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Embotits Noel de Sant Joan les
Fonts obre mercat al Japó
Aquests dies ha rebut dos premis, un del MAPA i l’altre del DARP
IMMA BOSCH / Sant Joan les Fonts

J L’empresa Embotits i Pernils Noel SA
de Sant Joan les Fonts espera tancar un
acord aquests dies amb una de les empreses distribuïdores més importants del
Japó per vendre els seus productes en

els productes líders—, línia que aquests darrers dos
anys «està augmentant
considerablement» a conseqüència que «la dona fa
anys que s’ha incorporat
al món del treball i cada
vegada s’aprecien més el
temps lliure i l’oci». Noel
es va introduir en la fabricació de plats precuinats fa quatre anys i aquest
camp, segons va comentar
ahir Boix, els ha obert un
volum de negoci important, ja que actualment les
vendes representen un
10% de la facturació total.
L’últim producte que van
posar al mercat de plats
precuinats va ser la lassanya vegetal.
L’empresa, que Boix defineix com típicament familiar, té uns 600 treballadors. Treballa, a més,
el control en origen ja que

ha arribat a acords amb
grangers de tot Catalunya
—principalment de les comarques lleidatanes— que
«fan el producte a mida
controlant la genètica, les
condicions de vida de l’animal i l’alimentació».
L’empresa ha rebut
aquests dies dos premis,
un del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
(MAPA) i l’altre del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat. El del MAPA
és un accèssit en la modalitat d’Innovació ja que
és una empresa «amb un
àmplia tradició en el sector
que porta a terme un esforç innovador per desenvolupar nous productes
carnis i de pasta, així com
les noves presentacions en
funció de les tendències
del consumidor».
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Segons el director general de Noel, Joan Boix,
l’exportació és un dels temes que més potencia
l’empresa i és per això que
ha decidit obrir un nou
mercat al Japó. Aquesta
setmana representants de
Noel i d’una de les empreses distribuïdores més
importants del Japó esperen signar un acord per
vendre els seus productes
en aquest país. Actualment el 12% de la facturació de l’empresa d’embotits, que el 2002 va superar els 100 milions d’euros, prové de l’exportació.
L’empresa va ser una de
les pioneres en el llescat
d’embotits i carn fresca envasada en safates. També
ha impulsat una línia de
plats precuinats —lassanyes a la bolonyesa, canelons i pollastre rostit són

aquest país. Noel exporta un 12% de
la seva facturació, i tot i que ven a països
de la Comunitat Europea, Amèrica del
Sud i Amèrica Central, el seu principal
client és França. Noel ha rebut dos premis,
un del MAPA i l’altre del DARP.

Una vista aèria de la fàbrica de Pernils i Embotits Noel de Sant Joan les Fonts.

Medalles del DARP a l’agricultura
I.B.

J El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha
concedit les medalles a l’agricultura
a cinc gironins, entre els quals hi ha
el director d’Embotits i Pernils Noel
per «l’activitat desenvolupada al capdavant de l’empresa, que ha permès
consolidar-la com una de les més importants del sector». També han resultat premiats Xavier Espuña i Soler,
empresari i propietari de l’empresa
Esteban Espuña SA, per l’esperit innovador que ha traslladat a aquesta

L’Ajuntament de Girona i els
agents econòmics i socials
signen un pacte per millorar
el mercat de treball a la ciutat
MÒNICA CABRUJA

J L’Ajuntament de Girona, els sindicats UGT i
CCOO, i la Cambra de Comerç de Girona van signar
ahir un pacte per a la promoció econòmica, l’ocupació i la cohesió social
a la ciutat. També hi era
present com a entitat signant la FOEG, però el seu
representant, el president,
Joan Almirall, no va assistir a l’acte. La patronal
Pimec-Sefes no hi va ser
tampoc, en aquest cas perquè se l’havia posat com
a entitat adherida i no com
a signant, un fet que el
seu president, Lluís Batista, considera poc equitatiu.
Es tracta d’un acord
marc que té per objectiu
la millora del mercat de
treball i la promoció de
noves activitats d’ocupació, i que es materialitzarà
a curt termini en actuacions concretes, segons
van explicar ahir els responsables de la iniciativa.
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empresa amb la introducció de processos tecnològics de primera línia;
Pere Frigola i Casadellà, agricultor i
polític, per la seva activa participació
en el desenvolupament del sector fruiter de la comarca del Baix Empordà
amb la introducció de les noves tecnologies en les explotacions fructícoles; Jaume Parals i Grassot (a títol
pòstum), agricultor i antic alcalde de
Pals, per l’impuls al conreu de l’arròs,
i Joan Pastoret, del Ripollès, per l’activitat desenvolupada al capdavant de
la cooperativa agrària de Molló.

Càrites Diocesana de Girona, Creu Roja, la Fundació Drissa, la Fundació
Ramon Noguera, Mifas i
la UdG també van signar
el pacte com a entitats adherides, en un acte que es
celebrar a l’ajuntament.
El punt de partida d’aquest pacte és la creació
el 1996 del Consell Econòmic i Social de Girona,
com a òrgan de participació dels agents econòmics
i socials. Amb l’acord que
s’ha signat es vol, entre altres objectius, millorar la
capacitat d’inserció professional dels treballadors,
reforçar polítiques d’igualtat, millorar la formació, lluitar contra la sinistralitat laboral, fomentar
la contractació estable i fomentar la integració dels
treballadors immigrants.
A finals del 2002, el
nombre de treballadors a
la ciutat de Girona era de
46.038, un 87,5% dels
quals es concentraven al
sector serveis.

Mercadona obre
avui un nou
supermercat a
Girona
J Girona. La cadena de
supermercats Mercadona inaugura avui un
nou supermercat a Girona. El nou establiment, que ha tingut una
inversió d’1,18 milions
d’euros, està situat al
carrer Santa Eugènia,
118-120, i ocupa una superfície de sala
de ven2
des de 697m , distribuïts
entre les seccions de
carnisseria, peixateria,
fruites i verdures, xarcuteria, forn, alimentació, drogueria i perfumeria. En el nou supermercat hi treballen 35
persones, residents a la
zona. Amb aquesta
obertura, Mercadona
passa a gestionar 103
botigues arreu de Catalunya, repartides de la
següent manera: 68 a
Barcelona, 12 a Girona,
16 a Tarragona i 7 a
Lleida. A escala estatal
la cadena de supermercats està pesent en 38
províncies de 13 comunitats autònomes amb
un total de 711 establiments. / I.B.

