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Economia i Empresa
La renda disponible del Ripollès

Espuña ampliarà la fàbrica de l’Argentina

El gerent de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, Josep Pascal, analitza les dades publicades aquesta setmana per l’Idescat. Pàg. 2

Acaba d’inaugurar una planta productiva a Terol, però la càrnia olotina
segueix invertint, ara per ampliar la seva fàbrica a l’Argentina. Pàg. 6

AGRICULTURA I RAMADERIA

el Camp
Ramaderia equina
Unió de Pagesos i el Gremi de Carnissers de les comarques gironines
promocionen la carn de cavall per fomentar-ne el consum.
Pàg. 9

DdeG

SEU CENTRAL. Noves oficines de la companyia a Cassà de la Selva

Un sector en expansió
DdeG, Girona

El sector de les empreses de Treball Temporal a Espanya ha experimentat un creixement important
respecte les dades dels anys anteriors (7% aquest 2005).
La bona conjuntura econòmica
del país (propícia per al desenvolupament d’aquestes empreses), la
progressiva acceptació d’aquestes
societats i l’exemple europeu poden ser alguns dels factors que han
contribuït al creixement.
Les recents manifestacions públiques que han fet diferents dirigents sindicals han contribuït de
manera molt positiva a la millora
de la imatge del sector i han difós
el missatge que les empreses del
sector gestionen amb garanties la
temporalitat laboral. A més els sin-

dicats han adquirit el compromís
de no incloure clàusules de limitació a la utilització de les ETT en la

EUROFIRMS EN XIFRES
■ Facturació. Va tancar
el 2005 amb unes vendes
de 40 milions d’euros, un
15% més que el 2004.
■ Oficines. En l’actualitat
compta amb una trentena
de delegacions, el doble
que l’any 2002.
■ Plantilla. 105 empleats.
■ Clients. Un miler.
■ Altres dades. Base de
dades de 110.000 currículums, té 97.520 treballadors actius i formalitza uns
4.000 contractes cada mes.

negociació dels Convenis Col·lectius.
Les empreses de treball temporal (ETT) van formalitzar l'any passat a les comarques gironines més
de 30.841 contractes, segons dades del Departament de Treball.
Per sexes, tot i que les proporcions
són similars, es van fer més contractes a homes (16.129) que a dones (14.742). El gruix dels contractes es concentra entre els treballadors joves ( de 20 a 30 anys),
amb un total de 14.353. Pel que fa
a la durada de les relacions laborals, una part important dels contractes fets per ETT tenien més
d'un mes de durada (7.445), seguits pels que establien contractes
amb l'empresa en un període d'entre quinze dies i un mes (3.452).
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El pla d’expansió de la
companyia preveu
arribar a 40 delegacions a
tot Catalunya, potenciant
la presència a Barcelona
▼

O.P., Cassà de la Selva

Eurofirms, amb seu a Cassà de
la Selva, s’ha posicionat amb poc
més d’una dècada com l’empresa catalana líder del sector del
treball temporal i dels recursos
humans gràcies a un imparable
procés d’expansió. La companyia va tancar el passat exercici
amb una xifra de negoci propera als 40 milions d’euros, un 15
% més que l’any 2004 (tot i que
l’increment del sector a Catalunya s’ha reduït un 4% aquest
2005). L’expansió de l’empresa
s’ha vist també reforçada amb el
nou edifici corporatiu localitzat
a Cassà de la Selva, on hi ha els
ser veis centrals.
Eurofirms fa prop de 5 anys
que és present a les comarques
barcelonines. A l’últim trimestre del 2005 va obrir quatre delegacions: Vilanova i la Geltrú
(Garraf), Sant Fruitós de Bages
(Bages), Abrera (Baix Llobregat), Manlleu (Osona) i aquest
mes de març ha obert mercat a
Tarragona amb l’obertura d’una
nova oficina a Tarragona ciutat.
També aquest primer trimestre
compta amb una nova delegació
a Sant Feliu de Guíxols.
Segons la companyia, aquestes noves oficines sumades a les
ja existents permetran donar
una completa cober tura geogràfica a la zona de Barcelona,
sobretot potenciant zones estratègiques, com la comarca
d’Osona i el Bages que els últims anys ha tingut un important creixement industrial.
Amb l’estructura organitzativa actual, i els plans futurs d’expansió, Eurofirms afirma que es
converteix en una de l’empreses
del sector amb una presència
més intensa i propera als seus
clients, que afavoreix la seva política d’oferir un servei personal
tant als clients com a les persones que contracta. Aquesta política, avalada per uns bons resultats, ha anat por tant la Direcció d’Eurofirms cap al camp
de la RSE (responsabilitat social

Aquest mes obrirà una
oficina a Tarragona i preveu obrir-ne una altra a
Sant Feliu de Guíxols
aquest mateix trimestre
▼

Amb poc més de 15 anys, els primers 10 amb només presència a les
comarques gironines, Eurofirms ha obert 30 delegacions arreu del
territori català. Durant el 2005 ha facturat prop de 40 milions d’euros

▼

Eurofirms es posiciona com a líder català
en el sector de recursos humans i ETT

Dóna feina a més d’un
centenar de treballadors
i formalitza uns 4.000 contractes mensuals per a
diferents empreses
a l’empresa), procés que va culminar, l’any 2003, amb l’associació a Forética.
Aquesta organització (Foro
para la Evaluación de la Gestión
Ética) és una associació d’empreses, sense afany de lucre, els
objectius de la qual passen per
sensibilitzar les empreses en polítiques de Responsabilitat Social (RSE), fomentar la implantació de sistemes de gestió ètica i donar suport al seu desenvolupament.
També dins de la seva política de responsabilitat social, realitza altres accions socials
(col·laboració amb la Fundació
Ramon Noguera, Foment de
Cassà, MIFAS...) i culturals
(mecenatge del Liceu i de l’Orfeó Català, i membre protector
del Palau de la Música Catalana).
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