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La fàbrica de Renolit a Sant Celoni
rebrà inversions de 10 milions d’euros per acollir la producció d’una fàbrica que la multinacional ha tancat
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a Bèlgica. La decisió suposa doblar la
producció a Sant Celoni i no només
evita noves regulacions de plantilla,
sinó que suposarà més de 30 nous

llocs de treball. Sant Celoni es converteix en centre estratègic en fabricació
de làmines d’impermeabilització gràcies a la preparació tecnològica.

El doble
de producció i
un creixement
del 70% en
facturació
J.C.A.

El director gerent de Renolit Ibérica en una de les màquines que fabrica les làmines d’impermeabilització a la planta de Sant Celoni

Renolit tanca una planta a Bèlgica
i porta la producció a Sant Celoni
El trasllat suposarà inversions de 10 milions d’euros i crearà una trentena de llocs de treball
Sant Celoni
Joan Carles Arredondo

La multinacional alemanya
Renolit ha decidit traslladar
a Sant Celoni la producció de
làmines d’impermeabilització de cobertes d’una fàbrica
que ha tancat a Bèlgica. La
decisió suposarà inversions
de 10 milions d’euros en els
propers 18 mesos, la incorporació d’uns 35 treballadors
i el fre de l’expedient de
suspensió de contractes. A
més, allunya la possibilitat
de reduccions de personal a
la planta de Sant Celoni. La
previsió és que la plantilla
arribarà a 230 treballadors.
“Aquesta decisió suposa consolidar la presència
industrial de Renolit a Sant
Celoni per a molts anys”,
remarca Frederic Weemaels,
director gerent de Renolit
Ibérica. “És una decisió que
es pren en termes de costos
laborals, però sobretot en
termes de tecnologia; la secció de lacats que tenim a Sant
Celoni no existia a Bèlgica i
aquest ha estat un element
essencial”.

La decisió de la multinacional suposa focalitzar a Sant
Celoni la fabricació de productes d’impermeabilització.
Fins ara, la fàbrica vallesana
era la capçalera mundial
en la fabricació de làmines
d’estanqueïtat per a piscines,
una condició que mantindrà.
A aquesta producció s’hi

afegeix la que també es portava a terme en el camp de
la impermeabilització d’obra
pública.
El trasllat de l’activitat des
de la planta d’Oodenarde, on
s’han acomiadat 130 treballadors, suposa per a la fàbrica
de Sant Celoni deixar una de
les seves produccions. Les

El centre estratègic de les
làmines d’impermeabilització
J.C.A.

El grup alemany Renolit és un dels principals fabricants de
làmines plàstiques, amb uns 1.000 milions de facturació, 4.600
treballadors i 30 centres productius. Ara, la planta de Sant
Celoni, incorporada al grup el 2005 arran de la compra d’una
divisió de la belga Solvay, es convertirà en el centre estratègic
en fabricació de làmines d’impermeabilització.
A Sant Celoni ja hi havia centrada l’activitat de làmines
per a piscines. En aquest àmbit té autonomia en les decisions
comercials i productives, i també en recerca i desenvolupament. La nova producció que arriba a Sant Celoni tindrà, en
canvi, el centre de decisió a Bèlgica. “Allà coneixen bé un
producte que, a més, és més nòrdic que del sud d’Europa”,
explica Weemaels. La fàbrica de Sant Celoni ha mostrat el seu
potencial amb projectes com la coberta amb sostre solar de
Seat, la impermeabilització d’un canal a Nova Zelanda o de les
piscines olímpiques de Pequín i Londres.
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làmines de decoració per a
mobiliari es traslladaran a
Alemanya. “El personal que
es dedicava a aquesta divisió es recol·locarà en el nou
producte”, explica el director
gerent. D’aquesta manera, la
pèrdua d’una activitat no tindrà repercussions laborals.
Weemaels destaca que, a
més de la repercussió positiva per a la mateixa companyia, el creixement de l’activitat té un efecte positiu
en el teixit econòmic local.
“A més dels 190 treballadors
que tenim actualment, la
mesura afavoreix 50 llocs
de treball indirectes dels
nostres proveïdors locals”,
assenyala el director gerent
de Renolit Ibérica.
L’empresa ja ha fet els
primers passos per adequar
la planta a la nova activitat. “Tenim per davant uns
mesos de molta feina en els
quals hi ha la implicació de
tot l’staff; el procés d’adequació serà llarg i complicat,
però esperem que estarà
enllestit entre maig i juny
de l’any que ve”, explica el
Weemaels.

Amb el trasllat de la producció de la planta de Bèlgica,
Renolit doblarà la capacitat
de la fàbrica de Sant Celoni.
Actualment, la companyia
produïa 15.000 tones de
producte (làmines d’impermeabilització) i s’espera que
la capacitat arribarà a 30.000
tones anuals. La traducció
d’aquest increment de la
producció en facturació serà
més limitat, perquè es tracta
d’un article amb un valor
afegit menor i es perd l’activitat del lamitat de mobles,
però es calcula que serà d’un
70%. La xifra de negoci de la
firma de Sant Celoni és d’uns
60 milions d’euros i s’espera
que quan l’activitat estigui
completament integrada,
la facturació arribarà a 100
milions.
La major part de la nova
producció es destinarà al
mercat internacional. “Preveiem que l’any 2013 les
exportacions des de Sant
Celoni arribaran al 90%”,
explica Frederic Weemaels.
“Tenim una activitat molt
vinculada a la construcció i
és ben conegut que aquest
és un sector que ha caigut a
l’Estat”, assenyala el director
gerent de Renolit Ibérica.
Aquest creixement global
ratifica l’increment del pes
de les exportacions, perquè
el 2007, últim any del cicle
expansiu a l’Estat, les vendes
internacionals representaven
dos terços de la facturació.
El fre en el sector de la
construcció no és una situació exclusiva de l’Estat i,
encara que en menor mesura,
el descens també s’ha produït arreu d’Europa. “Hi havia
molta pressió als mercats, i
això incidia en un descens
dels preus”. Aquest és el
motiu pel qual la multinacional considerava “insostenible” mantenir dues fàbriques
de productes d’impermeabilització i s’ha pres l’opció de
concentrar aquesta activitat
en una única planta.
“Potenciar les exportacions
no és nou per a Renolit Ibérica. Exportar és una cultura
que no s’assumeix d’avui per
demà, però aquesta és una
fàbrica que ja exportava la
major part de la producció”,
indica Weemaels.

