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Decathlon engega les obres del centre 
que projecta a Mollet
EL 9 NOU

La cadena de comerços d’articles esportius 
Decathlon ha començat en els últims dies les 
obres de construcció del centre que preveu 
obrir a Mollet. La intenció que ha expressat 
la companyia francesa és que aquest establi-
ment, que serà pioner perquè incorpora tam-

bé un espai lúdic i esportiu, és obrir portes 
durant el tercer trimestre de 2010. La botiga 
donarà feina a 140 treballadors, en la selecció 
dels quals es donarà prioritat als residents a 
Mollet. Sobre uns terrenys de 7.500 metres 
quadrats, que l’empresa es va adjudicar l’any 
passat, es construirà una botiga de 3,000 
metres de superfície. A la part superior de 
l’edifici hi haurà diverses pistes esportives.
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L’atur perd en els 
dos mesos d’estiu la 
recuperació de la primavera
Granollers

EL 9 NOU

L’ocupació ha tingut, de nou, 
un comportament negatiu 
durant els mesos estivals. 
Entre juliol i agost, el Vallès 
Oriental ha perdut tota 
l’ocupació que havia creat 
durant la primavera. Els des-
censos de maig i juny s’han 
convertit entre juliol i agost 
en creixements molt impor-
tants, particularment durant 
aquest últim mes. De fet, 
segons dades del Departa-
ment de Treball de la Gene-
ralitat, el mes d’agost es va 
tancar amb 1.400 aturats mes 
que el juliol. La suma dels 
dos mesos estivals situen el 
creixement en prop de 2.000 
desocupats. Amb aquestes 
xifres, la comarca arriba als 
31.292 aturats, que suposa 

un 14,80% de la població 
activa, i s’apropa a les xifres 
rècord registrades al mes 
d’abril.

El mercat de treball de 
Granollers és el principal 
responsable del fort crei-
xement de l’atur del mes 
d’agost. En aquesta zona, 
la més àmplia en què estan 
dividits els àmbits laborals 
del Vallès Oriental, el creixe-
ment va ser de 812 persones. 
Ara, l’atur afecta 17.669 
treballadors de la zona (un 
14,27% de la població acti-
va). Al mercat de treball de 
Mollet, el creixement va ser 
de 540 aturats, de manera 
que la desocupació afecta 
10.842 persones (un 16,25% 
de taxa). Al Baix Montseny 
hi ha 37 aturats més, i amb 
2.378 afectats, la taxa se 
situa en un 13,69%.

Les vendes de 
Derbi a l’Estat 
baixen per sota 
de la mitjana 
del sector

Martorelles

EL 9 NOU

Les vendes de ciclomotors 
del fabricant Derbi, de 
Martorelles, van baixar el 
mes d’agost per sota de la 
mitjana del sector. La dada 
trenca la tendència dels 
mesos anteriors. Amb tot, la 
caiguda va superar el 44% 
respecte al mateix mes de 
l’any passat, segons dades 
de la patronal del sector 
Anesdor, que xifra el descens 
general a l’Estat en un 46%. 
En l’acumulat de l’any, Der-
bi ha venut un 54% menys 
de ciclomotors, mentre que 
el sector ha baixat un 52%. 
Derbi és actualment la quar-
ta marca de ciclomotors en 
vendes a l’Estat.

En motos Derbi va aconse-
guir més vendes aquest agost 
que el mateix mes que l’any 
passat i resisteix millor que 
la competència el descens 
del mercat. En l’acumulat 
de l’any, el fabricant valle-
sà perd un 17% de vendes, 
mentre que el sector cau 
prop del 43%.

Davant d’aquestes xifres la 
patronal del sector denuncia 
la demora en la posada en 
marxa del pla de reactiva-
ció per al sector previst pel 
govern, que encara no dispo-
sa d’entitat col·laboradora, 
qualifica d’“insotenibles” les 
xifres actuals.

Les vendes van baixar un 27%, tot i el tancament de dos grans competidors

Les pèrdues d’Inacsa creixen 
un 59%, tot i l’ajust laboral
Sant Celoni

EL 9 NOU

El contundent ajust laboral 
que ha portat a terme l’em-
presa tèxtil Inacsa, de Sant 
Celoni, amb una reducció 
de jornada sobre el 95% de 
la plantilla, que treballarà 
la meitat dels dies en els sis 
mesos vinents, no ha aturat 
les fortes pèrdues de la com-
panyia. Segons els comptes 
que Inacsa ha presentat a 
la comissió nacional del 
mercat de valors, organisme 
regulador de les empreses 
que cotitzen a borsa, la com-
panyia va registrar pèrdues 
lleugerament superiors a un 
milió d’euros fins al mes de 
juny. Això significa que els 
resultats negatius van incre-
mentar-se fins al 59% respec-
te als registrats en el mateix 
període de l’any passat.

La companyia assenyala 
en el seu informe de gestió 
que els resultats haurien 
estat encara pitjors si no 
s’haguessin pres les mesures 
de flexibilitat i reducció de 
costos aplicades per pal·liar 
el creixent descens de la 
demanda. De fet, la compa-
nyia xifra aquest descens en 
els mercats mundials del seu 
sector en un 50%, i només el 
tancament de dos dels princi-
pals competidors (la italiana 
Novaceta i la coreana SK 
Chemicals) han propiciat que 
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El centre productiu d’Inacsa, situat a la zona de la Batllòria, en terme de Sant Celoni

les vendes individuals de la 
companyia hagin retrocedit 
un 27% respecte al mes de 
juny de l’any passat. La xifra 
de negoci es va quedar en 
10,2 milions d’euros.

L’empresa assenyala que, 
en cas que la situació del 
mercat segueixi sent com 
l’actual “Inacsa haurà de 
continuar amb polítiques 
de dimensionament d’acord 
amb la demanda mundial 
per poder superar una de les 
crisis mundials de consum 

més grans”. Una situació que 
no seria estranya perquè “les 
perspectives per al segon 
semestre de l’any segueixen 
sent de gran incògnita, donat 
que no s’albira un repunt 
immediat de la demanda en 
els sector tèxtil”.

Els administradors només 
fan una lectura en positiu de 
la situació actual: “els tanca-
ments [de Novaceta i SK Che-
micals] han de compensar el 
desfasament entre oferta i 
demanda a tot el món, i espe-

rem que una vegada la crisi 
global es vegi atenuada afa-
voriran la nostra posició en 
el mercat europeu i asiàtic”, 
apunta un apartat de l’infor-
me de la companyia.

Amb tot, el descens de 
la demanda i la rebaixa de 
preus del producte final té 
un agruejant en el cost de 
les primeres matèries que la 
companyia utilitza per elabo-
rar fil d’acetat de cel·lulosa, 
que o bé conserva el preu o 
bé s’incrementa.


