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INDÚSTRIA

Fibracolor acomiada
130 treballadors de
la planta de Tordera
La plantilla s’ha reduït més d’un 50%
després de dues regulacions el 2004 i 2006
DdeG, Tordera.

La planta de Fibracolor a Tordera acomiadarà en breu 130
empleats, cosa que suposa el comiat de gairebé la meitat de la
plantilla, que ascendeix a 280
persones. Es tracta de la segona regulació de plantilla que
executa aquesta empresa, que
el 2004 ja va acomiadar 37 treballadors i el 2006, una vuitantena més. Abans de la regulació
de 2006 la plantilla de Fibracolor a Tordera ascendia a 330 persones. La fàbrica textil treballarà a partir d’ara, doncs, amb
menys de la meitat de personal
que fa un any i mig.
Segons va publicar ahir La
Vanguardia, la decisió d’acomiadar part de la plantilla respon a la manca de comandes
DdeG, Lloret de Mar.

L’associació que representa les
agències de viatges a Catalunya
«lamenta» que cap representant
de l’administració pública de
Lloret de Mar assistís a una jornada dedicada en aquest sector
turístic de tipus receptiu celebrada el passat cinc de novembre a Barcelona. Segons els representants de l’entitat, en la
sessió es van fer referències
continuades a aquest municipi,
per l’elevat nombre d’agències
receptives que té i per la seva
importància dins el mapa turístic català. A la jornada hi van assistir uns 170 professionals,
dels quals una desena part eren
lloretencs. Els representants
institucionals de Lloret es van
disculpar posteriorment per no
haver pogut assistir a l’acte, segons informa Nova Ràdio Lloret.
La jornada corporativa es va
centrar a debatre la posició de
Catalunya com a destinació tu-

que ha resgistrat darrerament
la companyia textil, que acumula pèrdues de varis milions d’euros. La manca de càrrega de
treball s’atribueix a la competència dels fabricants de països amb baixos costos de mà
d’obra, segons el rotatiu barceloní.
El 2005, la fàbrica torderenca va facturar per valor de 29 milions d’euros, una xifra sensiblement més baixa que la de l’exercici 2002, quan en va facturar 34,5 milions. Durant els quatre darrers exercicis, l’empresa
torderenca ha tancat amb pèrdues. Tot i això, Fibracolor va
apostar el 2006 per fer inversions per valor de 12 milions
d’euros a la vetgada que reduïa
despeses acomiadant cap a 80
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FIBRACOLOR. L’empresa treballarà a partir d’ara amb menys de la meitat de personal que el 2006.

treballadors.
Fibracolor, una de les primeres firmes estatals pel que fa al
mercat d’acabaments tèxtils,
controla diverses filials com ara
Manteniments Tordera, també

dedicada als acabaments tèxtils
i que va fer una reducció de capital social el passat 2003, està
participada pel grup gallec Inditex, propietari del 40% de la
companyia, el holding Eplicsa,

societat pública de la Generalitat de Catalunya, disposa d’un
25% de les accions, i la família
Mas Molas (6,6%), Finova (6%)
i Lanco Trust (4,9%) constitueixen el petit accionariat.

LLORET

Les agències turístiques lamenten l’absència
d’autoritats municipals en una reunió corporativa
El turisme de «touroperador» davalla perquè algunes empreses ja no oferten Lloret
rística, en demanar una millora
de les infraestructures i en reconèixer que per ser una marca
turística reconeguda encara falta un bon camí per recórrer. En
altres paraules, que tenen molta feina pendent, segons va reconèixer el vicepresident de
l’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV), Jordi
Martí.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Lloret, davant el retret
del sector, va assegurar que està
al corrent del contingut que va
generar la jornada convocada a
Barcelona. L’alcalde de Lloret,
Xavier Crespo (CiU), assegura

que sempre han donat «suport»
al sector, sobretot ara que viuen
un moment de canvi en què
cada cop hi ha més turistes que
vénen pel seu compte. Les agències, però, han considerat ja en
diverses ocasions que si el turisme de touroperador està davallant a Lloret és a causa, en
par t, que les ofer tes no són
atractives des del punt de vista
de la relació preus-ser veis ofertats.
Alguns touroperadors anglesos, per exemple, han deixat
d’ofertar Lloret en benefici d’altres destinacions mediterrànies
emergents, segons el president

GENT

de les Agències Receptives Associades a Catalunya (ARAC)
Fèlix Aguilar.
Actualment, un 40% del turisme britànic que escull Lloret
per a les seves vacances hi arriba a través d’un touroperador,
un percentatge que ha baixat
sensiblement en els darrers
anys. Així ho van detectar els representants lloretencs que van
ser presents a la World Travel
Market, la fira de turisme de
Londres, celebrada recentment
i considerada una de les més impor tants del món. Davant d’aquesta cojuntura, Crespo va
alertar que a Lloret «hi ha mol-

tes places per omplir» i que cap
evitar que els intermediaris turístics es quedin sense feina, ja
que són ells els qui possibiliten
l’arribada massiva de turistes a
Lloret, necessària per omplir els
grans hotels del municipi.
Crespo, màxima autoritat
municipal al capdavant de l’àrea
de Turisme alhora que alcalde,
assegura que cal «preservar» l’equilibri entre una forma i una altra de planejar les vacances,
però que les agències receptores i els touroperadors són «necessaris» per al bon funcionament de Lloret com a destinació
turística.

SOCIETAT

Blanes ret un homenatge als 50
anys de carrera artística d’Esteban
L’acte se celebrarà el 23 de novembre a la Casa del Poble
DdeG, Blanes.

Blanes retrà el proper divendres 23 de novembre un homenatge als 50 anys de carrera artística al cantant blanenc més internacional, l’Esteban. Un esdeveniment organitzat a la Casa
del Poble per iniciativa d’un
grup d’amics.L’Esteve Baltrons
i Roura (Blanes, 12 de març de
1936) va gravar més de quinze
discos a Alemanya i Espanya de
cançó melòdica. Però les seves
aptituds artístiques no es limitaven només a la música. Així va
participar en pel·lícules, va actuar al Molino, i va ser vocalista d’orquestres com la Marave-

DDEG

L’Esteban, cantant, actor i artista

lla, la Principal de la Bisbal, Los
Costeños o Joaquim Soms y sus
muchachos.
A Blanes, tenia el seu local
del carrer Raval número 69 que
ell mateix dirigia. Aquest espai
es va convertir en una institució
de les nits blanenques i de la
Costa Brava. Per allà hi han passat ar tistes, polítics, turistes i
milers de persones anònimes.
Des de fa un temps ha traslladat la seva residència a Lloret
de Mar. Però a la Casa del Poble
es projectaran pel·lícules en les
que hi va participar, s’exposaran
fotos de la seva trajectòria i sonaran els seus grans èxits.
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Un Salsafí d’or
«amb paraula de
Stone»

El premiat del Salsafí d’Or va
ser pel periodista i promotor
musical Jordi Tardà. Un reconeixement a la seva darrera novel·la, La porta de l’infern.

