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Inquietudper la posada en
venda de Pirelli Cables
La multinacional es ven la divisió de cables, amb una quarantena de fabriques

Ramon Francas

La multinacional italiana Pi-
relli haretomatalsbeneficis(201
milions de benefici durant els
nouprimers mesosde12004da-
vant unesperdues de53 milions
d' euros del mateix període de
l'any anterior) ambI'anunci del
seupresident,Marco Tronchetti,
de la posadaen venda del 80%
de.tota la divisió decablesde la
companyia, tant els d' energia
com els de telecomunicacions.
La mesura,que afecta les plan-
tes de Vilanova i la Géltrü, on
treballen 800persones,ha aixe-
cat inquietud entre la plantilla.
El comité d' empresava ser in-
format aquest mateix dilluns,
mostrant certa intranquiHitat
a la direcció. També s'ha posat
enconeixementlanoticia del' al-
calde vilanoví, Sixte Moral, i
del conseller de Treball de la
Generalitat, JosepMaria Rañé,

Tot i que no sembla que la
vendadela quarantenadefábri-

• quesde la divisió'hagi d'afectar
l' estabilitat de la plantilla, el di-
rector general de Pirelli Cables
y Sistemas,Manel Milá, rnani-
festaqueno espot garantir res.
No obstant aíxo, l' alcalde vil a-
noví, segonsha revelat a aquest
periódic, ha estat informat per
part de la direcció vilanovina de
Pirelli que la vendade la divisió
decablesno afectara, en abso-
lut, el projecte deVilanova i la
Geltrú,i que tot continuara
exactament igual, també la
plantilla.

Manel Milá ha manifestat al
DIARI DE VILANOV A que la
intenció de Pirelli de vendre la
divisió de cables respon a la
voluntat d' aconseguirliquidesa
per abordar noves inversions
en les árees de pneumátics i

Vista de les noves instaHacions industriaIs de Pirelli a la Masia d'en Notari JUANJOV.

Telecom Italia. Segonsrecor-
da Mila, el 2001 ja es pretenia
vendre la divisió pero els resul-

tats no acompanyaven.Ara els
resultats són suficientment
bons com per trobar compra-
dor, afegeix.

Del concursper trobar com-
pradors'exclouenexpressament
les empresesde la competencia
aPirelli, que mantindrá el 20%
delesaccionscom asoci tecno-

logic. El procésdevenda,adre-
cat únicamentafons d' inversió,
s'allargaráfins al mesdefebrer.
Des d' ara i fins al desembre
s'escollíra un comprador i al
febrerestancaral' operaciódes-
prés d'haver-se culminat una
auditoria que es fara durant els
dos primers mesos del 2005.
r Les activitats de cables i siste-

mes d' energia de Pirelli dona-
ven feina a 10.802 treballadors
a setembredel 2003.

Segons va manifestar di-
jous dela setrnanapassadaenel
decurs d' una roda de premsa
amb videoconferencia el má-
xim responsabledePirelli & c.
SpA, Marco Tronchetti, la qua-
litat de la gestió realitzada i
els excel-lents resultats acon-
seguits, fins i tot en situacions
económíques adverses,han de
ser la principal garantia de
continuítat i creixement futur
del negocio

telecomunicacionsarribarafins
als 300 milions d' euros al tan-
cament d'aquest any, 50 mili-
ons més que l'any passat.

El grup Pirelli va assoliruna
xifra de negoci de 5.305 mili-
ons d' euros durant els primers
mesosd'enguany, el que supo-
sa un increment del 7,7% res-
pecte del mateix període del
2003. El resultat operatiu de
Pirelli es va incrementar un
41,6%,fins als279milions d' eu-
ros.

El benefici net de la multi-
nacional amb seuaMilá durant
el tercer trimestre del 2004 ha
estatde98 milions d' euros,una
xifra notable si escomparaamb
els 12 milions de perdues del
mateix període de l'any anteri-
or.1

Es factura per valor de 50 mi-
lions més que l'any passat

SegonsMilá, s'esperaquela
suma de facturacions de les fa-
briques vilanovines d' energia i

Cable submarí
i final del trasllat

I Contrapunt I

Pirelli Cablesy Sistemas
instal-lará la setrnana qne
ve un cableeléctric subma-
rí per interconnectar elssis-
temeselectrics de les illes
canáriesde Fuerteventura i
Lanzarote. Amb aquesta
connexió espodrá millorar
les deficiencies del sistema
de Fuerteventura,L'encar-
rec aPirelli, quecobrara 10
milions d' euros,haestatfet
per Unelco-Endesa.

El cable, de 22 quilome-
tres, se submergira a una
profunditat máxima de 70
metres. L'empresa vilano-
vina s'ha encarregatdel'en-
ginyeria, ha fabricat els
materials i fins i tot ha 110-
gatel vaixell ambel qual es
faral' estesad' uncableamb
l' ajuda de submarinistes
contractatsper a l' ocasió.

Mentrestant, Pirelli esta
culminant el procésdetras-
lIat alesnovesinstal-lacions
industrials de Masia d' en
Notari. La próxima setma-
na, i durant uns 20 dies, es
traslladará ja el personal
d' oficines, ínclos el direc-
tor general. A Cavimar en-
cara resta al voltant d'un
10% deis operaris i un pa-
ren de maquines, segons
Mane! Milá, El trasllat es
tancaráde forma definitiva
a finals d'any.


