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tenien a Santa Perpètua.
També ha augmentat la plantilla de 40 a 44 treballadors
i no descarta fer-ho de nou
durant aquest any. La nau al
polígon de Llinars els ha permès fer realitat l’aposta en
un municipi no gaire allunyat
de l’antiga fàbrica. “Necessitàvem ser a prop de l’antiga
planta perquè volíem mantenir els treballadors. A més,
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L’empesa preveu
facturar 17 milions
d’euros, cinc més
que l’any passat

Wipac va inaugurar dijous la planta de Llinars en un acte amb representants de la Generalitat, del govern de Finlàndia i l’alcalde Martí Pujol, segon per la dreta

Un grup finlandès inverteix més de 7
milions d’euros en una fàbrica a Llinars
Wipac hi ha traslladat la planta de Santa Perpètua i hi fabrica plàstic d’envasos alimentaris
Llinars del Vallès
Estefania Marín

El grup finlandès Wipac,
dedicat a la fabricació de
plàstic per a embalatges
alimentaris, ha traslladat la
planta que tenia des de 2004
a Santa Perpètua (Vallès
Occidental) a Llinars. La
multinacional ha invertit 7,5

milions d’euros en la nova
fàbrica, que s’ha inaugurat
aquest dijous, amb unes
instal·lacions de 4.400 metres
quadrats de superfície, al
polígon Can Prat.
La fàbrica, l’única del grup
Wipac a l’Estat espanyol,
està especialitzada en la producció de plàstic per envasar
productes alimentaris i fa

El Vallès Oriental registra
durant el febrer prop de 700
aturats més que al gener
Granollers
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L’atur al Vallès Oriental
ha crescut un 1,9% aquest
febrer respecte el mes anterior. En total, a la comarca
s’han registrat 36.794 persones aturades, 687 més que al
gener. La taxa d’atur registrada es col·loca en el 17%.
Fa tot just un any, la taxa
d’aturats a la comarca era
de 15,73%. Hi havia 34.002
persones aturades, 2.792 més
que actualment.
Quant als municipis de
la comarca, el que té la
taxa més elevada de persones a l’atur és Canovelles,
amb un 23,47%, seguit
de Vilalba, amb 21,45%, i
Mollet, 20.58%. També és
destacable la taxa d’atur de

la Llagosta, amb 20,19%; la
de les Franqueses, amb un
17,01%; Sant Celoni, amb
16,81%, i Palautordera, amb
15,60%. Alguns dels municipis amb menys atur són
l’Ametlla, amb un 10,67%, i
Vilanova, 11,96%. Al conjunt
català, també s’ha viscut un
augment de l’atur, en concret, de 8.738, que suposa
un creixement de l’1,4%
respecte del mes anterior.
D’aquesta manera, el nombre
total de persones aturades a
Catalunya és de 641.948.
D’altra banda, el nombre
de persones que han exhaurit
la prestació d’atur en estar
dos anys sense feina s’ha més
que doblat des de desembre
de 2009 fins ara. En concret,
s’ha passat de les 3.056 persones a 6.820.

servir un procés de flexografia amb capacitat d’impressió
en 10 colors. La planta de
producció es dedica a tallar i
laminar el plàstic (polièster
o poliamida) i distribuir-lo
en bobines als clients, perquè
aquests, amb la seva pròpia
maquinària, faci l’acabat amb
la forma que vulguin.
Segons ha manifestat el

director de la planta, Jani
Tevajarvi, el trasllat a Llinars
respon a la voluntat de créixer i de fabricar també per
al sector farmacèutic. Wipac
ha invertit en tecnologia, a
la nova fàbrica, per duplicar
la seva capacitat productiva.
En concret, ha adquirit una
màquina de flexografia amb
més possibilitats que la que

l’Ajuntament de Llinars ens
ha donat facilitats”, apunta.
L’empresa va facturar 12
milions d’euros el 2011 i
preveu arribar als 17 milions
d’euros enguany. El 70 % de
la producció es distribueix
per l’Estat, “bàsicament al
nord de Catalunya, on es concentren diversos productors
alimentaris”, diu Tevajarvi. El
30% restant s’adreça a l’exportació, a l’Europa Central,
Àfrica i l’Amèrica Llatina.
Wipak és la filial europea
de l’empresa mare Wihuri,
situada a Finlàndia i amb un
origen familiar, tot i que s’ha
expandit a escala mundial.
Com a Wipak, té plantes a
Polònia, Alemanya, França.
Holanda, Anglaterra i a l’Estat espanyol (a Llinars) i té
presència a països de la resta
d’Europa, encara que tan sols
amb oficines de venda. També s’ha instal·lat als Estats
Units i a l’Amèrica Llatina,
sota la marca Winkap. El
grup és el quart fabricant
mundial de plàstic per a
embalatge alimentari.

Comitè i direcció pacten 32
baixes a Luxiona de Canovelles
Els afectats cobraran 32 dies d’indemnització
Canovelles
EL 9 NOU

La direcció del grup Luxiona,
de Canovelles, i la majoria
del comitè d’empresa han
firmat un acord sobre l’expedient de reducció d’ocupació
(ERO) que va presentar la
companyia el 12 de gener. El
pacte preveu l’extinció de 32
llocs de treball dels 43 que
inicialment preveia l’empresa. CCOO i USOC, que tenen
5 i 1 delegats respectivament
al comitè, l’han valorat positivament, però la UGT, amb
3 delegats, s’ha desmarcat
perquè el considera un mal
acord. Un 60% dels treballadors va aprovar l’acord en
assemblea.
L’acord, que ara ha de rati-
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ficar la Generalitat, preveu
l’extinció de 14 contractes,
als quals s’afegiran una desena més de baixes voluntàries
i una desena més de jubilacions anticipades per als
treballadors de més 57 anys.
Els treballadors que perdin la
feina rebran una indemnització de 32 dies per any amb un
màxim de 18 mensualitats.
A més, l’acord inclou un nou
ERO de suspensió, reducció
i congelació salarial per a
tot el personal de la planta
durant els anys 2012 i 2013.
També s’inclou ampliar la
possibilitat de reducció de
jornada per guarda legal als
treballadors que tinguin fills
de fins a 12 anys. Fins ara
l’edat màxima era de 8 anys.
Des del sindicat UGT, s’ha

criticat l’acord perquè en la
primera proposta la direcció
ja oferia 30 dies d’indemnització. A més, segons un portaveu, tots els treballadors
afectats tenen antiguitats
al voltant dels dotze anys
amb la qual cosa el topall de
18 mensualitats no té gaire
incidència. Els representants
d’UGT remarquen, a més
que dels 28 treballadors que
inicialment estaven afectats
per l’expedient, finalment
perdran la feina 27. Per això,
un portaveu de la UGT considera que, de fet, el pla representa l’inici de la deslocalització i un canvi de treball
estable per treball precari. A
més, afirma que les prejubilacions no han estat voluntàries, sinó obligatòries.

