda deixa el càrrec a con-
seqüència de les irregularitats
que s’han detectat en diverses
delegacions regionals, en què es
va descobrir un “maquillatge”
generalitzat de les seves esta-
dístiques de tramitació d’ocu-
pació. El nomenament de Ger-
ster anirà acompanyat d’un re-
forçament de les empreses de
col·locació privades.

PORTA OBERTA

Panorama lluminós de
la Catalunya econòmica

José García-Montalvo

D
illuns passat es va presentar un
estudi de l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques
(IVIE) i la Fundació BBVA sobre

l’evolució econòmica de les províncies
espanyoles des del 1995 fins al 1998. El
detall de l’anàlisi convertirà sens dubte
aquest estudi en una peça clau de l’a-
nàlisi regional en els pròxims anys.
Quina és la fotografia de l’economia
catalana que apareix en aquest estudi?
En general, la foto ha sortit amb molta
llum i algunes, poques, zones desen-
focades.

Entre les llums més brillants és ne-
cessari destacar que Girona ocupa el
primer lloc del rànquing del PIB per
càpita, mentre que Barcelona ocupa el
cinquè lloc, Tarragona el vuitè i Lleida
el dotzè. Per a totes les províncies ca-
talanes aquest indicador se situa al-
menys un 10 per cent per sobre de la
mitjana d’Espanya i, en el cas de Giro-
na arriba fins al 40 per cent. Respecte
a la productivitat del treball, és Tarra-
gona la que ocupa la primera posició
de totes les províncies espanyoles.

Barcelona se situa en tercer lloc i
Girona en vuitè. També Lleida té una
productivitat del treball superior a la

mitjana de l’Estat espanyol, però me-
nor que la resta de les províncies cata-
lanes. En el mercat de treball trobem
que la taxa d’activitat a Girona és la
més alta d’Espanya. Tarragona se situa
en tercer lloc i Barcelona en sisè. Pel
que fa a la taxa d’ocupació fa temps
que sabem que Lleida està clarament
destacada de la resta per la seva baixa
taxa d’atur. Les dades de l’estudi de
l’IVIE confirmen Lleida en aquesta pri-
mera posició privilegiada. Però a més,
Girona es presenta com la cinquena
província amb menys atur i Tarragona
és la desena.

Respecte a les zones desenfocades, es
pot dir que l’estudi mostra un aug-
ment de la desigualtat de la renda en
totes les províncies catalanes a excep-

ció de Girona. En el cas de Lleida
l’augment ha estat tan important que
l’ha situat per sobre de la mitjana de
desigualtat del conjunt de l’Estat es-
panyol en l’últim any del qual es dis-
posa informació. No obstant això, s’ha
d’assenyalar que, a banda d’aquesta
excepció, totes les províncies catalanes
apareixen entre les més igualitàries de
l’Estat i que se situen per sota de la
desigualtat mitjana en tots els anys
considerats.

Una altra ombra: la proporció d’in-
fraestructures públiques sobre la po-
blació situa Barcelona en el penúltim
lloc entre totes les províncies, molt per
sota de la mitjana espanyola. El pro-
blema és bastant menor a Lleida, que
ocupa el sisè lloc del rànquing. També

Tarragona i Girona se situen per sobre
de la mitjana de les infraestructures
públiques per habitant entre totes les
províncies de l’Estat espanyol. Si con-
siderem la totalitat del capital, la foto-
grafia canvia bastant i es torna molt
més brillant com a conseqüència de la
vitalitat de la inversió privada produc-
tiva i residencial. Tarragona i Girona
ocupen el segon i tercer lloc pel que fa
a capital total per habitant, mentre
Lleida ocupa l’onzè lloc i Barcelona,
malgrat el seu dèficit estructural d’in-
fraestructures públiques, el dissetè.

En resum, el panorama econòmic
que dibuixa l’estudi de l’IVIE i la Fun-
dació BBVA és molt positiu per a l’e-
conomia catalana, caracteritzada per
un nivell de vida elevat, una producti-
vitat del treball alta i un mercat laboral
molt actiu. Només en dos aspectes, la
distribució personal de la renda i les
infraestructures públiques, s’observen
algunes ombres.

No obstant, aquestes són parcel·les
(la fundació redistributiva i el mante-
niment de les infraestructures) on el
govern central segueix tenint tota o
gran part de la responsabilitat. Casua-
litat o causalitat?


