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LE PORC GOURMET

Treball investigaGrupo Jorge
!La Inspecció de Treball de la Genera-
litat va realitzar ahir una investigació a
la filial del saragossà Grupo Jorge, Le
Porc Gourmet, ubicada a Santa Eugènia
de Berga. Els inspectors de treball es van
presentar a l’empresa junt amb diverses
furgonetes de la Policia Nacional perquè
és el cos que té competències en matèria
d’estrangeria. La investigació es va pro-
duir després que fa uns dies transcendís
que l’empresa havia acomiadat 28 em-

pleats de matinada abans que entressin
a treballar, segons la plataforma Càrnies
en Lluita. Fonts de Grupo Jorge van
explicar que la inspecció en l’empresa
té caràcter rutinari, encara que en algu-
nes ocasions es produeixen amb pre-
sència policial. Segons el Departament
de Treball en els últims mesos s’han
rebut denúncies per la subcontractació
de treballadors en les cooperatives Cla-
vial i TAIC. / Redacció

CARINSA

Les vendes creixen un 10%
fins a 44milions el 2017
!ElgrupCarinsa, fabricantd’aromes i
additiusperal sectoralimentari i fragàncies
peraproductesdeneteja i cosmètica, va
facturar44milionsd’eurosel2017,un10%
mésque l’anyanterior, gràciesa l’augment
de les sevesexportacions iper laconsolida-
ciódenovesàreesdenegoci, comsón l’am-
bientació, laconfiteria i elsplatspreparats.
Lacompanyiapreveuassolir els 100milions
el2025. /Redacció
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La policia ahir a Le Porc Gourmet

Everis obre
un laboratori
d’innovació a
Barcelona amb
60 llocs de treball
BARCELONA Redacció

La consultora Everis va comuni-
car ahir que ha posat en marxa a
la ciutat de Barcelona un centre
d’innovació que donarà feina a
unes 60 persones. El centre –de-
nominat LivingLab– està dis-
senyat per impulsar la innovació
a través de la col·laboració entre
els empleats, els clients, els pro-
eïdors tecnològics i altres agents
presents a la ciutat tant de l’àm-
bit emprenedor com del món
acadèmic.
La companyia preveu que no-

més en aquest any mig miler
d’empleats d’Everis participin en
els tallers d’innovació que esdes-
envoluparan al centre barceloní.
Les activitats que es desenvolu-
paran a les instal·lacions són l’es-
cola d’innovació on es realitza-
ran diferents cursos i itineraris
formatius, el centre de creació a
través de l’intercanvi de coneixe-
ment i aprofitament de sinergies,
la incubadora o acceleradora de
negocis i el mostrari de produc-
tes i solucions tecnològiques de
la companyia.
Les instal·lacions, situades al

carrer Pedro i Pons de Barcelo-
na, tenen més de 2.350 metres
quadrats i compten amb espais
oberts i multifuncionals, dividits
en quatre plantes.
Everis, que forma part del

grup NTT Data Company, es
dedica a la consultoria de nego-
ci i compta amb una plantilla de
19.000 professionals entre Euro-
pa, els Estats Units i Llatino-
amèrica.!

L’automoció catalanapreveu crear
2.000 llocs de treball directes el 2018
Els ingressos creixeran un 6%, segons la previsió del clúster d’empreses

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El2018seràunbonanyperalsec-
tor de l’automòbil a Catalunya,
segons el Clúster de la Indústria
d’Automoció (CIAC). Millor que
el2017,quevaserd’impasse, amb
una lleugera caiguda de la pro-
ducció de vehicles del voltant de
l’1% respecte al 2016 –550.000
cotxesvansortirde lesplantesde
Seat i Nissan, amb un fort repunt
de la primera– i un clar avenç de
les vendes, del 7%. L’entitat, que
reuneix més de 200 empreses,
preveu un augment dels ingres-
sos de fabricants i proveïdors del
6%, sobretot gràcies a l’empenta
d’aquests últims, de manera que
espodrancrearuns2.000llocsde
treballdirectes,un4%més.
L’alentimentdelaproduccióel

2017 es va deure principalment a
la “preparació de les plantes per
als llançaments denousmodels”,
va recordar ahir Josep Maria
Vall, president del CIAC. “Les
companyies han fet importants
inversions i en veurem els resul-
tats al llargdel2018”, vaaugurar.
El sector va complir l’any pas-

sat les seves previsions amb la
creació a Catalunya de 2.000
llocs de treball més. Avui dona
feina a50.000personesde forma
directa i entre95.000 i 100.000si
s’hi suma l’ocupació indirecta,
amb una aportació del 7% del
PIB. Els dos fabricants de cotxes
ambplantesa l’àreadeBarcelona
aporten el 20% de la producció
espanyola.

“Catalunya ha de continuar
atraient oportunitats d’inversió,
aprofitant les noves tendències
tecnològiques i el canvi d’usos
(cotxe elèctric, connectat, autò-
nom, compartit)”, va destacar
Vall. El CIAC hamantingut con-
tactes amb empreses estrange-

res, principalment xineses, so-
bretotd’estampaciódepecesme-
tàl·liques, perquè s’estableixin a
Catalunya, encara que no s’espe-
ren grans novetats per a aquest
2018 ja que, va afegir el gerent de
l’entitat, Ferran Verdejo, “els
projectes d’inversió es decidei-
xen a mitjà i llarg termini”. En
qualsevol cas, vaprecisar, “la ins-
tal·lació d’un tercer fabricant (de
cotxes) és difícil, encara que hi
treballem”.
La formació és un aspecte cen-

tral perquè la indústria catalana
de l’automòbil encari bé els can-
vis que ja estan arribant. “Tenim
dificultats per trobar algunes po-

sicions clau que necessiten les
empreses –va destacar Vall– en
metromecànica, visió artificial,
realitat virtual o logística”. En
aquest sentit, el CIAC col·labora
amb universitats i escoles de for-
mació professional. El president
delclústertambéesvasumarales
veus que reclamen més suport
perpartdel’Administracióalsec-
tormitjançant plans que incenti-
vin la compra de vehicles nous
–com el PIVE, l’última edició del
qual, lavuitena,vavèncerel juliol
del 2016– demanera que s’animi
el rejoveniment del parc, que té
unamitjanadedotze anysd’anti-
guitat.!

ARXIU

JosepMaria Vall, president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC)

La indústria
té dificultats per
cobrir llocs de
treball d’algunes
especialitats
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