
BBVA AMB LES EMPRESES SOSTENIBLES

L’empresa Coliplex S.L,
establerta a Llofriu,
Palafrugell, va néixer l’any
1970, però la seva visió
d’empresa ha anat
evolucionant amb els anys.
Inicialment feien sacs per a
la indústria surera i ara
fabriquen bosses de plàstic
amb material reciclat. 

AGNÈS SANTOS GIRONA

Quant fa que existeix l’empre-
sa?

L'empresa té  anys, el meu
pare la va crear l'any  i es dedi-
cava a fer sacs per a la indústria su-
rera del Baix Empordà. Hi havia els
talers i les màquines de cosir. Amb
el temps les fàbriques de taps de
suro han deixat d’enviar el material
als cellers amb sacs, ara ho fan amb
caixes i amb bosses de plàstic espe-
cials i a nosaltres ens va baixar molt
la feina. Jo vaig apostar per les bos-
ses d'escombraries i em va sortir bé.
Fem bosses des de l'any .

I com creus que ha evolucionat

el mercat i l’empresa?
Hem crescut molt. Nosaltres

som una empresa petita, però érem
dues persones i ara som  i treba-
llem molt, les màquines treballen
 h de dilluns a divendres. 

Quina és la vostra feina?
Ara mateix fabriquem bosses de

plàstic. El  del que fem és de
material reciclat, sobretot les bos-
ses de plàstic. Ara també hem co-
mençat a treballar amb material
biodegradable.
Som una empresa sostenible: com-
prem reciclat i tornem a fer bosses
que ja havien sigut bosses. Per tant
no gastem plàstic, reciclem el que
ja hi ha.

Què us fa destacar de la resta?
La qualitat. Vam apostar per

comprar màquines italianes una el
 i les altres el  i el . Ara
en tenim cinc i tres són molt noves.
Tenim una empresa mitjana petita
però en lloc d'ampliar la mida de
l'empresa vam apostar per la ma-
quinària. Som molt competitius i
seguim tenint el funcionament

d'empresa familiar que ens fa molt
àgils. 

Com funciona la relació amb el
client?

Fem que sigui molt propera, per
exemple jo solc tenir un tracte di-
recte amb el client o si no el té el co-
mercial. Són clients habituals i amb
alguns a la llarga  hem arribat a
construir una amistat. 

Quants clients teniu actual-

ment?
Ara tenim uns - clients i

treballem amb un centenar d'em-
preses. Hi ha uns  clients amb
els quals habitualment tenim co-
mandes.

Quin és el vostre objectiu?
La idea es mantenir-nos com es-

tem i anar renovant maquinària.
Ara, justament, estic mirant una
màquina perquè ens arribi d'aquí

a uns dos anys. Però quedar-nos
més o menys on estem. I fer les co-
ses bé.

Des de quan treballeu amb
BBVA?

Jo ho recordo com si fos des de
sempre, des dels , diria jo. Va ser
el primer banc del  meu pare, deu
fer uns  anys. És casi una relació
familar, tot i que als bancs canviïn
les persones. Per a mi és important
aquest tracte personal. A mi
m'agrada parlar amb els clients i si
tenen algun problema, mirar de so-
lucionar-lo.

Com valores el tracte amb el
banc?

Molt bo, quan nosaltres hem ne-
cessitat «el paraigua» que deia el
meu pare, ens l'han facilitat, mai
hem tingut cap problema.

Com valores la banca per inter-
net i l'aplicació?

En el nostre cas, que estem esta-
blerts a Llofriu, i es troba fora del
nucli de Palafrugell, constantment
hauríem d'anar al banc per fer re-
meses i pagarés i ara tot es pot fer
des d'aquí i en lloc d'anar-hi cada
dia, un cop a la setmana ens arri-
bem al banc o venen ells. Abans el
banc no et venia a veure mai i ara
venen ells. Però moltes coses reme-
ses i rebuts domiciliats ho fem per
internet. 
Utilitzem el Netcash principalment
i és una gran facilitat perquè no ens
hem de desplaçar i perdre temps.
BBVA sempre ens ha ajudat, que és
el que es busca d'un banc.
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«Som una empresa sostenible, el 80%
del que fem és de material reciclat»

Josep Alsina Ferrer
 DIRECTOR I CREADOR DE COLIPLEX SL
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■ El PSOE vol que la sessió d'in-
vestidura de Pedro Sánchez no es-
tigui a les mans de les forces inde-
pendentistes i va instar el PP i Ciu-
tadans a facilitar-la mitjançant
l'abstenció. La petició es va pro-
duir hores després de tancar amb
Podem la Mesa del Congrés. Des
de les eleccions del -A s'havia
especulat amb el paper que ERC
podria jugar en les negociacions
per al repartiment de llocs de les
meses de les Corts, però no en tin-
drà cap. El president del PP, Pablo
Casado, va rebutjar una abstenció
del PP. «El PP no s'abstindrà ni fa-
cilitarà el govern de Pedro Sán-
chez perquè a Espanya no li convé
que governi el PSOE amb els seus
socis», va afirmar Casado.

Segons les declaracions que va
efectuar el responsable d'Organit-
zació del PSOE, José Luis Ábalos,
sembla evident que les relacions

entre el PSOE i ERC no passen per
un bon moment. «No volem de-
pendre dels independentistes»,
va afirmar el ministre de Foment
en funcions.

Davant la possibilitat que els
avals d'aquestes formacions si-
guin necessaris, Ábalos va instar
Cs i el PP a abstenir-se i permetre
que Sánchez presideixi el Govern
«per Espanya i per l'estabilitat».
«Que ens salvin d'aquestes de-
pendències», va afegir.

En tot cas, dependències com
les esmentades per Ábalos no n’hi
va haver en la composició de les
meses del Congrés i del Senat, en
les quals el líder del PSOE ha
col·locat figures totalment afins.
Hi havia expectació per conèixer
la seva decisió després de frustrar-
se l'intent de situar Miquel Iceta a
la Presidència del Senat. Amb la
designació del parlamentari del
PSC Manuel Cruz per exercir la
quarta autoritat de l'Estat, Sán-
chez clausura la via Iceta, però
sense sortir-se del guió inicial.

Els socialistes catalans tindran
el càrrec més alt de la Cambra Alta

i el més alt de la Cambra Baixa,
atès que Meritxell Batet és la per-
sona elegida per a la Presidència
del Congrés.

La composició de la Mesa de la
Cambra Baixa s'ha resolt en bona
part per l'acord amb Unides Po-
dem, que s'ha assegurat la Vice-
presidència primera, que recaurà
en Gloria Elizo, i la Secretaria pri-
mera, que passarà a mans de Ge-
rardo Pisarello, fins fa poques set-
manes càrrec de confiança de l'al-
caldessa de Barcelona, Ada Colau.

Cinc llocs passen a les forces
«progressistes», ja que també hi
estaran presents els socialistes Al-
fonso Rodríguez Gómez de Celis
i Sofia Herranz, afins a Sánchez.
Tot apunta a que PP i Cs retindran
els quatre càrrecs restants.

La negociació de la Mesa del
Senat va deparar més sorpreses,
ja que el PSOE va renunciar a fer
valer la seva majoria, de manera
que s'assegura tres llocs i cedeix
un al PP (també amb tres) i un al-
tre al PNB, que serà l’única força
nacionalista amb representació
als òrgans de govern de les Corts
Generals.

El ministre de Foment demana ajuda als dos partits de l’oposició «per Espanya i per l’estabilitat»
i perquè «no volem dependre» dels sobiranistes El president del Govern tria dos socialistes
catalans per presidir les dues cambres, Meritxell Batet per al Congrés i Manuel Cruz per al Senat

El PSOE insta PP i Cs a abstenir-se per
permetre la investidura de Pedro Sánchez

Meritxell Batet ha estat triada
per Pedro Sánchez per presidir el
Congrés dels Diputats. EUROPA PRESS
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