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L’empresa obté una quitança del 50% dels deutes i pagarà la resta en sis anys

EDV Packaging pacta amb els 
creditors la sortida del concurs
Llinars del Vallès

Joancarles Arredondo

Els creditors d’EDV Packa-
ging han aprovat la proposta 
de conveni de l’empresa per 
superar el concurs declarat el 
juny de l’any passat. D’aques-
ta manera, el fabricant d’en-
vasos per a la indústria ali-
mentària surt de la situació 
concursal (antiga suspensió 
de pagaments). Els creditors 
que representaven el 60% 
del deute de la companyia 
van aprovar aquest dimarts 
la proposta de conveni: una 
quitança del 50% i el paga-
ment de la resta en sis anys. 
L’empresa havia declarat 
concurs de creditors amb un 
passiu de 30 milions d’euros.

L’aprovació del conveni, 
que només resta pendent de 
l’última resolució judicial, 
dóna pas a l’aplicació d’un 
pla de viabilitat a cinc anys, 
que preveu que l’empresa 
recuperi l’any 2015 la xifra 
de negoci de 2007, propera 
als 40 milions d’euros. “Hem 
fet una previsió de creixe-
ment de facturació modes-
ta, de l’ordre del 2,5% de 
mitjana”, explica el director 
general de la companyia de 
Llinars, Jordi Pursals. 

La companyia deixa enrere 
així els temps de creixement 
de dues xifres. “Aquesta situ-
ació ens ha permès aprendre 
i sortir reforçats: la conclusió 

L’empresa intentarà recuperar en cinc anys la producció que portava a terme abans de la crisi

és que créixer ràpidament 
no vol dir millors resultats”, 
explica Pursals. “És un pla de 
viabilitat raonable i realista”, 
afegeix.

L’empresa ha aconseguit 
una sortida relativament 
ràpida de la situació de con-
curs de creditors. Ha estat un 
any i mig, en el qual l’empre-
sa no ha abandonat la ferma 
posició que manté en el 
sector a escala mundial, però 
sí que ha aprimat les estruc-
tures. Abans del concurs de 

creditors, EDV Packaging, 
facturava 40 milions d’eu-
ros i tenia 170 treballadors. 
Quan falten pocs dies per al 
tancament de l’exercici de 
2009, preveu facturar uns 
24 milions d’euros. La plan-
tilla és de 102 treballadors. 
“La majoria han estat baixes 
voluntàries, i via expedient 
només hi ha hagut 14 afec-
tats”, explica Pursals.

La sortida de la crisi d’EDV 
Packaging es produirà a tra-
vés de recursos propis de la 

companyia. “Vista l’actual 
situació del mercat bancari, 
hem decidit no acudir al 
finançament extern”, remar-
ca el director general.

EDV Packaging és un dels 
principals operadors mundi-
als en envasos per a la indús-
tria alimentària. Destaca 
per l’esforç innovador que li 
permet mantenir una impor-
tant presència en els mercats 
internacionals. De fet, un 
75% de les vendes prové de 
les exportacions.

La firma resultant 
de la fusió d’Amcor 
i Alcan conservarà la 
planta de Granollers
Granollers

La fusió entre els gegants 
del sector d’envasat Amcor 
i Alcan conservarà la plan-
ta de Granollers en la seva 
estructura. Les autoritats 
europees de competència 
han autoritzat la compra de 
la multinacional canadenca 
per part del grup australià, 
actual propietari de la planta 
de Granollers. L’aprovació 
queda condicionada a la ven-
da de dues plantes d’Amcor 
a Logronyo i a Burgos. 
Aquestes dues empreses 
hauran de ser venudes en els 
propers mesos. Amb l’ope-
ració, Amcor controlarà a 
l’Estat, a més de la planta de 
Granollers, especialitzada 
en envasat de productes ali-
mentaris, les firmes Amcor 
Tobefil Logroño, Amcor Lezo 
(Guipúscoa), i una planta a 
Alzira (la Ribera Alta), propi-
etat d’Alcan.

Cray Valley 
relleva el cap de 
recursos humans

Sant Celoni

El responsable de recursos 
humans i comunicació de 
l’empresa química Cray 
Valley, de Sant Celoni, ces-
sarà per voluntat pròpia del 
càrrec aquest 31 de desem-
bre. L’empresa ha comunicat 
aquesta setmana que la fins 
ara responsable de Sistemes 
de Gestió, Fina Parejo, substi-
tuirà Pacheco. Cray Valley té 
plantes a Sant Celoni, Mollet 
i Miranda de Ebro (Burgos).

Un nou crèdit 
sindicat finançarà 
part del pla 
inversor de Grifols
Parets del Vallès

L’empresa farmacèutica Gri-
fols ha aconseguit una reno-
vació del crèdit sindicat per 
valor de 350 milions d’euros, 
que ha de tenir una incidèn-
cia directa en l’important 
pla inversor que projecta la 
companyia. Aquest pla supo-
sa inversions, algunes de les 
quals en curs, per valor de 
450 milions d’euros fins a 
2012. Entre aquestes inver-
sions figuren la construcció 
d’una nova fàbrica a Parets, 
on s’elaborarà un nou teixit 
per a sutures, i la creació, 
també a Parets, d’un gran 
centre logístic. L’empresa ha 
comunicat aquesta setmana 
la renovació d’un crèdit en 
què participen 24 entitats 
bancàries, que també ha de 
servir, en part, per amortit-
zar un altre acord de finança-
ment de 250 milions.

Administracions i agents socials 
avancen en la creació de l’agència 
comarcal de desenvolupament
Granollers
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La voluntat d’unificar les 
actuacions de foment de 
l’ocupació a la comarca, fins 
ara a l’aixopluc dels caducats 
pactes territorials de desen-
volupament, comença a pren-
dre cos. Les administracions 
i els agents socials estan 
avançant en la creació d’una 
agència de desenvolupa-
ment, que permeti treballar 
de manera més coordinada 
per administrar els recursos 
per al foment de polítiques 
actives d’ocupació.

Aquest és un horitzó de 
treball, que encara ha de 
prendre forma, però el conse-
ller de Promoció Econòmica, 
Miquel Estapé, valora els 
avanços que s’estan produint 
en els últims mesos per crear 

un organisme que aglutini 
esforços i permeti un treball 
en xarxa que superi la situa-
ció vigent, més basada en la 
suma de projectes individu-
als, d’ajuntaments, patronals 
i sindicats. La necessitat d’un 
nou organisme ja quedava 
recollida en un document 
que denunciava que la dis-
persió d’actuacions fa perdre 
recursos en polítiques ocupa-
cionals a la comarca.

Aquesta setmana hi ha 
hagut una nova trobada 
entre agents per avançar a 
definir l’agència. Prèvia-
ment, l’àrea d’Estudis Políti-
ca Territorial, Estudis, Des-
envolupament del Consell 
Comarcal va presentar dues 
eines d’anàlisi econòmica a la 
comarca: l’Anuari Socioeco-
nòmic de 2008 i la publicació 
digital Cop d’ull.


