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Les mesures d’ajustament de planti-
lla es generalitzen. Aquesta setmana 
s’han fet públiques les mesures que 
plantegen empreses importants del 

sector tèxtil, com Sati de la Garriga, 
dels plàstics, com Renolit de Sant 
Celoni, o del sector de l’automoció, 
com Flex-n-Gate de les Franqueses. En 

aquest últim cas es preveuen acomi-
adaments, mentre que Sati i Renolit 
han optat per mesures temporals que 
ara estan en procés de negociació.

L’empresa tèxtil ha vist reduïda l’activitat en un 20% en aquest principi d’any

Sati aturarà la producció 50 
dies durant els propers mesos

La Garriga

Joancarles Arredondo

Fins a 336 treballadors, la 
pràctica totalitat de la plan-
tilla de la tèxtil Sati, prin-
cipal empresa de la Garriga 
en nombre de treballadors, 
deixaran de treballar 50 dies 
durant els propers 12 mesos 
si prospera l’Expedient de 
Regulació de l’Ocupació 
(ERO) que la direcció a pre-
sentat al Departament de 
Treball. La direcció argumen-
ta uns motius productius que 
els representants laborals 
rebutgen en espera d’analit-
zar amb més deteniment la 
documentació presentada.

L’empresa hauria vist 
reduïda de manera molt 
significativa la demanda i 
apunta la necessitat de fre-
nar la producció per evitar 
un excés d’estocs. “El mercat 
de decoració estava frenat 
des de feia mesos, però dar-
rerament el context global 
ens ha portat a reduccions de 
vendes en departaments com 
el de teixits tècnics, hoteleria 
i exportacions, que fins ara 
havien compensat el descens 
dels productes vinculats al 
consum i l’habitatge”, apunta 
el director general, Emili 
Miquel. L’empresa ha patit 
reduccions de vendes en 
mercats internacionals que 
estaven funcionant, princi-
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Sati proposa reduir de manera notable l’activitat a la fàbrica de la Garriga

palment en països de l’Est, 
on els seus productes havien 
obtingut una bona rebuda. 

Segons ha informat la 
direcció, la firma ja havia vist 
reduïda la xifra de negoci de 
manera important en l’últim 
exercici (els 50 milions d’eu-
ros facturats significaven 
un descens d’entre el 8% i el 
9%) i els dos primers mesos 
d’aquest any, no s’ha arribat 
a complir el manteniment 
de les vendes de 2008 que 

s’havia pressupostat. “Tenim 
necessitat d’aplicar aquesta 
mesura de manera immedia-
ta i concentrar les suspensi-
ons en els primers mesos per 
reduir l’estoc”, explica el res-
ponsable de la companyia.

“Els descensos de vendes 
en unitats de productes frega 
el 20% i és per això que plan-
tegem que els propers mesos 
s’aturi la producció 50 dies, 
que és aproximadament un 
20% dels 227 dies laborables 

de l’any; no pretenem tenir 
una borsa de dies, exposem 
la situació tal com està”, indi-
ca Emili Miquel. Les mesures 
exclouen, de moment, acomi-
adaments col·lectius.

En els propers dies es faran 
les primeres trobades negoci-
adores sobre l’expedient, en 
les quals, a més dels repre-
sentants de l’empresa i de 
la plantilla, hi participarà el 
Departament de Treball de la 
Generalitat.

Renolit 
proposa 
suspendre 
contractes a 
partir del maig

Sant Celoni

EL 9 NOU

La necessitat d’aplicar mesu-
res d’ajustament de la pro-
ducció s’estén a tots els sec-
tors. També en el de plàstics 
especials. L’empresa Renolit, 
de Sant Celoni, ha presentat 
una proposta per suspendre 
contractes en un període 
comprès entre els mesos de 
maig i gener vinents, segons 
ha explicat el sindicat UGT. 
La mesura afectaria una part 
important de la plantilla i 
només en quedarien exclosos 
determinats càrrecs tècnics. 
En total, serien 173 treballa-
dors. 

L’empresa es dedica a la 
fabricació de làmines de 
plàstic, essencialment per al 
sector de piscines (d’elevada 
estacionalitat). En aquest 
camp és la fàbrica de refe-
rència de la multinacional 
alemanya, una condició que 
implica que el desenvolupa-
ment de productes també es 
fa a Sant Celoni. Recentment 
es va introduir a la fàbrica 
l’elaboració de folis plàstics 
per a mobiliari (que es va 
traslladar des d’una fàbrica 
que el grup tenia a Navarra). 
Actuacions per a la imper-
meabilització d’obra civil 
i cobertes completen les 
activitats de Renolit a Sant 
Celoni.
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La planta de Flex-n-Gate a Corró d’Avall

Flex-n-Gate proposa 
prescindir de 34 treballadors 
a les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa Flex-n-Gate, de 
les Franqueses, s’ha sumat 
aquesta setmana a la llarga 
llista de firmes vinculades a 
l’automoció que plantegen 
mesures d’ajustament de 
plantilla. En aquest cas, però, 
la mesura va més enllà de les 
suspensions temporals de 
contracte que s’estan nego-
ciant en altres empreses, i 
la proposta que s’ha posat 
sobre la taula suposaria 34 
acomiadaments. La xifra 
està notablement per sobre 
del 10% de la plantilla, que 

actualment componen més 
de 200 treballadors, segons 
han apuntat des del sindicat 
Comissions Obreres.

L’empresa, de capital nord-
americà, es dedica a submi-
nistrar materials a empre-
ses auxiliars d’automoció. 
Essencialment, fa frontisses 
per a les portes de vehicles 
com Mercedes o Ford. Ara, la 
companyia argumenta causes 
productives per justificar 
la necessitat de suprimir la 
trentena llarga de llocs de 
treball. De moment, els sin-
dicats han rebut la documen-
tació acreditativa de l’expedi-
ent de regulació.


