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Inditex invertirà 190 M€ a Tordera en
5 anys i crearà uns 500 llocs de treball

Joan Carles
Garcia
ALCALDE DE TORDERA

 El conseller d’Empresa ressalta que permetrà recol·locar acomiadats de l’antiga Fibracolor
EFE

TORDERA | AGÈNCIES / DdG

El grup tèxtil Inditex invertirà uns
190 milions d’euros en el projecte
d’ampliació de la planta logística
que la companyia té a Tordera,
cosa que suposarà la creació de
mig miler de llocs de treball. El vicepresident i conseller delegat
d’Inditex, Pablo Isla, va explicar els
detalls dels plans d’expansió del
grup al president de la Generalitat,
Artur Mas, durant la trobada que
van mantenir ahir al Palau de la
Generalitat.
Un cop ﬁnalitzi aquesta operació d’ampliació de la planta logística de Tordera, que es durà a terme entre 2011 i 2015, la capacitat
de distribució de la instal·lació de
Tordera s’haurà incrementat en un
60%. I a banda, el nombre de treballadors de la planta augmentarà en un 50%, ja que es passarà dels
950 actuals a 1.450 l’any 2015.
Les obres d’ampliació inclouran
la construcció d’un dipòsit per
emmagatzemar peces de roba
penjades, que es convertirà en la
instal·lació de la seva classe més
avançada tecnològicament en funcionament a tot Europa.
Mas facilitarà els tràmits
Aquesta és una de les primeres notícies positives que apareixen en
l’àmbit de la indústria en els últims
mesos a Catalunya, i que contrasta
amb anuncis de tancaments de fàbriques com el de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans.
El president, Artur Mas, va agrair
a la direcció d’Inditex «la seva
nova aposta» per Catalunya i ho va
valorar com «una ferma prova de
conﬁança en el present i en el futur econòmic de Catalunya». De
fet, ahir el ple de Tordera havia d’aprovar una modiﬁcació del Pla
General, però l’alcalde va decidir
treure el punt de l’ordre del dia per
acabar d’ajustar algun element.
Finalment, el president català va
comunicar també al grup tèxtil
gallec la seva disposició per «facilitar qualsevol mena de tràmit o
permís que calgui per començar la
inversió de Tordera en poques
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«Amb Inditex
hem fet una feina
de gota malaya
durant dos anys»
JORDI VERA | TORDERA

El president de la Generalitat, Artur Mas, amb el vicepresident del grup tèxtil Inditex, Pablo Isla.

La inversió per a Vilamalla va fugir a Saragossa
DdG | GIRONA

El grup Inditex ha tingut el
punt de mira focalitzat en Catalunya en d’altres ocasions a banda de Tordera, sense anar més
lluny, l’any 2001, quan tot semblava lligat perquè el gegant tèxtil s’instal·lés a l’Alt Empordà,
llavors, va anunciar que preferia
establir el seu centre de mercaderies a Saragossa. I és que la intensió d’Inditex, segons va informar al juliol el Govern de CiU
setmanes», atès que una part molt
majoritària de la inversió prevista
s’executarà entre 2011 i 2012.
Actualment, Tordera acull la
seu central de tres de les noves
marques d’Inditex: Massimo Dutti, Bershka i Oysho. A més dels serveis centrals, com la gestió, el disseny i l’activitat comercial, el grup
fundat per Amancio Ortega realitza des de Catalunya la distribució dels productes d’aquestes

de la Generalitat el seu dia, volia situar el seu centre de distribució de
mercaderies en uns terrenys del
Far d’Empordà i Vilamalla creant
un polígon inustrial a la zona de les
Pedroses. Fins i tot, la Generalitat
va iniciar les modiﬁcacions urbanístiques per poder-ho fer realitat.
En total, la comarca de l’Alt Empordà va perdre una inversió prevista de més de 90 milions d’euros
i la creació de 500 llocs de treball.
Tot i això, Inditex mai no va donar
mai per segura la decisió d’im-

plantar-se en aquesta comarca gironina però va admetre que juntament amb una d’holandesa,
eren les que tenien més possibilitats. Finalment però, el grup
Inditex va optar per establir el seu
centre de mercaderies a l’Aragó.
L’aleshores alcalde de Figueres
Joan Armangué va criticar durament la pèrdua d’aquest centre
de distribució d’Inditex i va culpar la Generalitat per haver publicitat que el grup tèxtil volia implantar-s’hi sense estar lligat.

marques en les 1.700 botigues que
tenen per tot el món. Dues vegades per setmana, durant tot l’any,
els productes d’aquestes tres ﬁrmes
de moda s’envien des de Tordera
a tot el món.

ditex a Tordera «servirà per absorbir una part de la taxa d’atur de
la comarca».
D’aquesta manera, el conseller va fer referència a les persones
que es van veure afectades fa dos
anys pel tancament de l’empresa
Fibracolor que ara podrien ser recol·locades. A més, Mena va ressaltar que el projecte permetrà situar el municipi de Tordera com
«un centre logístic d’alçada global».

Recol·locar els desocupats
Per la seva part el conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va manifestar que la inversió de la multinacional tèxtil In-

La plantilla celebra l'ampliació del centre logístic
CARLES COLOMER

 El sector tèxtil del

Maresme veu en la inversió
prevista pel grup a Tordera
«l’inici de la recuperació»
ACN/DdG | TORDERA

La plantilla del centre logístic que
Inditex té a Tordera va rebre ahir
molt positivament l’anunci de la
multinacional sobre l’ampliació
de les instal·lacions. La presidenta del comitè d’empresa de Massimo Dutti, Laia Escarrà, va asse-

L’actual centre logístic que té Inditex a Tordera.
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gurar que «és molt bona notícia
amb els temps que corren» i va
destacar que les novetats tecnològiques que s’incorporaran faran disminuir l’esforç físic dels
treballadors ja que «hi haurà un sistema d’emmagatzematge mecànic
per treure les comandes i enviarles a les botigues». Per altra banda,
l’associació d’empresaris tèxtils
del Maresme va qualiﬁcar la inversió anunciada d’«inici de la recuperació» del sector i va ressaltar
que «només saber que hi haurà
500 persones amb feina garantida
ja és una molt bona notícia».

P Què signiﬁcarà aquesta inversió per al poble de Tordera?
R Consolidar la presència d'Inditex per sempre, perquè la proposta que fan és d'un tipus de
magatzem pioner. Un sistema
d'emmagatzematge que no es coneix a tot Europa. Des d'Inditex
Tordera distribuiran a tot el món.
A més, hi haurà el disseny i la decisió dels models per les temporades vinents. És a dir, que la central mundial de Massimo Dutti
estarà aquí. Això en principi suposa 500 llocs de treball directes i
200 indirectes més i una reactivació de l'economia del municipi. A
banda d'això, Inditex treballa molt
amb gent jove. Per tant, estarem
donant feina al sector més tocat,
que és l'atur juvenil.
P Han intervingut des de l'Ajuntament per tancar l'acord?
R Hem intervingut molt. Des que
va tancar Fibracolor (2009), Inditex es va quedar amb la fàbrica,
però la seva intenció era vendre
perquè acabaven d'ampliar a Palafolls. Jo vaig fer diverses propostes per reparcel·lar la zona i llogar les naus, però no ho veien
clar. Vam fer una altra proposta de
fer un centre comercial, però no va
quallar. I ﬁnalment al setembre
vam arribar a la proposta actual. La
idea d'Inditex era fer-ho fora de
l'Estat, però han decidit invertir
aquí. Hem fet una feina de gota
malaya durant dos anys.
P I la N-II no ha estat un problema?
R Em van dir que si aconseguia
que la carretera s’arreglés molt
millor, tot i que no els afecta perquè tenen l'autopista molt a prop.
Esperem que el fet de tenir el centre aquí faci que l'Estat desdobli la
N-II, tot i que s'ha de fer igualment.
P Creu que aquest anunci pot fer
que altres empreses també s'instal·lin a Tordera?
R Jo crec que és un reclam. De fet,
jo aquesta publicitat la vaig fent. Els
dic si Inditex ha decidit que Tordera és un bon lloc per fer un
centre logístic, perquè altres empreses no podrien decidir el mateix? I aquest tipus d'activitat és
molt possible al nostre territori
per la localització geogràﬁca: a
prop de Barcelona, de Girona, de
l'AP-7, de la Costa Brava, de l'aeroport de Girona, etc. L'ubicació és
perfecte per instal·lar aquest tipus
d'empreses logístiques.

