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Almirall tanca 
la compra d’una
firma alemanya

OPA del primer
accionista de
l’empresa Uralita

El grup farmacèutic Almirall
ha tancat el procés d’adquisi-
ció del grup alemany Hermal
per un import de 376,4 milions
d’euros (62.627 milions de pes-
setes). L’empresa catalana ha
explicat que, amb aquesta
operació,Almirall «enforteix la
seva posició al mercat alemany,
al mateix temps que accedeix a
nous mercats».–Efe

La societat Nefinsa,propietat
de la família Serratosa, llança-
rà una OPA sobre el 56,6 % del
capital que encara no controla
a Uralita, amb una inversió
màxima de 783 milions d’euros
(130.280 milions de pessetes).
Uralita no descarta invertir en
nous sectors, tot i que els mate-
rials de construcció continua-
ran tenint «pes rellevant».–Efe

El cuiner santpedorenc, ahir a la cuina del seu establiment

RESTAURACIÓ

El cuiner Òscar Piedra obre un restaurant a
Sallent, apadrinat per tres estrelles Michelin
�� ROGER HERNÁNDEZ
�� Manresa

El cuiner santpedorenc Òscar
Piedra inaugurarà dijous vinent a
Sallent el seu restaurant Ospi,
amb la presència de destacats
personatges del món gastronò-
mic català i estatal. Piedra ha es-
tat campió d’Espanya del premi
culinari internacional Pierre Tait-
tinger (2005), premi nacional de
gastronomia Plato de Oro (2005 i
2006) i Collar de Oro (2007), i fi-
nalista i subcampió d’Espanya de
tapes i pinxos (2005 i 2006),entre
altres guardons.

L’acte d’inauguració comença-
rà a les 7 de la tarda, amb la pre-
sència prevista dels cuiners Ra-
mon Freixa  (restaurant El Racó
d’en Freixa), Mey Hofmann (es-
cola de cuina Hofmann) i Carles
Tejedor (Via Véneto), cadascú
amb una estrella Michelin.

També hi assistiran Aitor Ola-
begoya (antic xef del restaurant
Arola), Nacho Blanco (cap de
cuina del restaurant de la Ciutat
del Futbol de Madrid) i Òscar

Molina (cap de cuina de l’hotel
barceloní Casa Fuster).

Òscar Piedra, de 30 anys, ha co-
mentat que «la il·lusió de tots els
cuiners és tenir el seu propi nego-

ci». L’establiment oferirà serveis
de càtering, cafeteria i restaurant
amb capacitat per a uns quaranta
comensals. La principal novetat
de la seva oferta serà la «cuina en
miniatura», que consisteix en les
tapes tradicionals, «però moder-
nitzades».

En aquest sentit, el nou restau-
rant pretén oferir una cuina
d’«alta qualitat gastronòmica»,
amb plats tradicionals de cuina
de mercat, però «adaptats a una
visió personal i moderna». Segons
Òscar Piedra, la gastronomia de
les tapes té un gran potencial a
Catalunya, tenint en compte que
l’evolució que ha fet aquest plat
en altres comunitats.

Piedra es mostra «impressio-
nat» pel prestigi dels cuiners que
participaran en la inauguració.El
restaurant Ospi és ubicat al car-
rer de l’Estació,número 4.

ENERGIA

Algèria rescindeix l’acord
amb Repsol i Gas Natural
�� EFE/Madrid

La companyia estatal algeriana
Sonatrach ha rescindit el con-
tracte signat amb Repsol i Gas
Natural per desenvolupar un
projecte integrat de gas natural
que les dues empreses espanyo-
les es van adjudicar l’any 2004.
Sonatrach prendrà en exclusiva

el control de totes les operacions
relacionades amb el projecte.
Repsol i Gas Natural han adver-
tit que apel·laran a l’arbitratge
internacional pel que consideren
una actuació «il·legítima». El go-
vern algerià havia mostrat les se-
ves queixes pel «retard» en la rea-
lització del projecte.
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