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La multinacional nord-americana continua impulsant mesures per reduir la producció d’El Caserío a l’illa
Josep Pons
MENORCA

La multinacional Kraft Foods
segueix endavant amb els
seus plans de reducció dels
llocs de feina i de producció a
la fàbrica d’El Caserío a Maó.
Després del pla de 14 prejubilacions i 24 suspensions
temporals de llocs de feina a
la factoria de Maó, que ja va
aplicar a principis d’enguany, ara ha presentat una
retallada de l’actual plantilla
que suposa l’acomiadament
del 12 per cent dels empleats.
La mesura afecta 26 treballadors, en una nova fase per

Kraft acomiada el 12% de la
plantilla de la fàbrica de Maó
Preocupació a Menorca pel futur de la planta
disminuir l’activitat de l’antiga fàbrica de transformació de formatge a l’illa de
Menorca.
Els desacords entre la direcció de l’empresa i els sindicats han obert una situació
de tensió, amb l’anunci, per
part del comitè d’empresa, de

mobilitzacions i accions de
protesta contra Kraft.
El comitè d’empresa reclama el pagament de 45 dies
per any treballat, però rebutja el límit d’indemnització de
3 anualitats i mitja. També
exigeix que la multinacional
nord-americana es compro-
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Joan Oró
Fundació Agrícola Catalana

l 2 de setembre va morir, als 81 anys, el
El 1994 es va jubilar de la càtedra que ocucientífic Joan Oró, el primer director de pava a la Universitat de Houston, i va installa Fundació Agrícola Catalana, un català lar-se definitivament a Catalunya. Lleida, la
que és universal per ser conegut com un seva ciutat d’origen, va ser, d’aquesta manera,
bioquímic prestigiós, que ho és, i reconegut, una de les ciutats de destí d’Oró, i així fou esperò sobretot perquè les seves inquietuds el collida com a seu de diferents trobades cientíportaven més enllà del laboratori. Fervent de- fiques organitzades per la Fundació Joan Oró.
fensor de la recerca i la investigació científica Aquesta Fundació, constituïda el març de
com a motors de desenvolupament, va treballar 1993, es va crear amb l’objectiu d’impulsar la
allà on va trobar les millors condicions, i va es- investigació científica i tècnica amb una visió
tar sempre disposat a contribuir a la projecció àmplia de la ciència al servei de l’home i de la
econòmica de Catalunya, el seu país.
societat. Sens dubte, els objectius de la FundaI és que, com a universal que era, mai no va ció que porta el seu nom, i que ell mateix va
voler ignorar la seva identitat, la individual i la fundar, porten l’empremta de l’humanista cide país, perquè –són paraules seves– conèixer
entífic que va ser.
la pròpia identitat dignifica la persona i li dóna
La investigació científica, l’agricultura, les
una base de consciència que fins i tot el fa més ciències forestals, l’enginyeria, tot allò relaciouniversal. Amb l’humanisme que caracteritzà el nat amb la millora del medi ambient i l’augseu ésser científic, defensava la cultura com a ment de la productivitat i de la competitivitat,
companya inseparable de la
l’equilibri social i territorial
ciència per mantenir una videl país van ser els eixos sosió integrada del món.
bre els quals girava la seva
Per aquestes raons, i molgran inquietud per la vida.
tes més, el 1980 va acceptar
Com a adolescent, es va
la proposta de dirigir la Funpreguntar d’on venim, i a
dació Agrícola Catalana, un
l’origen de la vida va dedicar
projecte que tot just naixia
la seva. La trajectòria com a
amb l’objectiu de contribuir
bioquímic el va portar a trea la reconstrucció tècnica i
ballar a la NASA en progracientífica de Catalunya, que
mes de cerca de vida més
es traduís en una millora
enllà de la Terra. I la preoeconòmica del nostre país, i
cupació per la vida el va
que amb els anys seria presiportar a contribuir a la midida per Daniel Pagès i Rallora de les condicions sociventós, un home que conjuals i econòmiques de les
minava el coneixement de
persones i dels països a tral’economia agrària amb una
vés de l’impuls d’associaciprofunda voluntat de servei
ons i organismes de diferent
al país. El 26 de gener d’atipus, entre elles l’Associació
quell any, es va signar el
d’Amics d’en Gaspar de PorAVUI
Joan Oró en una imatge d’arxiu
conveni entre Fundació Catolà, per a l’agermanament
talana i Joan Oró que donava
de Catalunya i Califòrnia, en
fe de l’assumpció per part del científic d’aquesta honor del descobridor de la badia de Sant
responsabilitat, un document que recollia re- Francisco i primer governador de Califòrnia.
flexions i apuntava possibles línies a seguir.
Professor, investigador, ambaixador de la
Entre les pàgines del conveni, es pot llegir que ciència i assessor del president de la GeneraliCatalunya només produïa el 50% dels aliments tat en temes científics durant més de vint anys,
que necessitava, curiosa xifra 24 anys després, i va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat al
va més enllà de l’anècdota, perquè avui som en juliol. Hem de ser humils, deia, perquè naixem
una de les potències agroalimentàries d’Europa. d’unes molècules molt senzilles, i perquè, des
Tanmateix, no va restar gaire temps a Catalu- de la Lluna, les diferències es dissipen.
nya, va tornar a Houston durant els primers
La Fundació Agrícola Catalana ha volgut,
anys de la dècada dels 80 perquè tot anava hem volgut, retre homenatge al primer direcmassa lent per a ell. Una estructura massa cen- tor d’aquesta institució, que manté l’esperit
tralitzada, deia, que obstaculitzava el desenvo- d’impuls a la investigació científica amb un
lupament de la investigació, un excés de lenti- visió integral del món, un esperit que comtud en els traspassos de competències, el va parteix amb Joan Oró, científic, humanista,
desencisar.
català i, per tot això, universal.
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meti per escrit a no acomiadar ningú més en els pròxims
tres anys.
La preocupació pel futur de
la fàbrica d’El Caserío a Maó
plana des de fa mesos, ja que
Kraft ha aplicat durant
aquests dos darrers anys mesures per reduir la producció.
El mes d’abril passat la direcció de Kraft Foods va anunciar
una retallada del 5 per cent
en el preu que paga pel formatge que compra a les finques agrícoles ramaderes de
Menorca, i alhora va anunciar
una reducció del 10 per cent
en el volum de recollida del
formatge que després transforma a la fàbrica de Maó.
Al juliol del 2003 Kraft ja
havia aplicat una primera re-

baixa de preus del 6 per cent
i va advertir als pagesos de
l’illa que en cas que no es reduissin els excedents es veuria obligada a limitar la recollida de peces de formatge.

Tractes amb els ramaders
En aquests moments són
140 les explotacions tradicionals menorquines –llocs–
les que produeixen i subministren el formatge a la factoria de Maó. El mes d’agost
Kraft Foods va anunciar als
ramaders que amb caràcter
general avança a l’1 de gener
pròxim el final de la recollida de les peces tradicionals
de formatge de Menorca (Fugases), davant la impossibilitat de donar sortida a la producció i els elevats estocs de
formatge de Menorca. Tot
plegat, genera una situació
d’incertesa i de dubte sobre
quin serà el futur de la fàbrica que va crear la família
Muntanyés a Menorca als
anys 30 i que el 1992 va vendre a la multinacional
nord-americana Kraft.

BREUS
La sanitat relleva la construcció com a motor econòmic

A

mb creixements de la productivitat del 5%, la sanitat serà
l’any vinent el sector econòmic més dinàmic, i prendrà així
el relleu a la construcció, que porta anys liderant l’economia. Així
ho reflecteix un estudi de les Cambres de Comerç que indica que
en la sanitat pública serà del 4,9%.
[Redacció]

Un milió de metres quadrats edificables a la Zona Franca

E

l Consorci de la Zona Franca podrà edificar un milió de
metres quadrats en els nous terrenys industrials de 50
hectàrees cedits per Seat, que rebrà per aquesta cessió 140
milions d’euros en els pròxims 15 anys.
[Efe]
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Generalitat de Catalunya
Institut Català del Sòl
Actuacions industrials:
Subpolígon B del Polígon III del Pla parcial
Cervera industrial
Camí de Tordera
Cervera (Segarra)
L’Institut Català del Sòl procedirà a l’alienació,
mitjançant una mateixa concurrència d’ofertes,
de parcel·les de les actuacions industrials
Subpolígon B del Polígon III del Pla parcial
Cervera industrial i Camí de Tordera a Cervera
(Segarra).
El plec de condicions administratives i la documentació
annexa
es
podran
recollir
a l’Ajuntament de Cervera (plaça Major, 1,
Cervera) i a la seu de l’Institut Català del Sòl (c/
Còrsega, 289, 3a planta, Barcelona – Àrea de
Vendes) a partir del dia 27 de setembre de
2004, els dies feiners, excepte els dissabtes, de
09.00 h a 14.00 h.
Les sol·licituds podran presentar-se al registre
de qualsevol de les dues entitats esmentades.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 29 d’octubre de 2004 a les 14.00
hores.
Per a més informació, consulteu la nostra
adreça d’internet: http://www.incasol.com

