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Responsables municipals van trobar-se amb responsables de la iniciativa aquesta setmana
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Joan Moretó a les instal·lacions de l’empresa de Mollet

La centenària empresa de Mollet pagarà els deutes en cinc anys amb un 25% de quitament

La Farinera Moretó supera 
el concurs de creditors

La vaga a la firma 

de l’enllumenat 

de Granollers 

s’acosta sense pacte 

de serveis mínims

Granollers

EL 9 NOU

Les posicions entre la direc-
ció d’Imesapi, l’empresa 
encarregada del manteni-
ment de l’enllumenat públic 
a Granollers i les Franqueses, 
al voltant de l’ERO temporal 
que planteja la direcció es 
mantenen allunyades. La 
plantilla manté la convoca-
tòria de vaga indefinida a 
partir de dimarts, sense pac-
te sobre els serveis mínims. 
Sense acord, la Generalitat 
haurà de dictar aquests ser-
veis en un dictamen, que 
emetrà aquest dilluns.

Els representants laborals 
demanen que els serveis 
mínims siguin els matei-
xos que s’havien fixat en 
la recent vaga general, que 
són els equivalents a un dia 
festiu (un únic treballador). 
L’empresa va aportar un 
informe municipal que asse-
nyalava que són necessaris 
deu treballadors (gairebé la 
meitat de la plantilla). Tanta 
diferència dificulta l’acord.

La plantilla, mentrestant, 
ha fet una convocatòria de 
manifestacions per donar a 
conèixer la seva problemà-
tica als veïns. La primera 
serà dilluns a les 11 del matí 
a Tres Torres. La plantilla 
convoca vaga en protesta per 
una regulació que suposaria 
suspendre mig any el con-
tracte a quatre treballadors, 
i entén que l’expedient és 
l’avantsala de futurs acomia-
daments. També demana més 
implicació municipal en la 
seva situació laboral.

Mollet del Vallès

Joan Carles Arredondo

La centenària empresa Fills 
de Moretó ha arribat a un 
acord amb la majoria dels 
seus creditors que li permet 
aixecar el concurs que va 
demanar l’estiu de l’any pas-
sat. L’acord inclou un quita-
ment del 25% en el deute i el 
pagament en un termini de 
cinc anys de la resta. Aquest 
termini, a més, és prorroga-
ble dos anys més en funció 
de l’evolució del preu de 
la primera matèria, el blat, 
d’extremada variabilitat.

El màxim responsable de la 
companyia, Joan Moretó, es 
mostra satisfet de la confian-
ça que ha obtingut dels pro-
veïdors i la major part de les 
entitats bancàries, i també 
dels clients d’aquesta empre-
sa, fundada el 1884. “Haver 
aixecat el concurs suposa 
confirmar que hi ha opcions 
per tirar endavant”, explica 
Moretó, que també presideix 
la patronal Agrupació d’In-
dustrials del Baix Vallès.

L’empresa va entrar en con-
curs de creditors a causa de 
les tensions de tresoreria que 
li havien provocat els incre-
ments del preu del blat, la 
primera matèria principal de 
la farinera, que representa 
un 80% dels costos de pro-
ducció per a la companyia. 
Amb les dificultats de finan-
çament que s’estan produint, 
l’empresa no va tenir capaci-
tat d’assumir aquests grans 
increments i es va veure abo-
cada a presentar el concurs 
de creditors (el que anterior-

ment es coneixia com a sus-
pensió de pagaments).

A més de l’acord per cobrir 
el passiu amb bancs i prove-
ïdors, que puja a sis milions 
d’euros, la companyia ha 
presentat un pla de viabi-
litat. Aquest pla ja s’havia 
començat a perfilar abans 
del mateix concurs de credi-
tors, arran de la pèrdua d’un 
dels principals clients, Casa 
Tarradellas, que va deixar 
de comprar a l’empresa de 
Mollet quan va muntar la 
seva pròpia farinera. “Aque-
lla situació ja va comportar 
un aprimament d’estructura 
que, completada ara, ha com-
portat deixar la plantilla en 
35 treballadors de mitjana, 

quan abans era de 45”, expli-
ca Joan Moretó.

En els últims mesos, l’em-
presa ha experimentat “una 
tendència a la recuperació 
lenta”, amb creixements que 
arriben en alguns casos a un 
15% respecte a l’activitat 
que es portava a terme abans 
d’entrar en concurs de credi-
tors. Aquest any, l’empresa 
preveu situar la facturació 
al voltant de 18 milions 
d’euros. “És una xifra que 
no és indicativa, perquè en 
el nostre sector la facturació 
ve molt marcada pel preu de 
compra de la primera matè-
ria, que alterna els preus de 
venda del producte”, aclareix 
el responsable de la firma.

L’activitat es desenvolupa 
en un context de forta reduc-
ció de la demanda, gairebé 
desconeguda per l’empresa, 
tot i la seva dilatada trajectò-
ria. “En més de cent anys, la 
farinera ha viscut tota mena 
de crisis, però una que hagi 
arribat a fer reduir un 15% 
el consum de pa és descone-
guda per a nosaltres”, admet 
Joan Moretó. Tot i aquest 
context, l’empresa planeja 
algunes petites inversions. 
“L’objectiu final és millorar 
la nostra eficiència produc-
tiva, més que guanyar capa-
citat”, explica el responsable 
de Fills de Moretó. La firma 
no descarta fer inversions 
amb aquest objectiu.

Obre a Sant Celoni la 
primera empresa dedicada al 
‘coworking’ al Baix Montseny

Sant Celoni

EL 9 NOU

Coworking Sant Celoni és la 
primera empresa amb espais 
dedicats al treball compartit 
entre empreses diferents al 
Baix Montseny. La firma va 
obrir portes divendres passat 
i, aquesta setmana, ha rebut 
la visita de l’alcalde i el regi-
dor de Promoció Econòmica. 
La nova iniciativa, situada a 
prop de l’estació de Renfe, té 
180 metres quadrats d’instal-
lació i té espais per a vuit 
llocs de treball. També dispo-
sa de dues sales polivalents 

per a reunions i activitats 
formatives i d’una zona d’of-
fice.

El coworking o cotreball 
permet a professionals i 
emprenedors compartir un 
mateix espai de treball per 
desenvolupar el seu projecte 
de forma individual, però al 
mateix temps pot contribuir 
a generar projectes comuns. 
L’alcalde, Joan Castaño, des-
taca que la iniciativa privada 
s’hagi implicat en un projec-
te que ajuda a fomentar l’em-
prenedoria, i que suma a les 
accions públiques que es fan 
en el mateix camp.


