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La multinacional mexicana Cemex ha absorbit mentos, <¡1ueés líder en la venda de ciment a Esponyo. El
l'emp-resode ciment Griffi de Vilonovo i la Geltrú. procés d obsorció de Griffi per port de Cemex s'ho

El nom Gritti es rnontindró com a marca comercial. El completat el 1995. El grup rnexicó també esta present a
grup Cemex posseeix la companyia Valenciana de Ce- diversos pa"isosde Llatinoamerica i als EUA

La multinacional mexicana
Cemex absorbeix la Griffi
11 Materiales Hidráulicos Griffi SAha deixat d'existir coma empresa i [ono té conse" d' administració

•• Elprocés'd'cbscrció es va completar el setembredel 1995 i ara Griffi nomésés marca comercial

Xavier Canalis

L' empresa de ciment
Griffi, una de les més
ernblemáuques i ami-

gues de V ilanova i la Geltrú, ha
estar absorbida per la mulrina-
e iexicana Cemex .

..ueriales Hidráulicos
Griffi ha de ixat de xjsur
jurídicument COIl1 a empresa
pero continua mameuint el norn
Griffi com a marcacomercial.
Per taru, l'ernpresa ha perdut el
seu antic consell d'adminis-
tració. Oficialment, el nou nom

de la f~Cloria vilanovinaésCom-
pañía Valenciana de Cementos,
fabrica de Vilanova i la Geltrú.

El procés d'absorció de la
Griffi per pan del.grup Cemex
arrenea I'estiu del 1992, quan la
rnúltinucicnal mexicana vaCOITI-
prar les dues companyies de
eiment espanyoles Valenciana i
Sanson. L' empresa vilanovina
era una filial del primer grupo
Cemex va unificar aleshores
100esles facrories de les dues
companyies en una única em-
presa: Valenciana de Cemen-
tos.

La Junta general d'accio-
nistes de la nOVH companyia va
aprovar el 29 de juny de 1995 la
fusió definitiva de' Valenciana
d entos amb Griffi S.A.

La ractona Gdfli de vüauova i In Gcltrú, situada a la carretera de vunrrunca

Finalment, el 12 de setembre de
1995 es va inscriure al registre
mercantil I'escriptura de fusió
per absorció de Mareriules Hi-

tuada a la earrerade Vilafranca,
produeix c irne nt blanc i
actualrneut té una planrilla
d'unes setanta persones.

dráulicos Griffi, SA per pan de
la Compañía Valenciuna de Ce-
mentes, propietat del grup
Cernex. La factoria Griffi , si-

L'Hora

La factoria pertany al primer grup de ciment d'Espanya

Valenciana de Cernemos,
filial de Cernex, és la companyia
de ciment líder a Espanya. La
multinacional Cemex estápresent
tarnbé a diversos parsos de
Llatinoamérica ials Estats Units.
Les vendes obuugudes per Va-
lenciana de Cementos siiuen
aquesta cornpanyia corn la pri-
mera empresa de ciment
d' Espanya, amb un 27,3% del
mercar. Darrere Valenciana
segueixen les empreses
Vnlderribas (amb un 14,5% del
mercar) i Asland (14,2%).

Invcrsió estrunjera

Lacompral'esliudel1992
per pan de Cemex de I'unuga
Yalénciana i de Sanson va
suposar una de les mujors
inversions estrangeres fetes a
Espanya dun sol cop. Amb
anterioritat, aquesies ernpreses
havien formal pan de la
corporació Banesto, El benefici
net d'explotació obtingut per la
nova Valenciana de Cementos a

I'exercici del 1995 va pujar a
22.267 milions de pessetes.
L'augmenrrespecteat'any 1994
va ser del 22%. Segons un
comunicat de Valenciana,
aquests bons resultats responen

en part al programa de millora
contínua de la producrivuat que
aplica el grup Cernex. El mateix
any que hi multinacional mexica-
na ha completar el procés
d'absorcióde Griffi,el grup Cemex

ha udquir n participaeions
d'ernpreses ala República Domi-
nicana, al Panamá i a Trinidad,
que esdediquen a la produeció de
ciment o al transpon marítim
d'aquest material.

La nava
propietat
.preveu canvis
a la plantilla

x.c.
Cemex invertirá en la seva

fabrica de Vilanova di verses
partides destinades amillorar la
p r oducti v irat, els serveis
d'ureució al client i per respec-
lar rnés el medi arnbieru, segons
ha man·ifeslal el director de la

factoria Griffi, Floreneio
Trigeros,

La mulunacional mexica-
na ha fet fins ara alguns estudis
técnics sobre el funcionarnent
de la fabrica Griffi, esiudisque
sóu previs a les inversionsque
ja han comcncat a arribar, ha
explicar Trigeros.El director de
Griffi comenta que les noves
rnodificacions recnotogiques
que s'implantaran inclouran la
informatització del sistema
productiu.

Segons Trigeros, els
canvis que s'aniran iruroduint a
punir dara provocaran "algun
moviment de la p lant il lu".
"Entrara geru més especialit-
zada, sobretot en lárea de
rnantenirnent de les installa-
cions", diu el director.

Pel que fa al medi arnbient,
Trigeros recorda que Griffi
compleix la normativa vígent.
TOI i aixo, diu el director, s'han
sollicitat estudis per millorar
I'elecirofiltre, fabricaraSuissa,
i que minimitza l'emissió de
partícules a I'almosf~ra. .
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