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95
FIRES A LES
COMARQUES
GIRONINES EL 2014

 girona acollirà l’any vinent
95 fires o esdeveniments firals,
un 9% més que aquest 2013. a
tot catalunya se’n celebraran
449, de les quals 41 són
d’àmbit estatal i internacional.


PREUS DELS
CARBURANTS

 els preus mitjans dels
carburants han registrat en
l’última setmana un increment
després de dues setmanes a la
baixa. el litre de gasolina costa
1,391 € i el de gasoil 1,337 €
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ESTALVI ENERGÈTIC
A L’EMPRESA

 la cambra de comerç de
girona acull dimarts vinent al
matí la sessió formativa «com
estalviar en la factura
energètica a l’empresa» a càrrec
del professor Félix J. arbelo.

Mont-Ferrant tanca les caves de Blanes
i trasllada la producció al Penedès
 Els nous propietaris de la marca acomiaden els deu treballadors que la companyia tenia a les instal·lacions de la Selva
carles colomer

blanes | ORIOL PUIG

Blanes ha deixat de formar part
del mapa del cava. Mont-Ferrant,
la primera empresa de l’Estat que
en ple segle XIX va elaborar aquest
vi escumós, ha tancat les seves instal·lacions a la Selva marítima i s’ha
traslladat al Penedès. La decisió
l’ha pres la família Raventós-Basagoiti –propietaris de les caves
Parxet–, que l’estiu passat va comprar Mont-Ferrant al grup Agrolimen. El tancament ha suposat
l’acomiadament dels deu treballadors que Mont-Ferrant tenia a
Blanes, que han rebut una indemnització de 30 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. L’ERO també ha afectat
dos dels 9 treballadors de l’àrea
dadministració que treballaven a
Barcelona. Els set restants s’han incorporat a l’estructura de Parxet.
La venda de Mont-Ferrant per
part d’Agrolimen a la família Raventós-Basagoiti i el seu posterior
desmantellament i tancament ha
arribat després de dos exercicis
consecutius amb baixades de les
vendes superiors al 10%.
Antonio Membrives, que va ser
l’últim director de Mont-Ferrant,
explicava ahir que l’activitat de la
marca a Blanes és nul·la. Durant
l’octubre es va desmantellar la
maquinària i es va iniciar el trasllat de l’1,2 milions d’ampolles de
cava que hi havia al celler blanenc.
SEGURETAT SOCIAL

Girona perd 2.500 afiliats
estrangers en un any
girona | DdG

Girona va tancar el passat octubre amb 41.998 treballadors estrangers aﬁliats a la Seguretat Social, fet que suposa 2.500 cotitzants
menys que un any abans. La dinàmica, similar en el treballadors
autòctons, constata que l’economia gironina segueix destruint
llocs de treball. En el conjunt de
l’Estat, el nombre de cotitzants
estrangers cau un 6,5% en un any.
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Palets amb ampolles de cava buides al pati exterior de Mont-Ferrant, a Blanes.

Agrolimen, propietària de les
instal·lacions, va estudiar i
descartar la possibilitat de
tornar a elaborar cava al celler
L’alcalde de Blanes reclama
que la finca no s’abandoni i no
descarta negociar un possible
ús turístic en el futur

SUBASTA NOTARIAL
Pablo Vázquez Moral, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Sant Feliu de Guíxols, hago
saber:
Que en mi notaría, situada en la calle Anselm Clavé,
17, 2º, de Sant Feliu de Guíxols (Girona), conforme al
artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por
decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Sant Feliu de Guíxols (Procedimiento de ejecución de
títulos judiciales 590/2011), se tramita la subasta de
los siguientes derechos: el usufructo de las participaciones 1 a 299 y 301 al 800; y la reserva al derecho de
usufructo de la participación 300, todas ellas de la sociedad «PGI, S.L.», con domicilio social en 17250-Castell-Platja d’Aro, calle Mallorca esquina Av. Costa
Brava, y CIF A17117896.
Procediendo la subasta de dichos derechos, se hace
saber sus condiciones:
Tendrán lugar en mi notaría una primera subasta el
19 de diciembre de 2013 y en su caso una segunda el
31 de diciembre de 2013, ambas a las 10 de la mañana. Se formará un único lote con un tipo de subasta
global de 6.968,37 euros. En la primera subasta no se
admitirán posturas inferiores al tipo más un 20% por
los gastos originados por la subasta notarial; y en la
segunda subasta no se admitirán posturas por cantidad inferior al 75% de la prevista en la primera subasta. Tendrán preferencia a cualquier adjudicación,
los derechos de adquisición preferente previstos en los
estatutos sociales. No será necesario realizar ningún
depósito previo para participar en la subasta; y las
posturas podrán realizarse previamente por escrito, o
de viva voz en el momento de la subasta.
La documentación relativa a la subasta puede consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas. Se entenderá que todo licitador acepta
como suficiente la titulación.
El Notario, a 15 de noviembre de 2013.

Actualment en queden unes
500.000 que, en els propers mesos,
s’aniran portant cap a Vilafranca,
a mesura que completin el seu
procés de maduració.
Membrives destaca que «per
molt que es mantingui la marca,
serà impossible que el cava elaborat al Penedès acabi essent que
el que es produïa a Blanes. Aquí fèiem caves de criances molt llar-

gues, que envellien en un celler
amb 4 pisos subterranis i unes
condicions d’humitat que seran
impossibles de reproduir en un altre indret».
Agrolimen –grup propietat de la
família Carulla– segueix essent el
propietari de les instal·lacions i de
la ﬁnca. L’acord amb els RaventósBasagoiti va incloure la venda de
la marca Mont-Ferrant i el lloguer

de les instal·lacions de Blanes ﬁns
al juny de 2014.
Un cop es van conèixer les intencions dels nous propietaris de
Mont-Ferrant d’abandonar Blanes, Agrolimen es va plantejar recuperar l’elaboració de cava a la
ﬁnca. En aquest sentit, va estudiar
la viabilitat de traslladar la producció de més qualitat dels caves
Roger Goulart, marca del grup
amb seu a Sant Esteve Sesrovires.
Segons l’acalde de Blanes, Josep
Marigó, «Agrolimen va concloure
que aquesta operació era inviable».
Marigó va lamentar el tancament de Mont-Ferrant i va lamentar la «falta de consideració»
de les empreses compradora i venedora cap a una marca històrica,
que estava a punt de fer 150 anys.
L’Ajuntament ha estat amb permanent contacte amb les dues
companyies per intentar evitar el
tancament. La ﬁnca Mont-Ferrant ha passat ara a ser controlada per una societat patrimonial
d’Agrolimen.
Un cop descartada per tornar a
produir cava, Marigó espera que es
pugui destinar a altres usos, com
el turístic, «perquè es tracta d’una
ﬁnca d’elevat interès i valor». Això
sí, reclama a Agrolimen que mantingui la ﬁnca «en condicions i vigilada per evitar problemes de
seguretat».

