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Inverteixen 25 milions en un
gran magatzem de Decathlon
a El centre d’aprovisionament regional (CAR) de Sant Esteve Sesrovires donarà servei a 40 botigues dels
Països Catalans a Hi treballaran 350 persones, de les quals 50 són noves contractacions

distribueix a Catalunya
però també a països del
sud d’Europa. A Catalunya Decathlon té 21 botigues i prop de 2.600 treballadors.
El director general de
Decathlon a l’Estat espanyol, Javier López, va assegurar que “Catalunya és
fonamental per a Decathlon”, i la botiga de Badalona va ser la primera que va
obrir la marca a l’Estat,
l’any 1992. “La logística és
fonamental per al nostre
model de negoci i som
conscients que hem de ser
molt actors en la millora
del nostre entorn local”, va
afirmar.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va inaugurar les
instal·lacions, va assenyalar la “visió de futur” de la
companyia francesa, en
triar Catalunya com a estratègica. “6.500 empreses estrangeres confien en
Catalunya i moltes són
multinacionals”, va explicar, i va recordar que “el
44,6% de les firmes
estrangeres que hi ha a
l’Estat són a Catalunya, la
qual cosa és un bon indicador per mesurar la confiança internacional en el
nostre país”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser l’encarregat d’inaugurar el nou centre logístic, al polígon de Can Margarit ■ ORIOL DURAN
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SANT ESTEVE SESROVIRES

L’empresa de material i
equipament esportiu Decathlon va inaugurar ahir
a Sant Esteve Sesrovires
el seu centre logístic més
gran a Catalunya, que proveirà una quarantena
d’establiments de la marca a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. El
nou centre logístic ha suposat una inversió de 25
milions d’euros, a càrrec
del grup Goodman, empresa integrada de propietat, promoció i gestió de
propietats immobiliàries

logístiques i que és realment la propietària de la
nau on Decathlon estarà
de lloguer per un temps
que no s’ha fet públic.
“Aquesta és informació
confidencial”, es va excusar ahir a aquest diari Ignacio García Cuenca, director regional de Goodman a l’Estat, “però es
tracta d’una relació a llarg
termini”, va assegurar.
Goodman ja havia treballat anteriorment amb Decathlon a la Xina.
Les noves instal·lacions
substitueixen les que la
companyia tenia també a
Sant Esteve Sesrovires i

una altra nau a Sant Cugat
Sesgarrigues, ara integrades en aquest espai on treballaran 350 persones, de
les quals una cinquantena
seran noves incorporacions, la majoria veïns de
pobles de la comarca.
A banda de distribuir
els materials de les marques per a les botigues que
en depenen, el centre inclourà la preparació de comandes en línia i contindrà també el taller regional de servei tècnic postvenda, que coordina la reparació del material esportiu dels centres assignats. A més, ara proveeix
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“El 44,6% de les
empreses estrangeres
que té l’Estat són a
Catalunya, un indicador
de confiança”
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metres quadrats d’espai
d’emmagatzematge té el nou
centre logístic de Decathlon a
Sant Esteve Sesrovires.

una quarantena de botigues però el centre té capacitat suficient per ampliar-se en sis o vuit establiments més, segons va
explicar Dolors Vila, responsable del projecte de
creació del magatzem.

Aquest és l’únic centre
d’aprovisionament regional (CAR) que Decathlon
té a Catalunya, que també
té un altre centre logístic
al Port de Barcelona, al
Prat de Llobregat, de caràcter continental i que

Carles Puigdemont

Infraestructura pendent
Per la seva banda, l’alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Carme Rallo
(ERC), es va mostrar agraïda a la companyia francesa com a generadora de
llocs de treball al municipi
(“tots tenim un fill o un familiar que ha treballat a
Decathlon mentre estudiava”, va dir), però va insistir en la demanda d’infraestructures més grans
al territori, com ara el desdoblament de la carretera
B-224, molt transitada i
amb risc de quedar col·lapsada quan el polígon de
Can Margarit estigui a ple
rendiment. ■

Comença el tràmit parlamentari
per aprovar la llei d’arquitectura
Redacció
BARCELONA

El Parlament de Catalunya
va començar ahir la tramitació del projecte de llei de
l’arquitectura. La llei, un
cop aprovada, serà la primera d’aquestes característiques de l’Estat i la segona d’Europa, després del
text legislatiu en què treba-

lla el govern francès.
La llei vol valorar l’interès públic de la creació arquitectònica, assegurar-ne
la preservació com a patrimoni cultural i social i distingir-la com a instrument
fonamental per garantir el
benestar de les persones.
De fet, la norma, que s’ha
fet seguint diverses resolucions i recomanacions de

la Unió Europea, aspira a
vetllar per la qualitat de
tots els espais on es desenvolupa aquesta disciplina,
però no incideix en l’ordenació de l’edificació ni en
les competències professionals dels diversos collectius implicats en els diferents processos, atès
que aquests aspectes tenen els seus marcs norma-

tius.
Entre d’altres aspectes,
la norma reforça la transparència en els processos
de contractació i vetlla per
la incorporació en els plecs
dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran avaluats
per un jurat. ■

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull (dreta),
parla amb el d’Interior, Jordi Jané, ahir al Parlament ■ ACN

