
Pere Fábregas, C dlírector 

Desvrés de 33 anvs de carrera orofessional desenvoluriada 
íntGrament al Gas ~a&ra l ,  Pere Fábregas, llicenciat 
en Cikncies Empresarials, master per ESADE i PDG el IESE % es prepara, junt amb tot el seu equip, per afrontar am ki t  els 
canvis que comporta per al Grup la seva creixent expansió, a& 
com la introducció de 1'Euro i les transformacions informitiques 
derivades del canvi de segle o "efecte 2000". 

- La Diecció Economico-Financera 
és una de les que abasta disciplines 
més variades. Com aconsegueix 
administrar-la? 
Tot i que les activitats de la Direcció 
Corporativa Economico-Financera puguin b 
apareixer molt heterogenies, tenen un nexe 
comú que permet d'obtenir sinergies internes 
i optimitzar el servei que es presta a la resta 
de l'organització, tant a nivell nacional com 
internacional. D'una forma ben semilla 
i'objectiu és administrar amb eficacia els 
fluxos de diners i la informació del Grup. 
D'altra banda, la figura del chieffinancial 
offier tipic en les organitzacions arnericanes 
és exactament aixh. 

Per administrar aquests temes en un Grup de 
la dimensió i complexitat de Gas Natural, és 
evident que cal grans dosis de professionalitat, 
esforc personal i l'incre~ble efecte 
nultiplicador del treball en equip. 

1 Ens podria explicar els objectius principals 
d'aquesta Direcció per als propers anys? 
Aconseguir els recursos financers necessaris 
per al desenvolupament del Grup en les 
rnillors condicions, aix6 implica obrir mercats 
financers i mantenir-hi una permanent bona 
imatge, aixo és més emocionant en els anys 
d'ímplantació real de l'EURO. 



Administrar el procés de separació comptable la borsa espanyola, Gas Natural entrar& 
d'activitats a Espanya obligada pel procés i ripidament, en l'índex ja que és la cinquena 
de liberalització del mercat del gas, acabant societat del nostre país que compleix els 
simultaniament la centralització de requeriments del FTS Eurotop 100. 
l'administració i la tresoreria a Espanya, 
per facilitar l'orientació al mercat de les -En I'entorn de creixent liberalització i més 
unitats operatives. obertura dels diierents mercats del nostre 

negoci gasista, una eina molt irnportant 
Acabar el procés d'unicitat de la informació són els sistemes informatics. Quines 
del Grup, cosa que permetri rnillorar en el novetats i plans de millora ens pot avancar 
coneixement i l'avaluació de la informació per a aquest nou entorn? 
de control adequada i tempestiva. Caven$ en sistemes informitics és dels 

pocs que té un efecte multiplicador en 
Dotar de potencia humana i tecnolbgica els 

C 
l'organització. S'ha aconseguit 

sistemes informitics del Grup per palanquejar l'homogeneització de sistemes a Espanya 
el procés de canvi, competencia, liberalització i al Marroc i s'esti trebdant per implantar 
i eficacia. els sistemes del Grup a nivel1 del nostre 

creixement internacional. 
- Quina opinió té sobre l'evolució 
de les accions de Gas Natural a la Borsa? D'altra banda, a Espanya, la línia de 
D'acord amb els informes dels analistes desenvolupament passa per millorar els 
les accions de Gas Natural, malgrat l'efecte nostres sistemes de negoci i dotar-los de 
de la liberalització dels mercats, tenen un flexibilitat i adaptabilitat per suportar un 
recorregut positiu, en base a les expectative: fiont-offxe competitiu immediat, mentre 
de creixement del Grup i la qualitat del seu que els nostres sistemes de back-offe, 
management. Cal recordar que l'any 1992 bhicament SAP,  evolucionen per acostar-se 
el Grup tenia un valor a la borsa d'uns 0,2 a l'usuari i permetre l'aplicació de tecniques 
bilions de pessetes i que a l'actualitat assoleix que permetin millorar la competitivitat 
l'1,8 bilions, tota una trajectbria de bhe ch@. (firma electrbnica, motors de work flow, 

internet, etc.), des &un millor servei global 
- Gas Natural estara en l'índex paneuropeu (help desk, comunicacions, correu electrbnic, 
FI'S Eurotop 100, que engloba les 100 etc.), i a més amb uns costos adequats. 
primeres companyies europees per 
capitalització borsaria i volum de - Com ens afectara i com ens estem 
contractació? preparant per a I'*efecte 2000" en la 
Ara com ara el FTS Eurotop 100 només informktica del Grup? 
incorpora 4 societats espanyoles, atesa la Des del 1997 s'esti trebdant a Gas Natural 
dimensió relativa de la borsa espanyola en Informitica en l'avaluació i solució de la 
relació amb les europees. Si continua avaqant problern&,ica de Pany 2000 en els sistemes 

del Grup, utilitzant la metodologia d'IBM 
"Transformation 2.000". L'efecte és nul en 
alguns sistemes ja concebuts per superar el 
canvi de mil.leni, com el SAP que el resol 
automiticament, mentre que a la resta el 
problema es pot resoldre, un cop identificat, 
amb projectes de no gaire magnitud. 




