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Les activitats dels grups de processament de greixos animals es complementen

Garnova s’uneix a Saria per 
liderar el sector a l’Estat 
Granollers

Joan Carles Arredondo

El grup de tractament de 
residus carnis Garnova i la 
filial a l’Estat de la firma 
alemanya Saria han acordat 
fusionar les seves activitats. 
L’operació, pendent de l’au-
torització de les autoritats 
de competència, crearà un 
grup líder en la recollida, 
processament i transforma-
ció de subproductes animals 
en proteïnes i greixos per a la 
nutrició d’animals, la indús-
tria d’alimentació i altres 
aplicacions industrials.

Joan Vila, conseller dele-
gat de Garnova i de la nova 
societat resultant, destaca 
la complementarietat de les 
dues companyies, particular-
ment des del punt de vista 
geogràfic. “Garnova estava 
centrada en la zona mediter-
rània i Saria té presència a la 
zona centre i al Nord-Oest”, 
explica. Vila també destaca 
altres opcions que obre l’ope-
ració. “Saria té departaments 
de recerca molt potents i això 
ens dóna l’opció d’afrontar 
nous reptes i accedir a nous 
productes”.

El conseller delegat de 
la nova companyia, que 
compartirà el càrrec amb 
Valentín García (que ja era 
el màxim responsable de 
Saria a l’Estat), assenyala 
que la complementarietat 
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Garnova té a Llerona la fàbrica de Greixos Vila, que va donar origen al grup

de les dues companyies 
permet eliminar les reper-
cussions de l’operació sobre 
la plantilla. Garnova és un 
grup ampli que, des de la 
seu de Granollers, gestiona 
diversos centres productius. 
A la comarca, disposa de 
les instal·lacions de Grei-
xos Vila, la que va donar 
origen al grup, a Llerona, i 
del centre de producció de 
biodièsel Stocks del Vallès, a 
Montmeló. També té instal-
lacions a Térmens (la Nogue-

ra), Sant Joan les Fonts (la 
Garrotxa), Santa Bàrbara (el 
Montsià) i algunes societats 
més al País Valencià fruit 
de la compra, l’any 2010, del 
grup Gess.

Aquesta compra es va 
afrontar uns mesos després 
que la família Vila, propi-
etària de Garnova, donés 
entrada a l’accionariat la 
societat de capital risc del 
Banc Sabadell Aurica XXI. 
Era una operació que aporta-
va al grup més potencial per 

afrontar el procés de concen-
tració que es dóna al sector. 
La família Vila i Aurica XXI 
mantindran la participació 
en el nou grup, tot i que el 
pes d’Aurica XXI ha variat.

“Aquesta és una bona ope-
ració per a nosaltres i per al 
sector en l’objectiu de crear 
més valor afegit i donar fei-
na, sempre tenint present 
com és l’entorn econòmic 
actual”, diu Vila. El nou grup 
té una facturació agregada 
de 170 milions d’euros.

Més de 300 
interessats a fer un 
curs de consergeria 
a Mollet
Mollet del Vallès

Més de 300 persones s’han 
mostrat interessades a parti-
cipar en un curs de conserge-
ria i manteniment d’edificis 
que imparteix l’empresa 
municipal Emfo. Només 23 
d’aquests interessats han 
pogut participar en un curs 
del qual ara ha començat la 
fase de pràctiques, que s’està 
fent en cinc centres de la ciu-
tat durant 60 hores. El curs 
forma part d’un programa 
que han finançat l’Ajunta-
ment de Mollet, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu. El pro-
grama Formació i Inserció 
Laboral també ha inclòs un 
curs de cambrer de pisos, en 
què un 80% de participants 
ha trobat feina.

Atik Ventanas es 
mobilitza pel retard 
en les nòmines 

Sant Celoni

La plantilla de l’empresa 
Atik Ventanas, de Sant 
Celoni, ha començat un 
seguit de mobilitzacions per 
denunciar l’impagament de 
les nòmines dels últims dos 
mesos, segons ha informat 
el sindicat Comissions Obre-
res. La situació afecta una 
trentena de treballadors. En 
el moment de tancar aquesta 
edició, la direcció i represen-
tants sindicals mantenien 
una primera reunió per 
apropar posicions. El sindicat 
alerta de les dificultats eco-
nòmiques de la companyia.

La iniciativa ja ha començat amb sis noves firmes beneficiades

Empreses de Granollers ofereixen sis 
mesos de servei gratuït a emprenedors

Granollers

EL 9 NOU

Sis noves empreses, esco-
llides entre les entre 80 i 
90 que anualment reben 
el suport dels Serveis de 
Foment Econòmic de l’Ajun-
tament de Granollers, tin-
dran assessorament gratuït 
durant mig any en diversos 
camps de gestió. És la inicia-
tiva pionera que la patronal 
Pimec, l’Ajuntament –a tra-
vés de Granollers Mercat– i 
set empreses han posat en 
funcionament aquest mes. 
Les primeres sis noves fir-
mes beneficiàries (d’activi-
tats diverses com l’elaboració 
de samarretes, restaurants, 
centres d’idiomes i traducció 
i fabricació de cerveses) ja 

Àngel Ramos, 
secretari comarcal 
de la Federació 
d’Indústria de CCOO
Granollers

Àngel Ramos ha estat escollit 
nou secretari general del Sin-
dicat d’Indústria de Comissi-
ons Obreres al Vallès Orien-
tal i el Maresme. El congrés 
territorial, que va tenir lloc 
aquest dimarts al Centre 
de Recursos Agraris de les 
Franqueses, va donar ampli 
suport a la candidatura de 
Ramos, que ja formava part 
de la direcció del sindicat. El 
nou secretari, que substitu-
eix Santi Garcia al capdavant 
de la federació, va posar de 
manifest que el panorama 
actual no posa fàcil la tasca 
d’aconseguir una militància 
activa dels delegats i afiliats, 
però que confiava en l’equip 
de què s’ha dotat el sindicat 
per aconseguir-ho. Aquest va 
ser el primer congrés territo-
rial en la reforma d’estructu-
res que afronta la federació.

Els empresaris participants en el programa durant la presentació de dilluns

tenen el servei i, cada mig 
any, s’oferirà la mateixa pos-

sibilitat a sis empreses més.
La iniciativa, en què parti-

cipen AVS Legal i Econòmic 
i Bellavista Legal, en serveis 
de gestió; Aplen, en informà-
tica; Allianz, en asseguran-
ces; Bellavista Enginyeria, en 
enginyeria; Ark Gallery, en 
màrqueting, i Produccions 
Planetàries, en imatge, es va 
gestar en el Consell Econò-
mic i Social i està prenent 
forma a mesura que el pro-
grama avança.

Els impulsors de la inicia-
tiva determinen quines són 
les activitats més viables en 
funció de paràmetres com 
la creació de llocs de treball, 
el pla d’empresa o innovació 
i obren els seus serveis. “És 
una iniciativa nova, que no 
té cap referència”, explica 
el membre de la junta de 
Pimec, Josep Lluís Santamar-
ta. “Els primers sis mesos 
són claus, però de vegades 
les noves empreses es troben 
mancades d’assessorament 
professional”, afegeix. La 
proposta, que ja segueixen 
altres ajuntaments, comple-
menta l’impuls municipal a 
l’emprenedoria.


