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Els sindicats denuncien la situació de sis dones de més 50 anys

El comitè de Gallo anuncia 
mobilitzacions en protesta 
per onze acomiadaments

Granollers

EL 9 NOU

El comitè d’empresa de 
Gallo, ha anunciat mobi-
litzacions a partir del mes 
de setembre en protesta 
per l’acomiadament d’11 
treballadors de la planta de 
Granollers que la direcció va 
anunciar, de manera unila-
teral, el dia 26 de juliol, a les 
portes del període de vacan-
ces. Segons els representants 
dels treballadors, cinc dels 
afectats, amb edats entre 
60 i 61 anys van pactar la 
seva sortida amb una indem-
nització de 50.000 euros, 
però en el cas de la resta, sis 

dones d’entre 52 i 58 anys, la 
direcció ha optat per un aco-
miadament objectiu oferint 
la indemnització mínima 
de vint dies per any amb un 
topall de 12 mensualitats.

“Hi ha casos sagnants, 
com el d’una dona vídua, 
de 54 anys, que no té altres 
recursos i queda sense pos-
sibilitat de jubilar-se”, diu 
un dels membres de la secció 
sindical de la UGT a Gallo. 
“ L’empresa ha actuat amb 
nocturnitat i traïdoria anun-
ciant els acomiadaments 
un divendres just abans de 
començar les vacances. Ha 
estat un tracte injust. Darre-
rament Gallo ha canviat molt 

la seva actitud amb els tre-
balladors”, diu el mateix por-
taveu sindical, que remarca 
també que fa un any va des-
patxar un delegat sindical 
que va haver de readmetre 
després d’un litigi judicial i 
que no compleix l’augment 
salarial pactat en el conveni 
del sector.

Les dones acomiadades 
tenien una antiguitat de 
més de 30 anys a l’empresa i 
tenien la categoria d’oficial 
de primera envasadora. El 
comitè ja ha convocat una 
assemblea per al dia 3 de 
setembre, quan torni tota la 
plantilla, i allà s’estudiaran 
mobilitzacions.

MAT Holding, 

de Parets, factura 

un 3% més en el 

primer semestre

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El grup MAT Holding, amb 
plantes a Parets (Regaber i 
Hidroglobal) i Mollet (IQV), 
que fabrica sals de coure per 
a l’agricultura i distribueix 
productes de reg, ha tancat 
el primer semestre del 2013 
amb una facturació de 82,1 
milions d’euros, un 3% més 
que durant el mateix període 
que l’any anterior.

En un comunicat, el grup 
diu que el negoci evoluciona 
de manera positiva malgrat 
el complex entorn econòmic 
mundial. Destaca la divisió 
d’aigües que registra un 
important creixement de 
les vendes del 11,8% fins 
als 26,4 milions d’euros, 
incrementant el seu pes dins 
el grup amb un 32,2% de la 
facturació total. Els mercats 
internacionals s’estan con-
vertint en una font de creixe-
ment d’aquesta divisió amb 
un augment del 32,8%, fins 
als 4,6 milions.

La divisió fitosanitària de 
sals de coure manté la seva 
facturació amb un lleugera 
caiguda del 0,8% i 55,6 mili-
ons d’euros, el que repre-
senta el 67,8% del total del 
grup. L’afebliment de mer-
cats importants com Itàlia o 
Turquia s’ha compensat amb 
un notable augment del mer-
cat interior (15,9%) i altres 
com el xinès, americà o el del 
centre d’Àfrica.

El  mateix representant de 
la UGT afegeix que també 
té la intenció de denunciar 
davant la inspecció de tre-
ball el pacte que va servir 
per regular la sortida dels 
64 treballadors de la fàbri-
ca d’Esparreguera (el Baix 
Llobregat), que es troba en 
procés de tancament. La sor-
tida d’aquests empleats es 
fa de manera progressiva en 
períodes de 90 dies amb una 
indemnització de 37 dies per 
any. A més, es va acordar que 
hi hauria 17 recol·locacions, 
de les quals 12 a la planta 
de Granollers i 5 a la d’El 
Carpio (Còrdova). El comitè 
considera que “casualment”, 
el nombre de persones 
acomiadades a la planta 
de Granollers és gairebé 
idèntic al de les persones re 
col·locades d’Esparreguera 
i denuncia que la indemnit-
zació que s’ha ofert als 12 
treballadors, i especialment 
a les sis dones, és molt més 
baixa que la que van rebre 
els treballadors del centre 
d’Esparreguera.

L’empresa de làmines plàstiques de Sant Celoni ha augmentat la plantilla en 45 persones

Renolit preveu augmentar la 
facturació un 22% aquest any

L’amines de Renolit similars a les que cobreixen la piscina del Sant Jordi

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’empresa Renolit Ibérica, de 
Sant Celoni, filial del grup 
alemany del mateix nom, 
especialitzat en la fabricació 
de làmines termoplàstiques 
per a la impermeabilització 
de piscines i cobertes, preveu 
augmentar la seva facturació 
en un 22% aquest any fins a 
arribar als 74 milions d’eu-
ros.

La companyia, que l’any 
passat va decidir tancar una 
planta a la localitat belga de 
Oudenaarde i concentrar a 
Sant Celoni tota la producció 
mundial d’estanqueïtat, amb 
una inversió de deu milions 
d’euros, preveu mantenir 
un fort ritme de creixement 
l’any que ve i arribar a unes 
vendes de 85 milions. Des-
prés d’absorbir la producció 
de la fàbrica belga, la planta 
de Sant Celoni és la principal 
del grup pel que fa a volum 
de producció. Es preveu 
que passi de les 15.000 a les 
30.000 tones anuals l’any 
2014. La potenciació del cen-
tre de treball, a més, ha supo-
sat un increment de 45 llocs 
de treball al llarg d’aquest 
any, amb la qual cosa, la 
fàbrica ha arribat a les 232 
persones en plantilla.

La decisió de concentrar 
la producció de làmines 
d’impermeabilització a Sant 

Làmines per les piscines 

del mundial de natació

Sant Celoni

Una de les obres més destacades en què ha participat 
Renolit són les dues piscines que s’han muntat al Palau 
Sant Jordi per la disputa dels Campionats Mundials de 
Natació que acaben aquest diumenge. L’empresa de Sant 
Celoni va fer les làmines que impermeabilitzen les pis-
cines com també ho va fer amb les dels Jocs Olímpics de 
Londres 2012 i els de Pequín 2008. Altres obres desta-
cades en què ha participat la firma són el projecte “Seat 
al sol”, en què es van cobrir 150.000 metres quadrats de 
sostre de la planta de Seat a Martorell. També ha imper-
meabilitzat centrals nuclears a Xina, els túnels del metro 
de Xina, Sao Paulo (Brasil) i Sofia (Bulgària), les obres de 
l’AVE a l’Estat espanyol. També ha cobert amb làmines 
termoplàstiques un canal d’irrigació a Nova Zelanda o una 
bassa de 400.000 metres quadrats a Florida (EUA).

Celoni es va prendre per la 
major capacitat tecnològica 
que té la planta, a més d’un 
tractament de residus més 
eficient, gràcies a l’aplicació 
del programa LIFE desen-
volupat l’any 2006, i pels 
millors resultats obtinguts 
en exercicis anteriors. 

Les làmines termoplàsti-
ques de Renolit es venen a 
tot el món tot i que el prin-
cipal mercat són els països 
europeus com França, el Reg-
ne Unit, Itàlia i Alemanya. 
També ven a Amèrica del 
Sud, els Estats Units i Àsia. 
Les exportacions suposen un 
80% del total de les vendes i 
han crescut molt en els dar-
rers anys ja que l’any 2003 
només representaven el 50%.

A tot el món, Renolit, fun-
dada fa 70 anys, té una plan-
tilla de 4.000 treballadors i 
30 centres de producció. En 
el segment de les piscines 
és l’empresa líder a Europa, 
amb una quota de mercat 
del 60%. La meitat de les 
piscines europees estan pro-
tegides amb una membrana 
de Renolit, segons posa de 
relleu un comunicat de la 
companyia. Pel que fa a l’Es-
tat espanyol, Renolit augura 
que el mercat de les piscines 
serà cada vegada més impor-
tant ja que és calcula que la 
més de la meitat del milió de 
piscines que hi ha pateixen 
fuites d’aigua.

La Unió d’Empresaris 
d’Automoció, a favor 
de la Plataforma pel 
Dret a Decidir

Granollers

La Junta Directiva de la Unió 
d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya ha acordat 
per unanimitat dels seus 
membres donar suport a la 
Plataforma pel Dret a Deci-
dir. L’entitat patronal, que 
presideix Domingo Comas, 
diu un comunitat que aques-
ta plataforma “és la màxima 
expressió de la democràcia 
en la qual per la via del 
referèndum qualsevol per-
sona ha de tenir el dret a 
expressar-se lliurement”. En 
el mateix comunicat, l’asso-
ciació que agrupa els empre-
saris d’automoció del Vallès 
Oriental i d’altres comarques 
de Catalunya diu que respec-
ta “democràticament” l’opi-
nió de tots els seus associats 
així com els resultats que 
poguessin sorgir del referèn-
dum.


