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NOU9 ECONOMIA EL 15

L’empresa, que celebra 50 anys, subministra les cobertes per al sostre solar de Seat

Renolit aposta per noves línies de 
producció per guanyar mercats
Sant Celoni

Joancarles Arredondo

Renolit treballa per intensifi-
car la diversificació producti-
va, sense abandonar l’especi-
alització en les làmines per a 
piscines. L’interès és potenci-
ar activitats. La firma, que en 
els últims mesos ha potenciat 
una activitat vinculada amb 
la instal·lació d’horts solars, 
principalment en cobertes de 
naus industrials, comença a 
tenir concrecions remarca-
bles en aquest segment de 
mercat. “Treballem en un 
gran projecte amb Seat; és 
l’equivalent de 300 camps 
de futbol a les cobertes de la 
fàbrica, on es produiran vuit 
megawatts”, explica el gerent 
de l’empresa a l’Estat, Frédé-
ric Weemaels.

L’empresa va organitzar 
aquest dissabte una concor-
reguda jornada de portes 
obertes, amb la qual com-
memorava el seu 50è aniver-
sari. L’efemèride arriba en 
moments econòmics com-
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Un empleat explica les propietats de les làmines que es fabriquen a la planta de Sant Celoni

plicats, però Weemaels és 
partidari dels missatges posi-
tius. “Passem per un cicle 
difícil –no m’agrada parlar 

de crisi–, però volem remar-
car que, a més d’una empresa 
amb passat, som una empre-
sa amb futur”, assenyala el 

gerent de la companyia de 
Sant Celoni.

La vinculació de l’activitat 
de l’empresa amb la cons-

trucció ha anat en contra de 
la seva evolució i, per això, 
està llançant una transició 
cap a altres sectors, com 
l’obra pública o les cobertes 
per a horts solars. “Consi-
derem que pot ser un eix de 
creixement, perquè s’està 
donant funcionalitat a un 
espai perdut, com el sostre; 
es converteix en un actiu”, 
indica Weemaels.

El creixement en nous 
sectors es fa compatible amb 
l’especialització de l’empresa 
en el segment de les pisci-
nes. Aquest continua sent el 
principal focus de la compa-
nyia. “Aquest any està anant 
millor que el passat”, admet 
Weemaels. “És un exercici 
que va bé respecte als dos 
anys anteriors; ens estem 
recuperant i guanyem confi-
ança en el futur”, apunta el 
responsable de Renolit.

La firma ha mantingut 
els esforços inversors en els 
últims anys. “Cada any desti-
nem a inversions productives 
i ambientals un milió i mig 
d’euros aproximadament”, 
explica Weemaels. Són 
inversions que s’afronten 
tot i haver-se frenat l’evolu-
ció ascendent de la xifra de 
negoci. L’any passat, Renolit 
va facturar 65 milions d’eu-
ros. El creixent pes de les 
exportacions, actualment un 
75%, permeten aventurar 
futurs creixements.

Curs de la Cambra 
sobre el cobrament 
d’impagats

Granollers

La gestió del cobrament 
d’impagats és l’eix del curs 
que la Cambra de Comerç ha 
organitzat per a aquest mes 
de juliol a la seu de la delega-
ció, a Granollers. El curs, que 
comença aquest divendres, 
incideix en un dels aspectes 
més a l’ordre del dia en l’ac-
tual cicle econòmic. En el 
curs es mostraran aspectes 
com la negociació del tipus 
d’interès i comissions per 
retards de pagament o la con-
tractació d’assegurances de 
cobrament.

La marca Munich 
obre una nova botiga 
a La Roca Village

La Roca del Vallès

La marca de calçat esportiu 
Munich ha obert un nou 
espai comercial a La Roca 
Village. La marca és present 
a l’outlet de la Roca des de 
2007, però ara s’ha traslladat 
a un espai més gran. Recent-
ment, la marca va inaugurar 
el nou establiment amb una 
festa. Durant els primers 
dies de funcionament de la 
botiga, Munich ha incremen-
tat en un 20% els descomp-
tes del seu outlet.
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El tancament de Showa ha estat un dels que ha comportat més acomiadaments en aquest començament d’any

Granollers

EL 9 NOU

El nombre d’afectats per 
expedients de regulació 
de plantilla s’ha moderat 
notablement durant el pri-

mer trimestre de l’any, tot i 
mantenir-se en índexs molt 
elevats. Segons les dades del 
Departament de Treball de 
la Generalitat, entre gener i 
març d’aquest any, el nombre 
d’afectats per expedients 

arribava a 1.875 treballadors. 
La xifra queda lluny dels 
3.223 afectats en el mateix 
període de l’any passat.

Les xifres d’aquest primer 
trimestre de l’any vénen 
marcades per alguns expe-

dients que han suposat 
acomiadaments col·lectius 
a la indústria. Un dels més 
importants és el derivat del 
tancament de l’empresa Sho-
wa, de Martorelles, però en 
el primer trimestre també es 
van resoldre els tancaments 
de Terasaki, a Granollers, i 
el de LGL, a Parets. Aquests 
grans expedients van com-
portar que el primer trimes-
tre es tanqués amb més aco-
miadaments col·lectius que 
el mateix període de l’any 
passat. En total, 481 treballa-
dors de la comarca van per-
dre la feina per via d’expedi-
ent entre gener i març. L’any 
passat, els acomiadaments 
no van arribar a afectar 400 
treballadors.

Les suspensions temporals 
de contracte, que van impul-
sar a l’alça el nombre d’afec-
tats l’exercici passat, s’han 
moderat aquests tres primers 
mesos de 2010. De 2.800 
suspensions temporals regis-
trades el primer trimestre de 
2009, s’ha passat aquest any 
a 1.365. Algunes empreses, 
com Sati o Ficosa concentren 
bona part d’aquestes afecta-
cions.

Les regulacions de plantilla 
continuen produint-se sobre-
tot a la indústria. Aquest 
sector concentra més de tres 
quartes parts dels afectats 
per regulacions, amb més de 
1.600 treballadors, segons les 
dades de Treball.

El primer trimestre acaba amb 441 acomiadaments col·lectius

El nombre d’afectats per 
regulacions baixa fins al març


