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Aigua  
del Montseny 
ultima la venda 
de les plantes 
productives

Sant Esteve de P.

D.A.

Aigua del Montseny, 
amb seu a Sant Esteve de 
Palautordera (Vallès Orien-
tal) i una planta a Espinelves, 
està actualment aturada. 
L’empresa va comunicar, al 
març, als seus clients que 
deixaria de servir-los i va 
començar a buscar un inver-
sor per vendre l’empresa 
i evitar el tancament. De 
moment no ha estat possible 
però, segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, l’empresa té trac-
tes amb Eden Springs, filial 
de l’empresa Canadenca Cott 
Corporation, i que també es 
dedica a la distribució d’ai-
gua. De fet, Eden Springs 
ja era client d’Aigua del 
Montseny, a qui li comprava 
aigua de la font d’Aiguaneu, 
a Espinelves. Ara bé, l’acord 
no podria completar-se fins 
a principis de l’any que ve. 
Mentrestant, l’empresa està 
resituant els seus actius. 
També ha fet un ERO (expe-
dient de regulació d’ocupa-
ció) de suspensió per a tots 
els seus treballadors que va 
començar al mes de maig i té 
data de caducitat el febrer de 
l’any vinent. Els treballadors, 
però, no han rebut infor-
mació directa d’un canvi de 
mans de l’empresa.

Aigua del Montseny havia 
arribat a facturar 20 milions 
d’euros però ja el 2017 –
últim any en què va dipositar 
els comptes al registre– havia 
baixat a 16,6 milions d’euros 
i tenia unes pèrdues d’ex-
plotació de 107.135 euros. El 
deute, de més de 7,5 milions 
d’euros, va portar a un resul-
tat negatiu de 373.107 euros.

El preu dels pisos 
de segona mà 
baixa per sota de 
la mitjana al Vallès
Granollers

Les principals poblacions 
de la comarca van marcar 
descensos inferiors a la mit-
jana del país en el cost dels 
habitatges de segona mà 
aquest mes d’agost. Segons el 
portal immobiliari Fotocasa, 
el preu es va reduir l’1,7% 
a Catalunya, mentre que 
els descensos registrats a la 
comarca van ser inferiors a 
Parets (–1,1%), Sant Celoni, 
les Franqueses, Canovelles i 
la Garriga (per sota de l’1%). 
En canvi es van produir 
petits increments a Mollet, 
Granollers i Cardedeu.

Els participants a l’acte organitzat per Epi Industries a la seu de la companyia a Lliçà de Vall

Lliçà de Vall

Joan Carles Arredondo

Les empreses tenen un paper 
important en el compliment 
dels 17 objectius de des-
envolupament sostenible 
(ODS) que l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU) 
ha posat sobre la taula per 
guiar l’actuació dels països 
fins l’any 2030. Més enllà 
de prendre’s com una obli-
gació el compliment, total o 
parcial, d’aquests principis, 
les empreses també tenen 
la possibilitat de localitzar 
oportunitats de negoci per 
obtenir rendibilitat eco-

tiva a les de plàstic, altament 
perjudicials per a l’entorn. 
També el de la tèxtil Banda-
lux, que utilitza ampolles 
de plàstic PET com a pri-
mera matèria per als teixits 
amb què elabora les seves 
cortines. Santi Martínez, 
fundador de KM0 Energy, va 
mostrar els passos per trans-
formar el sistema energètic 
actual per un de renovable, 
eficient i distribuït.

També es van presentar les 
experiències de l’empresa 
Mespack, que elabora enva-
sos de plàstic per a la indús-
tria de l’alimentació i la gran 
distribució, que està intro-
duint primeres matèries per 
aconseguir plàstics reciclats, 
recliclables o biodegradables 
i reduir la petjada de la seva 
activitat i la d’una empresa 
americana que està elaborant 
roba a partir de teixits provi-
nent de peses usades.

Són, en tots els casos, 
models que, sense abandonar 
la viabilitat de negoci que ha 
de caracteritzar les empre-
ses, contribueixen als criteris 
de desenvolupament sosteni-
ble dissenyats per l’ONU.

L’acte també va tenir la 
participació de grans empre-
ses que van presentar les 
estratègies de sostenibilitat 
amb què operen. Hi van par-
ticipar representants de les 
empreses cotitzades a Borsa 
Grifols i Fluidra, i de la com-
panyia alemanya Freuden-
berg, que té quatre plantes 
productives a Parets.

nòmica amb una operativa 
respectuosa amb l’entorn 
des del punt de vista social i 
ambiental.

Aquest era el punt de par-
tida de la jornada que l’em-
presa fabricant de solucions 
de maquinària industrial 
Epi Industries va organit-
zar a la seu de Lliçà de Vall 
aquest dimecres. La directora 
general adjunta de la com-
panyia, Mireia Cammany, 
assenyala que el nou context 
també ofereix opcions de 
“generar negoci” i, després 
d’assenyalar els passos que 
ha fet la mateixa companyia 
en el compliment dels 17 

objectius, va apuntar que en 
el camí per a la seva implan-
tació a les empreses “és 
important fer, però també és 
important difondre”.

La iniciativa va atraure 
una seixantena d’assistents, 
representants de prop de 40 
empreses, a l’acte. S’hi van 
exposar sis experiències de 
petites i mitjanes empreses, 
algunes de les quals del 
Vallès Oriental, que com-
pleixen alguns dels requisits 
dels ODS amb viabilitat eco-
nòmica. És el cas de Sorbos, 
l’empresa de Montornès que 
fabrica canyetes comestibles 
per a begudes com a alterna-

Negocis amb compromís

El sindicat critica els canvis unilaterals que ha fet el govern comarcal

CCOO alerta sobre el futur de la 
taula comarcal d’acció econòmica

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els canvis que el Consell 
Comarcal ha introduït a la 
Taula de Dinamització Eco-
nòmica Vallès Oriental Avan-
ça, amb canvi de responsable 
sense informar-ne els altres 
integrants de l’acord, ha 
despertat crítiques de Comis-
sions Obreres, un dels agents 
econòmics implicats. “Aquest 
mandat arrenca malament 
per a la concertació en pro-
moció econòmica; amb un 
pacte en vigor, el nou govern 
comarcal no pot pensar que  
amb la seva decisió n’hi hagi 
prou: els agents econòmics 
hem de ser poder participar 
en les decisions”, assenyala 
el secretari comarcal del sin-

les polítiques d’igualtat i 
conciliació de la vida laboral 
i familiar i de les mesures 
com el registre horari. Són 
reformes recents que com-
porten la necessitat que 
els delegats sàpiguen com 
actuar en cas que es produ-
eixin situacions concretes a 
les empreses. “Costa que el 
registre horari s’implanti i 
tenim coneixement d’alguns 
casos també a la comarca”, 
assenyala el responsable del 
sindicat.

Durant l’assemblea, en la 
qual hi van participar més de 
200 delegats d’empreses de 
les comarques del Vallès Ori-
ental, Osona i el Maresme, 
Gonzalo Plata també va fer 
referència al context general, 
essencialment marcat per la 
repetició electoral. “És una 
situació que ens afecta com 
a treballadors perquè hi ha 
moltes qüestions pendents 
de resoldre’s: la repetició 
electoral és una irresponsa-
bilitat i una mostra d’imma-
duresa política”, assenyala 
Plata.

Gonzalo Plata parla als assistents, que van omplir el Centre de Recursos Agraris

dicat, Gonzalo Plata.
El responsable comarcal 

del sindicat va participar en 
una assemblea de delegats 

de CCOO aquest dijous a les 
Franqueses dedicada a analit-
zar les reformes legislatives 
al voltant de qüestions com 

Empreses vallesanes exposen experiències sostenibles en un acte a Lliçà de Vall


