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Economia
LONDRES
6.087,38
+0,03%

FRANKFURT
7.405,51
-0,12%

BALANÇ

PARÍS
4.152,31
+0,03%

ZURIC
6.706,47
-0,08%

NOVA YORK
12.318,14
+0,24%

Joan
Armengol

Piqué,
candidat
sense consens
al Cercle

TÒQUIO
10.836,64
+0,26%

El president de
Vueling és l’elegit
per liderar el lobby
empresarial en una
votació molt ajustada

IBEX-35

BARCELONA

0,59%

“No ens faran combregar amb rodes de molí”. Amb aquesta frase
tant explícita, el conseller d’Empresa i Ocupació responia dimecres als xantatges plantejats per
algunes multinacionals que ame-

Antídot contra
les rodes de molí

Esclata la
crisi al grup
de Nueva
Rumasa

Deu empreses de
l’hòlding de Ruiz
Mateos s’acullen a
la llei concursal per
reestructurar el deute

MADRID

k 0,63%

k 0,58%

nacen amb desinvertir si no reben
prou subvencions. Ahir vam saber
que l’avís no era gratuït. El govern
ha passat a l’acció i ha optat perquè una empresa catalana substitueixi la línia aèria irlandesa carac-

k

teritzada per pràctiques pròpies de
les de baix cost extrem. És bo que
tothom sàpiga on són els límits i
quines són les línies vermelles que
no es poden traspassar. Aquí ningú
no té cap bóta de Sant Ferriol.

Inditex invertirà 190 milions
a la planta de Tordera
MÉS FEINA L’ampliació del centre logístic generarà fins a 700 llocs de treball MÉS CAPACITAT La capacitat de les
instal·lacions del Maresme augmentarà un 60% MÉS VIA La Generalitat es compromet a agilitar els tràmits
ropa”, sinó que moltes de
les activitats de disseny de
marques com ara Bershka, Oysho i sobretot Massimo Dutti es desenvoluparan a Tordera.

Redacció
TORDERA

Alegria al Maresme i també al Palau de la Generalitat. La plana major d’Inditex es va reunir ahir amb
el president, Artur Mas,
per comunicar-li que ha
decidit ampliar el centre
logístic de Tordera, cosa
que suposarà invertir 190
milions d’euros i crear fins
a 700 llocs de treball, incloent-hi els 200 llocs de
treball indirectes. Si el
conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier
Mena, va començar el seu
mandat amb una important crisi industrial, el tancament de Yamaha a Palau-solità, ahir va poder
donar detalls d’un macroprojecte que dóna una mica d’aire a una comarca
fortament castigada per la
crisi del tèxtil.
Actualment treballen a
la planta d’Inditex a Tordera 950 persones. El grup
té vuit centres de distribució a tot l’Estat espanyol i
aquest és el que s’encarrega de repartir els productes de Massimo Dutti i

La planta de Fibracolor tancada fa dos anys a Tordera on es construiran les noves instal·lacions d’Inditex ■ QUIM PUIG / ARXIU

Oysho. Al final de l’operació d’ampliació, que es començarà aquest any i
s’acabarà el 2015, la capacitat de distribució del
centre s’haurà incrementat un 60%. El conseller
delegat d’Inditex, Pablo Isla, va explicar ahir que les
obres inclouran la construcció d’un dipòsit per

emmagatzemar peces de
roba penjada que serà la
instal·lació d’aquest tipus
més avançada tecnològicament que existeix a tot
Europa.
Isla també va indicar
que l’ampliació es farà
aprofitant els terrenys on
hi havia la fàbrica de Fibracolor, tancada fa dos

anys. La fi de l’activitat
d’aquesta empresa participada per Inditex i dedicada a la pintura, el blanqueig i els acabats tèxtils
va suposar l’acomiadament de prop de 430 treballadors. Ahir, l’alcalde
de Tordera, Joan Carles
Garcia, va destacar que la
inversió d’Inditex ajudarà

a “rehabilitar l’economia
d’una zona molt castigada” sobretot per l’“estrepitosa” caiguda de la indústria tèxtil tradicional i del
sector immobiliari. Garcia
hi va afegir que la iniciativa no es limitarà a ampliar
“un centre logístic amb un
sistema
d’emmagatzematge de roba pioner a Eu-

DESCOBREIX ELS AVANTATGES DE LES TARGETES DE CAIXA LAIETANA
135001-1016776L

*
LA TEVA ENTRADA A PREUE S )REDUÏT
(DE DILLUNS A DIVENDR

2x1
*

EN EL MENÚ
GEGANT CADA DIA
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Condicions “favorables”
La Generalitat no ha donat cap ajuda directa al
grup tèxtil, però sí que s’ha
compromès a facilitar que
les condicions de l’entorn
siguin “favorables” perquè
pugui desenvolupar la seva activitat de manera
competitiva. Així, Mena
va explicar ahir que s’agilitaran els tràmits perquè
pugui començar a construir com més aviat millor.
El conseller d’Empresa
i Ocupació ho va aprofitar
per avançar que, en
aquests moments, una
dotzena d’empreses de diversos sectors estudien
fer inversions similars a
les d’Inditex. Mango va
anunciar fa poques setmanes que invertirà 360 milions en el seu parc logístic
de Lliçà d’Amunt. Les
obres començaran a mitjan febrer i estimen que
duraran cinc anys. ■

Per a titulars de targetes EURO 6000 de Caixa Laietana donats d’alta
a www.caixalaietana.cat (secció: Privilegis EURO 6000), segons condicions
de participació disponibles en aquesta secció. En cas de cancel·lació de qualsevol de les ofertes
per part de les empreses col·laboradores, EURO 6000 i Caixa Laietana declinen tota responsabilitat
derivada d'aquesta cancel·lació. Aquestes són ofertes dels proveïdors mencionats anteriorment.
Caixa Laietana intervé en aquestes promocions exclusivament com a mitjà de pagament.
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