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ECONOMIA

El castell de Sant Ferran de
Figueres, cada cop més clar
que serà nova seu de Firagri
A. PUIG / Figueres

●

La decisió sobre si el
castell de Sant Ferran serà
la seu de la propera edició
de Firagri, prevista pel
2011, es confirmarà el proper mes de novembre. Tot
fa pensar, però, que el trasllat s’acabarà fent, ja que
l’Ajuntament i els expositors cada cop tenen més
clar que el canvi serà positiu.
Representants municipals, encapçalats pel regidor de Promoció, Joaquim
Felip, i una trentena d’expositors de Firagri van visitar ahir a la tarda el castell de Sant Ferran per valorar sobre el terreny les
possibilitats que la fortalesa es converteixi en nova
seu d’aquesta mostra agrí-

cola i ramadera, que és un
referent consolidat a les
comarques gironines. Ho
demostra el fet que, en
l’edició d’aquest any, Firagri va rebre un total de
18.000 visitants. Després
de la visita d’ahir, totes les
parts van coincidir que el
canvi seria molt positiu.
La decisió, però, encara
no està presa definitivament. Segons un comunicat de premsa del consistori, la confirmació d’aquest
espai com a nova seu es
confirmarà el proper mes
de novembre, després que
l’Ajuntament
lliuri
l’avantprojecte d’instal·lació de la fira als expositors, on es visualitzarà
com quedarà la instal·lació
de la mostra.

Més de 25.000 persones han
fet consultes a les oficines de
turisme de Llançà a l’estiu
MAR VICENTE / Llançà

●

Les oficines de turisme
de Llançà han atès 26.000
consultes durant els mesos
de juliol i agost, dels quals
la majoria dels visitants
han estat catalans i francesos que s’han interessat,
segons l’Ajuntament, per
descobrir tant els diferents
aspectes del municipi
(platges, passejades a peu,
activitats nàutiques) com
també pel seu entorn: Sant
Pere de Rodes, Cadaqués i
el Cap de Creus, per exemple.
Segons les dades del
consistori, el 55% de les
consultes s’han atès des
del punt d’informació del

port, a causa, sobretot, del
fet que és l’indret on més
es concentra l’activitat turística. Una mitjana de 233
persones diàries, un 43%
més que l’estiu del 2008,
s’han desplaçat fins a
aquest punt per obtenir informació del municipi. A
més, un 38% de les consultes s’han dut a terme a
la nova oficina de turisme,
amb una mitjana de 160
persones diàries. El 7%
restant van demanar informació a la Torre Romànica
de la Vila, amb unes 33 visites diàries.
També hi ha hagut
molts interessats en la zona Wi-Fi del passeig.
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Sun Roller de Fogars de la Selva
vol fer fora un terç dels 198
treballadors i la plantilla es revolta
Les protestes van començar ahir, tallant l’accés a la fàbrica als camions
ANNA PUIG / Fogars de la Selva

●

L’empresa Sun Roller, que es dedica a la fabricació de caravanes i
que té la seu a Fogars de la Selva, vol
acomiadar 64 dels 198 treballadors i
Aquest ERO de rescissió
de contractes es va presentar al juliol però l’acord
entre el comitè d’empresa
i la direcció era començar
a negociar a partir de l’1 de
setembre, un cop la plantilla tornés de vacances. No
obstant això, només s’ha
fet una reunió en què la direcció ha presentat una
oferta mínima d’indemnitzacions: vint dies per any
treballat. Segons el president del comitè, Antonio
Gaspar, l’empresa «ofereix això o bé tancar la fàbrica» i es nega a continuar negociant. «A més,
pretenen que els treballadors que mantinguin la feina tinguin una flexibilitat
horària per sota del que
marca el conveni», continua dient Gaspar.
Aquesta negativa al diàleg ha portat el comitè a
convocar mobilitzacions
de manera indefinida, que
van començar ahir amb
una protesta davant les
portes de la fàbrica, que
continuarà avui. En la concentració d’ahir, els manifestants van penjar pancartes a l’entrada de la planta i
van barrar el pas a alguns
camions que pretenien
sortir o accedir-hi. Això va
obligar els Mossos d’Esquadra a intervenir, tot i
que no es van produir incidents importants.
Per la seva banda, el sindicat UGT ha manifestat

la plantilla s’ha revoltat. Actualment
la factoria ja aplica un expedient de
regulació d’ocupació (ERO) temporal i ara diu que cal fer fora un terç del
personal o haurà de tancar. El comitè

ha convocat mobilitzacions de protesta de manera indefinida, que van
començar ahir a la tarda, perquè
sosté que la direcció es nega a negociar.

Alguns treballadors van barrar, ahir, l’entrada i sortida de camions de la fàbrica. / LL. SERRAT

que tem «que la companyia acabi tancant», i sosté
que la direcció està convocant assemblees de treballadors «a esquena del comitè» tractant de traslladar
la decisió del tancament al
personal, «en lloc d’assumir les seves responsabilitats i obrir una negociació». Així mateix, CCOO
ha mostrat el seu rebuig
frontal a la posició de
l’empresa i li exigeix que
inverteixi a Fogars «ja que
es tracta d’una planta rendible i amb futur».

El segon expedient
● Sun Roller es dedica a la fabricació de cases mòbils, bungalous, caravanes i autocaravanes. Des de
fa un parell d’anys, la planta és a les mans de la multinacional eslovaca Adria. «Són gent dura a l’hora
de negociar. Aquest és el segon ERO i l’any passat
ja ens van aplicar una congelació salarial», explica
el president del comitè. El primer expedient de regulació d’ocupació encara s’està aplicant. Ha comportat la suspensió de contractes de 64 treballadors
durant dos mesos i en un principi ha d’acabar el 19
d’octubre. «Tot just acordat el primer ERO van presentar el segon. Es va acordar ajornar les negociacions fins després de les vacances. Però ara es mostren inflexibles», afirma Antonio Gaspar.

Reclamen que Treball faci de mediador
en la negociació d’Indcar d’Arbúcies
A. PUIG / Arbúcies

●

 Oller, amb la integració dels discapacitats. L’empresa Francisco Oller SA, productora de taps de suro i
amb seu a Cassà, ha participat en el projecte engegat per
la Fundació Eurofirms, juntament amb Mifas i la Fundació Ramon Noguera, per a la integració laboral de persones amb discapacitat. / EL PUNT

Les negociacions dels
dos expedients de regulació d’ocupació (ERO)
d’Indcar d’Arbúcies –un
per fer fora 45 dels 180 treballadors i l’altre per ampliar l’actual ERO de suspensió temporal de feina–
estan totalment encallades. El comitè d’empresa i
la direcció veuen impossible arribar a un acord i per
aquest motiu reclamaran
al Departament de Treball
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que faci de mediador del
conflicte.
Segons va explicar el
president del comitè d’empresa, Pau Castanyer,
l’empresa ha posat dues
propostes d’indemnització sobre la taula: una de
34 dies per any treballat
amb un màxim de 22 mensualitats i l’altra, de 34
dies per any treballat amb
un màxim de 18 mensualitats. En tots dos casos,
l’empresa ofereix un afe-

git de 1.000 euros per als
treballadors acomiadats
però varia les compensacions per a la resta de la
plantilla, afectada per la
suspensió temporal.
En una assemblea de
treballadors, el personal
va rebutjar per majoria
aquestes propostes. Segons Castanyer, l’empresa
assegura que no pot oferir
indemnitzacions més elevades, però el comitè considera que encara són insu-

ficients, malgrat que són
un xic superiors del que
havia plantejat inicialment.
Mobilitzacions
Tot plegat ha comportat
que el comitè es plantegi
iniciar mobilitzacions de
protesta que s’hauran de
decidir en una assemblea
de treballadors que es farà
avui al matí, de la qual ja
podria sortir un calendari
de manifestacions.

