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ECONOMIA

Les exportacions doblen el pes en el negoci de la firma de Granollers

Les vendes exteriors impulsen un
15% la facturació de Plasticband

Juan Pedro Pirretas
representarà la UEI a la
nova junta de Foment
Granollers

Granollers

L’empresa Plasticband,
dedicada a la fabricació de
maquinària i articles d’empaquetatge, preveu incrementar un 15% les vendes aquest
2015, per situar-se al voltant
dels sis milions d’euros. Les
exportacions concentren la
major part del creixement en
les vendes. Ara, les vendes
internacionals (especialment
als Estats Units, el Japó,
Alemanya i Rússia) representen el 40% del negoci de
la companyia de Granollers.
Abans de la crisi, el pes de les
exportacions només era del
20%, segons dades de l’empresa.
El sector de la moda i el
luxe han estat clau per al
creixement de Plasticband
durat aquest any. La seva
introducció com a clients
ha complementat els mercats tradicionals, vinculats
amb la construcció, la fusta,
el moble, que han tingut
un comportament més pla
durant els últims anys.

El director general de Plastiband, Jordi Guimet, a les instal·lacions de Granollers

L’empresa destaca el bon
comportament de dues de
les seves principals marques:
Maturi (recuperada l’any
2012 i millorada a través de
processos de desenvolupament durant aquest 2014) i
Neleo, que s’han convertit en
referents per a l’embalatge.
“Ajuden a preservar la imatge de marca dels clients i
garanteixen la seguretat dels

seus productes, i impedeixen
que pateixin danys o robatoris”, remarca l’empresa.
Plasticband, que es marca
el repte d’arribar al 50%
de vendes a l’exterior per a
2015, destaca que aquest any
s’ha aconseguit recuperar en
part el mercat interior. L’any
vinent, els esforços se centraran a guanyar presència a
Itàlia i Alemanya.

El president de la Unió
d’Empresaris Intersectorial
(UEI-Cerclem), Juan Pedro
Pirretas, representarà la
patronal vallesana en la
nova junta de Foment del
Treball, una de les grans
organitzacions empresarials
catalanes. Foment ha renovat
la junta, amb Joaquim Gay de
Montellà a la presidència per
segon mandat consecutiu,
després d’encapçalar l’única
candidatura presentada a
les eleccions. Pirretas serà el
representant territorial de
la comarca a la nova junta, i
també repeteix com a vocal
de la junta directiva.
A la junta hi haurà altres
vallesans en representació
d’altres organitzacions adherides a la patronal. Josep
Maria Pujol Tarragó, president de l’empresa de components d’automoció Ficosa i
resident a Cardedeu, també
serà vocal en representació
de la Unió Patronal Metallúrgica, de la qual també és
president. Francesc Caballé

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU
EL 9 NOU

Juan Pedro Pirretas presideix la UEI

de Pol, que regenta un càmping a Vallromanes, representarà l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances
de la Província de Barcelona.
Finalment Jaume Rodríguez
Bertiz, de Granollers i president de la companyia de distribució alimentària Euromadi, formarà part de la junta
en representació del Consell
d’Empreses Distribuïdores
d’Alimentació de Catalunya.

Caldes se suma a Reempresa
El programa promou la cessió d’activitats viables
Caldes de Montbui
EL 9 NOU

Caldes s’ha sumat al programa de cessió d’activitats
viables Reempresa. Dimecres
l’Ajuntament va firmar el
conveni de col·laboració amb
la patronal Cecot i la Diputació de Barcelona (els dos
organismes impulsors del
programa) per integrar-se
a la xarxa de municipis que
participen en el programa.

A través de Reempresa,
es pretén donar continuïtat
a activitats econòmiques
viables amb propietaris que
han de deixar el negoci. Ho
fa localitzant emprenedors
amb capacitat de donar continuïtat a aquests negocis i
evitar que es perdin les activitats i els llocs de feina que
generen. D’aquesta manera,
el programa es presenta com
un mitjà de supervivència
del teixit empresarial actual

i futur als municipis que
formen part de la xarxa (en
aquest cas de Caldes).
Des de l’any 2011, el centre
de reempresa de Catalunya
ha permès tancar més de 300
casos, que han suposat una
inversió total de 15 milions
d’euros. Predominen empreses del sector comercial i
l’hostaleria. Un 26% de les
empreses que cedeixen el
negoci ho fan per jubilació
del propietari.

Els promotors del programa Reempresa a l’Ajuntament de Caldes

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (9-12-14)
CONILL: sense cotització
POLLASTRE VIU: blanc 0,87 (+0,07) - groc 0,91 (+0,11)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,50 (+0,11) - groc 1,41 (+0,14)
OUS ROSSOS: xl: 1,07- l: 0,93- m: 0,83- s: 0,65
OUS BLANCS: xl: 1,07- l: 0,93- m: 0,83- s: 0,65
GALLINA LLEUGERA: 0,15 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,63-0,65-0,69 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: sense cotització

Llotja de Vic (5-12-14)
PORC: 1,407 -1,419 (-0,003)
GARRINS RAÇA: recollida: 28-30 (+2)
PARTIDA GRAN: 40,50-42 (+1)
ANOLLS (des de 351 k g): 3,79-3,68-3,43-3,29 (=)

VEDELLS (fins a 350 kg): 3,87-3,71-3,51-3,38 (=)
FRISONS (+de 211 kg): 3,30-3,24-1,98 (=)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,33-3,14-1,78 (=)
VEDELLA (261 A 300 Kg): 4,03-3,83-3,77-3,47-2,78 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,20-4,00-3,89-3,62-2,81 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,25-4,01-3,89-3,65-2,76 (=)
VACA: 3,07-2,91-2,50-2,00-1,50-1,30 (-0,05)
FRISÓ: 30/80 (=)
ENCREUAT: 90/230 (=)

Mercolleida (5-12-14)
PORC VIU selecte: 1,067 (+0,025)
LLETÓ 20 kg: 30 (+0,50)
XAI (23 a 25 kg): 3,59 (=)
XAI (25 a 28 kg): 3,44 (=)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 190 (=)
BLAT PA: 207 (=)
MORESC: 164 (=)

Divendres, 12 de desembre de 2014

ORDI LLEIDA: 178 (=)
SORGO: 167 (=)

Llotja de Barcelona (9-12-14)
GARROFA: 150/t (=)
GARROFA FARINA: 130/t (=)
SOJA: 4011/t (+9)
MORESC UE: 168/t (+1)
BLAT: 209/t (+1)
ORDI PAÍS: 182/t (–1)
FARINA DE PEIX: 900/t (=)
GIRA-SOL: 240/t (=)
MILL: 350/t (=)
COLZA: 260/t (+2)
SÈGOL: 172 (–4)

Grans del Lluçanès / Saipol (7-12-14)
GRA DE COLZA: 303,50 (+4,75)

