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Nestlé de Sant Gregori invertirà l’any vinent
9 milions d’euros per millorar la producció
El conseller de Treball i Indústria, Josep M. Rañé, va visitar la fàbrica amb motiu del 50è aniversari de Nescafé
IMMA BOSCH / Sant Gregori

J La fàbrica Nestlé de Sant Gregori destinarà
l’any vinent 9 milions d’euros per millorar
la producció del cafè soluble, que és de 21.600
tones anuals. La fàbrica de Nestlé a Girona
La fàbrica ha augmentat
un 47% en quatre anys la
producció de cafè soluble
—el 2000 era de 14.700
tones i aquest any és de
21.600—. A més del cafè
soluble, producte pel qual
és coneguda la factoria de
Sant Gregori, la planta de
Nestlé produeix 27.900 tones de cafè verd descafeïnat i 26.000 tones de cafè
torrat.
Segons va anunciar ahir
el director de Nestlé a Girona, Javier Aldunate, el
grup ha invertit a la fàbrica
de Sant Gregori 26,3 milions d’euros en noves instal·lacions i nous processos
i amb vista a l’any vinent
destinaran 9 milions a millorar la capacitat de fabricació i augmentar la
producció. «En aquests
moments tenim limitacions i per això hem de
fer unes inversions importants per poder augmentar
la capacitat», va explicar
ahir Josep Arcas, director
de Nestlé a Espanya. Arcas
va comentar que l’objectiu
per a l’any vinent és «augmentar l’aprofitament,
l’optimització i la incorporació d’equipaments».

té una plantilla de gairebé 430 persones i
exporta actualment més del 60 per cent de
la producció a més de 40 països, entre els
quals hi ha França, Rússia, Austràlia, el Japó,
Nova Zelanda, Canadà i Sud-àfrica. El con-

seller de Treball i Indústria, Josep M. Rañé
va visitar ahir la fàbrica gironina amb motiu
del 50è aniversari de Nescafé i la va definir
«com una empresa capdavantera» i «important en el teixit econòmic català».

Nestlé ven 400
tones anuals de
cafeïna a la
Coca-cola
J Segons Rañé, la fàbrica

Josep M. Rañé, ahir visitant la fàbrica de Sant Gregori. / LLUÍS SERRAT.

Entre les dades que ahir
va fer públiques l’empresa
hi ha que un 40% de la
producció del cafè soluble
de Nestlé es queda al mercat estatal i el 60% restant
es destina a exportació.
L’empresa ven a més de
40 països de tot el món.
Nestlé Girona té una plantilla de prop de 430 per-

sones amb una edat mitjana de 45 anys i una antiguitat mitjana de 22 anys.
Per la seva banda, Rañé
va elogiar la fàbrica gironina, de la qual va dir que
és «una empresa capdavantera» i una peça important
del teixit econòmic català.
«Ha estat capaç de seguir
el ritme i l’evolució dels

mercats, d’invertir i d’innovar, incorporant protecció
del medi ambient, estalvi,
tractament de residus i també d’acompanyar aquest
procés de canvi amb la formació dels treballadors.
Només així es pot entendre
que tingui una plantilla
amb una mitjana d’antiguitat de 22 anys.»

Nestlé «ho aprofita tot».
Una de les dades que van
donar a conèixer ahir els
responsables de la fàbrica
és que anualment venen
a la marca Coca-cola 400
tones de cafeïna, obtingudes del procés de descafeïnat del cafè. En aquest
procés d’«aprofitament»
destaca el conveni de
col·laboració que la factoria té amb la Fundació
Mas Badia, que li permet
reutilitzat el marro sobrant en el procés productiu per fer-ne compost.
Com a dades curioses
hi ha que cada dia es prenen a les llars de l’Estat
6,5 milions de tasses de
Nescafé, que diàriament
es consumeixen més d’un
milió de sobres de Nescafé
en bars i cafeteries i que
del total de cafè soluble
que es consumeix a l’Estat,
gairebé la meitat és descafeïnat.

Rañé diu que la Generalitat Subvencionen amb 1,3 milions un programa
no ha demanat que s’aturi el a Girona que pot generar 30 empreses, 300
projecte de la línia d’alta tensió
insercions laborals i 600 llocs tutelats
IMMA BOSCH / Sant Gregori

J El

conseller de Treball
i Indústria de la Generalitat, Josep M. Rañé, va
assegurar ahir que la Generalitat no ha demanat
al govern espanyol que paralitzi el projecte de la línia
d’alta tensió de 400.000
volts Sentmenat-Bescanó
que ha d’alimentar el
TGV. Amb aquestes paraules, Rañé contradiu el
conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, que
fa uns dies va dir que seria
un error que dimarts la cimera francoespanyola
aprovés la línia. Rañé va
ser contundent quan va dir
que «la decisió del govern
és col·lectiva» i que «la Generalitat no ha demanat
que es deixi damunt la tau-

la res que tingui a veure
amb el sistema elèctric espanyol». Rañé ha justificat
la posició dient que des
de la Generalitat s’és conscient que es necessita garantir el subministrament
elèctric necessari perquè
el TGV «no sigui una tartana que es vagi parant
perquè no tingui prou electricitat».
El conseller de Treball
aposta perquè en el traçat
del TGV hi puguin convergir tant els trens de
grans velocitats com els
combois de mercaderies i
amb referència a la demanda de Milà va matisar
que cal «separar les necessitats dels traçats i els
impactes ecològics, que cal
intentar evitar».

DAVID BRUGUÉ / Girona

J L’Ajuntament de Girona va rebre ahir una resolució del Ministeri de
Treball i Afers Socials que
atorga un ajut d’1.283.358
euros al programa Equal
de creació d’inserció laboral. Segons va explicar l’alcaldessa, Anna Pagans, el
programa té quatre objectius bàsics: millorar l’accés
al treball i millorar en el
manteniment; la creació
d’activitat econòmica i la
generació d’ocupació; la
innovació metodològica, i
la creació d’estructures de
cooperació local. El programa Equal s’engegarà
l’1 de gener del 2005 i s’allargarà fins al 31 de desembre del 2007. Els càl-
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culs que han fet els promotors són que amb el seu
desenvolupament s’arribin a generar unes 30 empreses, s’aconsegueixin
300 insercions laborals estables i 600 llocs de treball
tutelats.
A banda de la creació
d’ocupació, una de les finalitats bàsiques serà la
creació de sistemes d’anticipació als canvis del
mercat de treball, com pot
ser el fenomen de la deslocalització que els últims
mesos ha comportat el tancament de diferents fàbriques, sobretot del tèxtil,
a les comarques gironines.
Tot i que el titular del
programa és l’Ajuntament
de Girona, la gestió va a

càrrec d’una agrupació de
desenvolupament formada per CCOO, la UGT,
la FOEG, la Cambra de
Comerç, Mifas, la Fundació Ramon Noguera, Càritas, Creu Roja, la Fundació Drisa, la Universitat
de Girona i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Feina feta i per fer
Pagans va valorar de manera molt positiva la notícia, ja que va recordar
que es treballa en polítiques de treball des de fa
anys, i que això permterà
fer un pas cap a una taula
de concertació i a una organització conjunta. «Ara
podrem treballar de veritat», va dir.

Diplomes de
qualitat territorial a
14 empreses de la
Garrotxa i el
Collsacabra
J La Vall de Bianya. La Fundació Garrotxa Líder,
en el marc de la iniciativa comunitària
Leader Plus va lliurar
dijous els diplomes de
qualitat territorial a catorze empreses de la
Garrotxa i el Collsacabra. L’acte es va fer en
el decurs d’un sopar
presidit pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi William Carnes, al qual
van assistir unes 150
persones. En total s’ha
certificat una inversió
de 2,5 milions d’euros
i s’ha atorgat un ajut
de 850.907 euros. Les
empreses són: Michel i
Moret SLU; Joan Verdaguer Caralt (El Quintà), de Tavertet; Patronat Joan Sellas Cardelús; Restaurant Sant
Miquel; Turisme Garrotxa; Associació Professional d’Empresaris
d’Hostaleria de la Garrotxa; Fundació d’Estudis Superiors d’Olot;
Olot Televisió SL;
Strain Engineering SL;
Cooperativa La Fageda, de Santa Pau; Cal
Parent (Hotel Comte
Tallaferro); Manel
Nart Clariana (Forn de
Pa Can Casals), de Mieres; Perlot, i Consorci
per a la promoció econòmica de les Preses i
la Garrotxa. / I.B.

Girona impulsa un
pla perquè el TGV
fomenti l’ocupació
a la ciutat
J Girona. L’Ajuntament
de Girona, a través del
servei d’ocupació, treballa per impulsar un
pla d’ocupació amb vista a l’arribada del TGV.
L’objectiu del pla és que
la construcció d’aquesta infraestructura suposi generar places d’ocupació a la ciutat. Paral·lelament, l’àrea de
Promoció Econòmica
engegarà un pla de comercialització per promocionar el palau de
congressos que es preveu que es posi en funcionament la primavera
del 2006. L’objectiu és
començar a difondre
l’equipament perquè,
quan obri, tingui un calendari d’activitats marcat. / I.B. / ACN

