
Alier preveu que es signi el 
conveni de creditors al juliol
La firma de Rosselló dóna feina ara a 120 
treballadors i ha estat a punt de la liquidació
Rosselló
CARME QUINTANA
L’empresa Alier de Rosselló pre-
veu que es signi el conveni de 
creditors el proper mes de ju-
liol, segons va anunciar ahir la 
presidenta del Consell d’Admi-
nistració, Elisabet Alier. “A par-
tir d’aquell moment s’iniciarà la 
segona fase del pla de reestruc-
turació de la companyia, la qual 
cosa suposarà la consolidació 
del model industrial i l’expansió 
de l’empresa”, va afirmar ahir la 
firma en un comunicat.

Alier té en aquests moments 
120 treballadors directes i cal re-
cordar que és una firma que va 
estar a les portes de la liquidació 
tot i que finalment s’hauria ga-
rantit la seva continuitat. 

Segons la firma, “en quant 

al procediment concursal s’ha 
tancat la fase comú del proce-
diment amb informe de l’Admi-
nistració Concursal favorable a 
la continuitat de l’empresa, s’ha 
obert la fase de conveni i s’es-
pera que s’aprovi el Conveni de 
Creditors durant el mes de juli-
ol”.

El comunicat d’Alier també 
destaca que “actualment s’està 
treballant en la millora del pro-
cés productiu i de la qualitat del 
producte, la qual cosa ha per-
mès recuperar el mercat espa-
nyol de Carton Wall i el prestigi 
de la marca al mercat europeu”. 
Alier SA exporta el 93% de la se-
va producció a països del sud de 
la conca mediterrània, Orient 
Mitjà i Llatinoamèrica.
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dia 7 de gener es va posar en 
marxa la planta de cogeneració 
elèctrica, “complint així amb un 
altre dels objectius més ambici-
osos i complicats del pla de re-
estructuració iniciat el maig de 
2014”.

Quan el nou equip gestor es 
va fer càrrec de la companyia, 
aquesta acabava de ser declara-
da en situació de concurs de cre-
ditors, la planta de cogeneració i 
la màquina 3 s’havien aturat i el 
50% de la plantilla estava en ex-
pedient de regulació de suspen-
sió. 

El 2 de març de 2015 l’em-
presa va posar en marxa la mà-
quina 3, la qual cosa va requerir 
una inversió de 3,5 milions d’eu-
ros i va suposar la reincorporació 
a la empresa de 70 treballadors 
en situació d’ERO de suspensió, 
que de no haver-se posat en mar-
xa l’esmentada màquina, hagues-
sin passat a situació d’extinció. 

Amb la posada en marxa de 
la planta de cogeneració i les in-
versions realitzades en el procés 
industrial, que actualment asso-
leixen els 5,2 milions d’euros, tots 
ells generats per la pròpia com-
panyia, es dóna per completada 
la primera fase d’inversions del 
pla de negoci de reestructuració 
d’Alier SA, segons el comunicat 
fet públic ahir per l’empresa.


