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L’atur baixa a Osona i puja al Moianès
Al Ripollès es manté mentre puja a tot Catalunya al voltant d’un 1,4%, com el gener de fa un any 

Vic/Ripoll/Moià

EL 9 NOU

El primer mes del 2020 s’ha 
tancat a Osona amb una bai-
xada del nombre d’aturats 
de 81 persones i se situa 
en 7.534. És la comarca de 
Catalunya on més ha baixat 
l’atur, seguida d’altres com 
l’Anoia, l’Alt Penedès, la 
Conca de Barberà, les Gar-
rigues, la Garrotxa, el Pla 

d’Urgell, el Pla de l’Estany 
i el Solsonès. A Catalunya, 
de fet, l’atur ha pujat en 
un 1,4% (5.469 persones) 
respecte al mes anterior i es 
tracta d’un augment sem-
blant al que hi va haver el 
gener de l’any 2019. Ara hi 
ha 398.376 persones aturades 
a Catalunya, però en termes 
interanuals l’atur ha baixat 
en 24.490 persones, un 5,8% 
menys.  

El nombre de persones 
afiliades a la Seguretat Social 
ha baixat en 34.463 persones 
(-1,01%), el que implica que 
ara hi ha 3.362.159 persones 
afiliades a Catalunya. En ter-
mes interanuals, s’ha produït 
un augment de 94.512 per-
sones, el que significa una 
pujada del 2,89%. 

Pel que fa a Osona, on 
més ha baixat l’atur és a Vic, 
Roda de Ter, Taradell, Man-

lleu, Sant Vicenç de Torelló 
i Torelló, mentre que on 
més ha pujat és a Centelles, 
Gurb i Balenyà. La taxa és de 
9,60%. Al Ripollès, l’atur ha 
pujat en dues persones i se 
situa en 912 a la llista amb 
una taxa del 7,92%. Al Moia-
nès, el nombre d’aturats a la 
llista és de 38 més i es queda 
en 528. On més ha pujat és 
a Moià (33). La taxa és del 
8,18%.

Moià acull la segona 
presentació de cavalls 
d’‘endurance’

Moià L’Hípica El Serrat de 
Moià acollirà aquest diumen-
ge la segona presentació de 
sementals d’endurance que 
organitza l’Associació de Cri-
adors de Cavall Català d’En-
durance, amb seu a Vic. En 
aquesta ocasió hi haurà entre 
13 i 15 exemplars oferts per 
diferents explotacions del 
sector i que formen part del 
quart catàleg que edita l’en-
titat. L’acte començarà a 2/4 
d’11 del matí i durarà fins a 
2/4 de 2.

Comforsa tanca amb beneficis 
després de tres anys de pèrdues 

Va facturar 60,7 milions, menys que el 2018, però ha reduït el deute en 7,9 milions 

Campdevànol

D.A.

La tendència ja era positiva 
el 2018, però el 2019 s’ha 
confirmat. Comforsa ha tor-
nat a tenir beneficis després 
de tres anys seguits de pèr-
dues tot i que ha facturat un 
19% menys que l’any passat, 
situant-se en 60,7 milions 
d’euros, 14 menys que fa 
un any però una xifra que 
s’acosta a la de l’any 2016. 
Aquell any va tancar amb 
unes pèrdues de 3,7 milions 
d’euros. Els beneficis del 
2019 han estat de 119.000 
euros. I és que més enllà de 
la facturació, l’empresa ha 
millorat altres conceptes com 
l’ebitda, que ha passat de 2,6 
a 4,5 milions (un 73,1%), o 
el cashflow, que de ser nega-
tiu el 2018 (-0,3) ha passat 
a ser positiu, amb 1,1 mili-
ons d’euros (un 467% més 
d’augment). Comforsa ha 
aconseguit reduir l’endeuta-
ment en 7,9 milions d’euros i 
això permet abaixar de forma 

significativa la càrrega finan-
cera per als propers anys i fa 
més competitiva l’empresa 
dins el seu sector. Ara té un 
deute de 23,6 milions.

Tal com explica el direc-
tor general de Comforsa, 
Reca Vidiella, l’empresa ha 
fet inversions de 2,4 mili-
ons d’euros durant el 2019. 
D’aquests, 1,2 han servit per 
posar nova maquinària com 
torns, centres de mecanitzat 
i un escàner d’inspecció de 
qualitat; 600.000 han servit 
per millorar instal·lacions; 
140.000, en accions de 
millora del medi ambient; 
300.000, en millores en segu-
retat i salut laboral com ara 
el canvi de fibrociment a la 
teulada d’una de les plantes 
de producció, i la resta en 
aplicacions informàtiques. 

Per tirar endavant aques-
tes inversions va rebre una 
nova injecció de capital de 
4,5 milions d’euros per al pla 
estratègic que acaba l’any 
2022. Per aquest any, tot i 
que hi ha projectes com la 

insonorització d’una façana 
de Comforsa 2 i es vol conti-
nuar renovant la maquinària, 
Vidiella explica que “farem 
les inversions si sabem que 
tenim un retorn a curt ter-
mini, ens ho volem prendre 
amb cautela”. Pel que fa al 
funcionament de la planta 
de Comforsa 7, “funciona 
perfectament des que es van 

solucionar les vibracions 
amb uns amortidors. Es con-
trolen constantment amb 
sensors i aplicacions d’indús-
tria 4.0”, conclou.

L’empresa és la companyia 
pública més gran que té el 
govern de Catalunya a través 
d’Avançsa. Té 68 proveïdors 
de les comarques del Ripo-
llès, Osona i la Garrotxa i 294 

de la resta de Catalunya. “És 
una aposta clara del govern”, 
diu Vidiella, que preveu 
mantenir per al 2020 una 
“gestió molt acurada del pro-
cés d’industrialització, una 
racionalització de les inver-
sions per tal d’incrementar 
la competitivitat, sempre 
potenciant el talent humà 
existent”.  

Dependre del 
mercat exterior

Campdevànol

D.A.

Comforsa exporta el 95% 
de la seva producció. Per 
tant, tots els canvis mun-
dials afecten l’empresa. 
Vidiella explica que es nota 
un alentiment en punts 
com els Estats Units, 
“un mercat que s’altera 
molt ràpidament i molt 
important per nosaltres”, 
o Europa i part de l’Àsia. 
“No el Japó o Corea, que 
són estables, però noves 
notícies com ara el coro-
navirus faran efecte. A 
alguns llocs ja no podem 
fer visites comercials”, diu 
Vidiella, que afegeix que 
“el món està accelerant 
canvis” i per això aquest 
any “serem prudents”.

Durant l’any 2019 l’empresa va canviar bona part de la maquinària

Llotja de Bellpuig (3-2-20)

CONILL: 1,74 (+0,06)
POLLASTRE VIU: 1,09 (+0,06) – 1,22 (–0,03)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,83 (+0,09) – 1,97 (–0,04) 
OUS: xl: 1,18 - l: 0,78 - m: 0,72 - s: 0,55 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,32 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (1-2-20) 

PORC: 1,899 / 1,911 (+0,006)
GARRINS RAÇA: recollida: 25/ 27 (-5)
PARTIDA GRAN: 78,50 / 80 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,98 / 3,83 / 3,56 / 3,41 (=) 
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,03 / 3,84 / 3,64 / 3,50 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,45 / 3,37 / 2,11 (+0,04)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,25 / 3,17 / 1,73 (+0,04)
VEDELLA (261/300 kg): 3,95 /3,81 /3,70 / 3,34 /2,65 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,01 /3,85/3,74 /3,43 /2,64 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,03/ 3,83/ 3,72 /3,43 /2,63 (=)
VACA:  2,95 / 2,80 / 2,50 / 2,10 / 1,60 / 1,40 (=)
FRISÓ: 30 / 90 (=/=) 
ENCREUAT: 95 / 220 (=/=)
TÒFONA NEGRA: 150-280 

Mercolleida (31-1-20)

PORC VIU selecte: 1,436 (+0,004) 
LLETÓ 20 kg: 59 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,15 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,05 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 212 (-3)
BLAT PA: 214 (-3)
MORESC: 190 (=)

ORDI LLEIDA: 188 (= )  
COLZA: 370 (-30)  

Llotja de Barcelona (4-2-20)

GARROFA: 185/t (=)
GARROFA FARINA: 175/t (=)
SOJA PAÍS: 332 (–10)
MORESC UE: 190/t (–1)
BLAT: 210/t (–4)
ORDI PAÍS: 188/t  (–2)
FARINA DE PEIX: s.c.
GIRA-SOL: 224 (=)
MILL: 450 (+15)
COLZA: 247 (–3)
SORGO: 197 (+2)

Grans del Lluçanès (31-1-20)

GRA DE COLZA: 357,50 (=)


