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Basf tancarà la seva planta de
poliestirè ubicada a Tarragona
Segons la multinacional alemanya, el tancament definitiu es durà a terme el proper mes d’agost
Eva Fernández // Tarragona

Basf tancarà a l'agost la planta Styropor del seu complex
industrial de Tarragona.
Aquest reajustament afectarà un total de 85 treballadors. La causa principal d’aquesta decisió ha estat la
petita capacitat de producció
que tenia la planta durant
els darrers mesos.

La multinacional alemanya Basf
va anunciar el passat mes de
juny el tancament de la seva
planta de Styropor de Tarragona
a l’agost, dedicada a la fabricació de poliestirè expansible
(EPS). Aquest fet ha estat conseqüència de la difícil conjuntura econòmica dels seus principals mercats.
Aquesta decisió implicarà un
reajustament de plantilla en el
seu complex de Tarragona que
afectarà 85 persones, el 9% del
total d'empleats de Basf Espanyola.
El gerent i responsable de
les activitats de Basf a Espanya
i Portugal, Gerhard Schwarz, va
assegurar que la decisió de tan-

car la planta de Styropor i reajustar les estructures no ha estat fàcil, però va recordar que
seran "crucials" per assegurar
futures activitats en el centre de
Tarragona.
Segons
Basf,
aquesta planta no és rendible
per la seva petita capacitat de
producció i una estructura de
costos desfavorable. "Aquest
tancament no significa que Basf
es retiri del mercat ibèric de
EPS", va assegurar Giorgio
Greening, responsable de la
Global Business Unit Foams.
La companyia continuarà
abastint el mercat ibèric amb
EPS des de Ludwigshafen (Alemanya). Després d'anunciar la
mesura, la química alemanya
ha establert un calendari de reunions amb els representants
dels treballadors per arribar a
un acord fins a mitjans de 2009
i que s'implementarà fins a març
de 2010.
Empresa líder
BASF és una de les empreses
químiques líders en el món. Entre la seva gamma de productes
es poden trobar des de químics
plàstics i productes d'acabat,

La planta de Tarragona es dedica a la fabricació de poliestirè expansible.

I El reajustament
afectarà 85
persones, el 9%
de la seva
plantilla a
Espanya

fins a productes agrícoles, de
química fina, així com petroli i
gas natural.
Així, BASF és una empresa
ben consolidada que contribueix a l'èxit de tots els seus
clients en pràcticament qualsevol sector de la indústria. Alhora, des de fa uns anys la multi-
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nacional treballa en la recerca
de solucions pels reptes globals
tals com la protecció del clima,
l'eficiència energètica, la nutrició i la mobilitat. Actualment,
BASF compta amb uns 97.000
empleats i va comptabilitzar
unes vendes superiors a 62.000
milions d'euros en 2008.

La gestió mediambiental pot ser
un actiu per a les empreses
Cymbella ofereix serveis de consultoria mediambiental ideats per millorar la competitivitat

ser un problema per convertirse en una estratègia empresarial que augmenta el valor de
l’empresa. D’una banda, crea
sentiment de comunitat entre
els treballadors, ja que la comunicació entre els diferents nivells jeràrquics és un punt bàsic
per la seva aplicació. D’altra
banda, també serveix per millorar la imatge de marca de l’organització de cara als clients,
tant actuals com potencials.

Laia Mulet // El Perelló

Ara fa un any que va nèixer l’empresa d’El Perelló
Cymbella de la mà de dos
joves emprenedors. Aquesta consultoria mediambiental, finalista en
els premis Reus Creació
d’Empreses d’enguany, aborda la gestió mediambiental de les empreses
des d’una òptica diferent.
Ja que més enllà de la
normativa, pot convertirse també en una font de
reducció de despeses i
una eina de millora de la
imatge de marca.
Els avantatges d’un enfocament integral de la gestió ambiental a les empreses són
molts, tal com remarca Ariadna
Piñol, cofundadora de Cymbella. I és que a més d’evitar-se
les multes seguint la normativa
vigent, fer un estudi sobre la
gestió dels residus, l’ús de l’energia i altres aspectes mediambientals pot suposar un actiu que faci més competitiva una
organització, independentment
del seu tamany i del sector en

Ariadana Piñol i Toni Beltran, cofundadors de Cymbella.

què treballi.
Segons explica Toni Beltran,
“moltes consultores assessoren
sobre un problema concret o sobre com seguir la normativa,
però l’estudi que nosaltres fem
als nostres clients va molt més
enllà. D’aquesta manera, detectem com es fan les coses i com

I Cymbella es va
crear el juliol de
2008 i té diversos
clients a les
Terres de l’Ebre
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es podrien fer millor”. Aquest assessorament integral resulta beneficiós pels comptes de l’empresa, doncs permet detectar
pràctiques d’ineficiència energètica o de malbaratament de
recursos.
A més, mitjançant aquest
servei el medi ambient deixa de

Trajectòria
El passat mes de juliol de 2008
es va constituir aquesta empresa amb seu a El Perelló. Durant
aquest any s’ha donat a conèixer, principalment a les Terres
de l’Ebre, i ja compta amb diversos clients de diferents sectors
econòmics.
De cara al futur, el dos emprenedors volen consolidar-se a
les Terres de l’Ebre i obrir-se
mercat al Camp de Tarragona.
Anant més enllà, no descarten
la seva projeccció internacional
mitjançant l’exportació dels
seus serveis a tot l’arc mediterrani. Pel que fa a la plantilla, les
previsions són d’ampliar-la a
mesura que vagin creixent.

