
Vi ' L'HORAde

ilano:tTa'
"1 .~.)({.

Polemlca pel viatge
a Cuba d'una
delegaciÓ vilanovina
al mes de desembre
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• Associacions de ve"ins,
ernpresarls i sindicats
discutiran el Pla
General· Urbanístic
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Griffi se salva • La multinacional mexicana ha posat a la
venda fabriques a Catalunya i Andafusla

de servenuda
perCémex

traquil-litat, es van pronunciar
també fonts sindicals. "No tenim

G riffi no esta en venda. . cap referencia de la.mateixa ma-
Així de segurs i taxa- ,nera que sí que sabem que s'ha
tiuses rnanifestaven els venut una planta a Sant Feliu del

portaveus del gabinet de comni- Llobregat, pero creiem que no
cació i imatge de Valenciana de estem en -aquesta bossa".
Cementos des de Madrid, La L'especificitat del producte de la
notícia que ,la multinacional .fábrica vilanovina, la producció
mexicana Cérnex ha iniciat un de ciment blanc, és una de les
operatiu per posar a la venda millors garanties, ja que les-em-:
algunes de les sevesplantes cata- preses posades a la venda pro-
lanes i andaluses per reestructu- duren únicament ciment gris.
rar el grup va aixccar la incognita Tot i aixo, les mateixes
sobre el futur de la planta de fonts sindicals han indicat queen
Griffi a Vilanov: •. "Com ens po- el decurs des propers dies inicia-
dem despendre de'la planta que ran contactcs amb l'cmpresa per-
produeix el millor cirncht blanc que aquest tranquil-litzi els tre-
del rnón". Aixó no es ven l", rna- balladors informantde la situacio
nifestava Maria Gil de Antuña-: en cj[¡cquedara Griffi uncopaca-
no, directora de gabinet de co- bada la reestructuració del grup.
municació de Valenciana de D'aquesta manera, Valen-
Cementos. Precisament, Valen- ciana mamindra les sevesplantes
ciana sera el grup que rnillor.pa- a Bunyol, i Alcanant, a Castille- 15
rat sortira de la reestructuració, jos a Toledo, la d' Alcanar i la g¡
ja que Cérnex es despren de les Griffi a Vilanova. ~
factories situades en 1I0cs on no ~
manté el lideratge del mercat. Gegant del ciment u

Valenciana ostenta aquest pre- ll;~~¡~;;¿~~
domini en tot elllevant penínsu- Cémex va adquirir al grup- H
lar. Sanson les cimenteres aprincipis

de la década els noranta. El Ba-
nesto que presidia Mario Conde'
vaserpart venedora de l'operació. '
Ara és el Banc Bilbao Vizcaya
l'encarregant de posar a la venda
els actíus del grup Sanson. Entre
aquests hi ha l'esmentada planta
de Sant Feliu de Llobregat, unes
sitges situades al port de Barce-
lona, plantes formigoneres i pe-
dreres.

Jordi Úbeda
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20.000 milions

Les principal s empreses
afectades per aquesta reestructu-
ració són les que integraven el '
grup Sanson, que es va fusionar
ja fa temps amb Valenciana de
Cementos. Un paquetd'empreses
que s'ha posat a la venda per
20,000 milions de pessetes, se-
gons les informacions aparegu-
des a la secció dominical
d'empreses de El Pats.

El director de la planta vi-
lanovina, Pere García, es va ma-
nifestaren el mateix sentit. "Ofi-
cialment, no hi ha res i tot el CJfe
sabem és el que hem Ilegit a' la
premsa", manifestava García.
Amb tot, el directiu mantenia la
tesi que Griffi es mantindria lli-
gada al grup, "Hauríem detectat
alguns movirnents i <¡nsho hau-
rien comunicat oficialment". De
fet, Valenciana sí que va adrecar
notes informatives a tots els seus
centres de producció després de
la venda de la seva planta andalu-
saaAlcalá deGuadaira. Aquesta
fabrica de producció de ciment
gris va ser adquirida pel grup
Portland Valderrivas, darrere del
qual es troba Fomento de Cons- ,
trucciones y Contratas.

Amb la mateixa

Pretendents

Entre alguns deIs possibles
compradors de la part o la totali-
tat del grup, hi ha algunes multi-
nacionals com l'australiana Pio-
ner,la catalana Cementos Molins,
els irlandesos Irirsh Cement i
grups corn Cimpor o Cementos,
Hipania
/, Griffi va pariir un procés
d'á'bsorció per part de Valencia-
na de Cementos I'any 1995. La
fins alesh~s Materiales Hidrau-
licos Griffi va deixar d'existirtot
i que el seu producte ernblematic
es va manten ir com a marca cd-
mercial. Tota l' operació es ya
iniciar l' any 1992 kes va culmi-
nar I'any 95. La multinacional
mexicana Cémex va adquirir els
dos grans grups empresarial sdel
cirnent: Sanson i Valenciana de

Cementos. El grup va quedar

• El grup diu que no es vol despendre de la
"millor fabrica de ciment blanc del món"

• Els treballadors demanaran a la direcció "
de I'empresa que'íntorrnl sobre lasituació

1" '. • .

L'emblemiltlca xemenela de Grlm, ara ValenclalÍa de Cementos, El grup empJUarlal DO "o1 pnsclndlr
d'un deis productes que es fabriquen a VUanova, el clment btanc

k

agrupa! sota el paraigiJes de Va-
lenciana.

El 29 dejuny de 1995 es va

completar el procés d' absorció,
que esva registrar el12 de setem-.

bre de 1995. Actualment,la plan-

tilla de la planta vilanovina és
d' aproximadament unes setanta

persones.


