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La companyia conserva les botigues de Granollers i Mataró i la distribució de pintura

Armengol cedeix les perfumeries de 
Cardedeu, Mollet i Sant Celoni a Gotta
Granollers

J.C.A.

Botigues Armengol, de 
Granollers, ha traspassat a 
la cadena Gotta, amb seu a 
Lleida, les perfumeries que 
fins ara controlava a Sant 
Celoni, Mollet i Cardedeu. 
El traspàs es farà de mane-
ra gradual i quedarà resolt 
en les properes setmanes, 
segons ha informat la firma 
de Granollers. La xarxa de 
perfumeries d’Armengol es 
limitarà, un cop concretada 
aquesta operació, a les boti-
gues de Granollers, el que va 
donar origen a la companyia, 
i Mataró.

“Estem en un moment de 
canvi en el sector, que viu 
un moment de gran concen-
tració”, explica l’administra-
dor d’Armengol, Sebastià 
Galbany. Les principals 
cadenes del sector a l’Estat 
tenen xarxes d’establiments 
que arriben a superar els 300 
punts de venda i, en aques-
tes condicions, els petits 

N
Ú

R
IA

 T
A

R
R

ÉS

L’empresa mantindrà la titularitat de la botigua de la plaça Perpinyà de Granollers

operadors veuen dificultada 
les opcions d’accedir a eco-
nomies d’escala per ser com-
petitius. Aquest ha estat el 

principal motiu de la cessió 
de tres dels cinc establiments 
de la cadena a Gotta, una 
marca de trajectòria relati-

vament recent (es va fundar 
el 1992), que s’apropa als 50 
punts de venda i amb presèn-
cia a Lleida, la demarcació 

d’on és originària, Barcelona, 
Tarragona, Osca, Terol i 
Castelló.

“El nostre model és dife-
rent dels grans operadors; 
ens diferenciem en la for-
mació de la nostra plantilla 
perquè, a més de venedors, 
assessorem els clients”, asse-
nyala Galbany. En aquest 
sentit, la companyia ha fet 
aposta per concentrar esfor-
ços en dos establiments, el 
de Granollers, l’originari de 
la companyia, i el de Mataró, 
un dels últims que va obrir, a 
finals de 2006, i que està en 
procés de consolidació.

Entre els establiments 
traspassats a Gotta, el de 
més dimensió és el de Sant 
Celoni, amb 200 metres 
quadrats i situat a la plaça 
de la Vila, mentre que el de 
Mollet ocupa 100 metres al 
carrer Berenguer III. El de 
Cardedeu té 75 metres qua-
drats i està situat a la carre-
tera de Cànoves.

A més de continuar l’ac-
tivitat de perfumeria a les 
botigues de Granollers i 
Mataró, el grup Armengol 
preveu reforçar la divisió de 
distribució professional de 
pintura. “En aquest àmbit 
ens trobem en posicions cap-
davanteres en el rànquing 
català”, assenyala Galbany. 
“Són dues realitats diferents 
per a l’empresa”, remarca 
l’administrador.
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Les instal·lacions de la Forestal estan en procés de desmantellament

Ercros ingressa 41,7 milions per la 
venda dels terrenys de Sant Celoni
Sant Celoni

EL 9 NOU

La venda dels terrenys que 
ocupava la fàbrica de Deriva-
dos Forestales a Sant Celoni, 
inactiva des de la tardor pas-
sada, ha comportat ingressos 
de 41,7 milions d’euros per 
a l’empresa propietària de la 
companyia, el grup químic 
Ercros. Aquesta societat ha 
comunicat aquesta setmana 

que ha firmat un acord amb 
els antics accionistes de Deri-
vados Forestales, l’empresa 
Cellex i la societat Bidsa 
–vinculada al Banc Sabadell–, 
que “liquida definitivament 
les garanties atorgades” en 
favor d’Ercros quan aquesta 
companyia va adquirir la 
Forestal.

El valor definitiu dels 
terrenys de la Forestal, que 
està en procés de desmante-

llament, és de 41,7 milions 
d’euros. A aquesta quantitat, 
s’hi han d’afegir 1,8 milions 
més que Ercros ingressarà 
d’altres operacions vincula-
des a la compra de Derivados 
Forestales.

Els terrenys han estat 
venuts a l’empresa Metrova-
cesa, que serà l’encarregada 
de promoure a la zona el pla 
urbanístic, amb 525 habitat-
ges i equipaments diversos.


