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Un 40% de les botigues de mobles de la Sénia han abaixat definitivament les persianes

ORIOL MARGALEF
La Sénia

L a Sénia, país del Mo-
ble”. No té pèrdua.
Un gran cartell a la
carretera reivindica
amb orgull la indús-

tria que durant dècades ha fet
gran la Sénia. Al seu voltant, pe-
rò, per més que es miri, costa de
trobar la fabril activitat que va
fer d’aquesta població la meca
del moble. Al contrari. En els úl-
tims cinc anys, les empreses del

sector al Montsià han presentat
més de 50 expedients de regula-
ció i més demil persones, la mei-
tat dels que treballaven en boti-
gues i tallers, han perdut la fei-
na. Un 40% dels establiments
del polígon de la Sénia ja han tan-
cat portes i tothom sap que el
drama no s’ha acabat. “Som com
l’orquestra del Titànic, seguim
tocant mentre el vaixell s’enfon-
sa”, ironitza un venedor amb el
gènere a preu de saldo. La crisi
s’ha endut per davant El país del
moble. L’atur no para de créixer

i no hi ha alternatives d’ocupa-
ció. La sensació és d’estar atra-
pats. Al poble hi hamés bars que
mai i tots s’omplen al matí. A la
tarda, la cua de necessitats da-
vant de Càritas és cada cop més
llarga.
El sector va créixer en paral·lel

a la bombolla immobiliària, i
quan es van deixar de vendre pi-
sos a Espanya no hi havia pla B.
Enmig d’una aturada de produc-
ció dramàtica, la indústria va cau-
re comun castell de cartes. L’últi-
ma empresa a fer fallida ha estat

Naturantaix, històrica firma del
municipi i la més important en
nombre de treballadors. Els úl-
tims 86 empleats, d’una plantilla
que havia arribat a tenir 400 ope-
raris, dispararan encara més el
dramade l’atur. A la Sénia, la pro-
porció de desocupats ja supera el
30%, vuit punts per sobre de la
mitjana catalana (22%). Anys des-
prés dels primers acomiada-
ments, al poble ja hi ha qui co-
mença a passar-ho malament.
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Uns 200 extreballadors han esgo-
tat la prestació per desocupació, i
ara només cobren un subsidi de
480 euros, segons l’Ajuntament.
Altres, petits empresaris i autò-
noms, no tenen dret a cap presta-
ció. Disset petits negocis del mo-
ble ja han tancat, explica Juan Jo-
sé Royo, president del Col·lectiu
d’Empresaris del Moble de la Sé-
nia (CEMS), i n’hi ha una pila
més entre l’espasa i la paret. El
sector ha demanat ajudes a l’Ad-
ministració. Altres comunitats
que li són competència n’han tin-
gut, d’ajuts. A Catalunya no se
n’han sortit. “Ens estan deixant
morir”, diu Royo. I això malgrat
elsmilionaris ingressos que l’acti-
vitat generava en impostos.
Al poble la situació és compli-

cada per a molta gent. Cada dia
més veïns, la majoria amb fills a
càrrec i amb edats entre els 30 i
els 60 anys, demanen ajudes soci-
als. Els immigrants que fa uns
anys van arribar atrets per les fà-
briques són els més perjudicats.
Van ser els primers afectats per
les reestructuracions i els pri-
mers que han esgotat les presta-
cions públiques. La Sénia perd
ara habitants: uns 400 romane-
sos han tornat al seu país d’ori-
gen. En un context econòmic ne-
gatiu pel mateix Ajuntament, on
la caiguda de l’activitat industrial
ha retallat a la meitat els ingres-
sos, el Consistori hahagut demul-
tiplicar per quatre les ajudes d’ur-
gència. “La situació és preocu-
pant. Tenim 6.000 habitants i 40
famílies en risc d’exclusió”, afir-
ma l’alcaldessa, Marutxi Balles-
ter. En aquest context, el Consis-
tori no se n’està de reclamar aju-
da a les administracions. “El Go-
vern ha dit que enguany no hi ha

diners per a plans d’ocupació, pe-
rò creiem que la nostra situació
és extraordinària”, diu Ballester.
Les cues davant el magatzem

de Càritas ajuden a entendre la
dimensió del problema. El mes
passat, l’entitat va ajudar amb
menjar 133 famílies, principal-
ment de la Sénia, però també dels
pobles del voltant. “Mai ens ha-
víem fet càrrec d’un drama així.
Hi hamolta gent desesperada i ai-
xò genera un risc social descone-
gut fins ara”, avisa Mari Carmen
Saragossa, directora de Càritas al
municipi. L’entitat ha doblat en
tres anys el volum d’aliments re-
partits. També hi hamés gent so-
lidària. “A la cua ja no hi ha no-
més desconeguts. Ara hi ha tam-
bé treballadors, gent nascuda al

SAGNIA LABORAL

Més de mil persones
han perdut la feina, la
meitat dels empleats
del sector al Montsià

S’han quedat sense feina
unes 800 persones a la
Sénia per la crisi: menys de
la meitat cobren la
prestació contributiva, la
resta, o no cobra res o rep
el subsidi o la renda activa
d’inserció, menys quantiosa

El pressupost de
l’Ajuntament s’ha vist
reduït un 40% per la
caiguda d’ingressos derivats
de l’activitat industrial. Les
xifres del Consistori han
passat dels 6,9 milions el
2007 a 3,8 milions enguany

Unes 800 persones

Un 45%

Càritas va ajudar al maig
133 famílies i la demanda no
para de créixer. Hi ha dies
que es formen llargues cues
davant del local. Entre els
necessitats també hi ha
petits empresaris que s’han
quedat sense res

La imatge. El cartell d’una botiga en venda simbolitza la greu situació per la qual passa el poble de la Sénia

Opcions. L’agricultura i el turisme no són alternatives perquè no estan prou desenvolupats

133 famílies
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UNDRAMA
ENXIFRES

ATRAPATS PEL MOBLE LA SÉNIA, PRESENT NEGRE. I EL FUTUR?

FUTUR DIVERS

L’Ajuntament vol
potenciar el turisme,
fins ara a l’ombra de
la indústria

CuesdavantCàritas

400 seniencs

La majoria d’immigrants
romanesos han tornat al seu
país en quedar-se sense
feina. Entre els 400 que han
marxat també hi ha
andalusos, establerts fa
dècades i amb fills a la
Sénia, que han tornat al sud
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F a només cinc anys,
el sector del moble
del Montsià era un
motor a ple rendi-
ment, amb més de

cent empreses actives i una fac-
turació global de 174 milions
d’euros. Avui, la paràlisi del
mercat immobiliari a Espanya
ha reduït la facturació a menys
de la meitat, i moltes empreses
es troben en una situació molt
delicada. Obrir mercats a l’es-
tranger, crear marques pròpies
i buscar nous productes amb
més demanda són les úniques
alternatives de futur. Però
aquests processos impliquen re-
formes estructurals, i lamajoria
d’empreses no tenen ni talent,
ni temps ni diners per abordar-
los. Només l’exemple d’algunes

firmes com Mader Senia o Te-
gar Mobel, que s’han transfor-
mat perplantar cara, permetmi-
rar al futur amb optimisme.
“Una alternativa és vendre a

l’estranger. L’altra, crear nous
productes, reorientar el moble
de menjador i dormitori, espe-
cialitat de la zona, cap al moble
de col·lectivitat, el moble d’ho-
tel”, sosté Joaquim Solana, di-
rector del Centre de Difusió
Tecnològica de la Fusta i elMo-
ble de Catalunya (Cenfim).
Donar un cop de timó no és

tan senzill, reconeix Solana. La
majoria de negocis tenen una
sòlidabase tecnològica, però po-
ca preparació empresarial. I ai-

xò, juntament amb la falta d’ac-
cés al crèdit, complica el re-
llançament. Tot i així, en la llui-
ta per la supervivència algunes
empreses han iniciat camins
exemplars.
Tegar Mobel facturava uns

tres milions d’euros abans de la
crisi. Les vendesdel 2011han es-
tat molt inferiors, de gairebé la
meitat. El futur dirà, però Te-
gar no s’haquedat parada. L’em-
presa ha posat en marxa els úl-
tims dos anys i mig un projecte
per reposicionar-se al mercat.
Amb l’ajuda del Cenfim, Tegar

ha creat una nova col·lecció de
mobles infantils temàtics que in-
corporen tèxtils–coixins, flassa-
des, etc– ambpersonatges dedi-
buixos animats comBobEspon-
ja o Hello Kitty. El nou catàleg
ha causat bona impressió als
distribuïdors. Els mobles infan-
tils es renoven més freqüent-
ment, i en aquests casos, els in-
fants tenenunalt poder de deci-
sió de compra.
Un altre cas. Des del 1987 i

fins fa poc,Mader Senia fabrica-
va només components de fusta
per encàrrec d’altres fabricants
finalistes. Quan va caure la de-
manda, la majoria dels clients
van assumir aquests procedi-

ments i les comandes van caure
un 80%. La plantilla es va que-
dar amb la meitat d’efectius.
AvuiMader Senia, que té 25 tre-
balladors, s’ha reinventat fabri-
cant mobiliari per a hotels.
“Vam veure que el sector esta-
va poc estructurat, amb poques
marques específiques, i teníem
una oportunitat. Els hotels ne-
cessiten renovar-se cada un
cert temps, i són encàrrecs són
importants”, explica el propieta-
ri, Josep Ferré.
Altres empreses busquen

clients a l’estranger, comMese-
gué (Rússia, la Xina) o Moblec
(els EstatsUnits). Fa anys, algu-
nes firmes senienques, comAn-
taix, ja venien a fora. Però l’eco-
nomia de costos i la puixança
del mercat interior va fer que
amb el temps les vendes es con-
centressin majoritàriament a
Espanya. Va ser un error. La ne-

cessitat i la competència fan
molt més difícil exportar ara
que abans. En una visita recent
a la Sénia, el conseller d’Empre-
sa i Ocupació, Francesc Xavier
Mena, va prometre ajudes al
sector si compartia recursos a
l’exportació.
Per a Mesegué, que acaba

d’inaugurar un show room a
Xangai, la facturació a l’estran-
ger representa ja un 20% i la
previsió és que vagi creixent.
“Exportar costa. Cada mercat
vol productes diferents. I men-
tre murcians i valencians tenen
ajudes per sortir, nosaltres no
veiem ni cinc”, explica el cap
d’exportació Santiago Vidal.c

poble, petits empresaris, veïns
que s’han empassat l’orgull per
gana. Molta gent s’adona que ara
a la cua hi ha persones com ells”,
afirma.
Amb pocs diners per gastar,

l’economia de subsistència s’im-
posa. Els bars fan preus populars.
Els horts del poble estanmés ben
cuidats que mai. Nombrosos
camps d’olivers s’han recuperat.
Però l’agricultura, igual que el tu-
risme, dos sectors que el Consis-
tori intenta potenciar per trencar
el monocultiu del moble –junta-
ment amb una planta de biomas-
sa– no s’han desenvolupat els úl-
tims anys a l’ombra de les fuste-
ries.No sónuna alternativa d’ocu-
pació. El futur passa, reconeix
l’alcaldessa, i així ho reclamen
els empresaris que no es donen
per vençuts, per recuperar com-
petitivitat en allò que la Sénia sap
fer millor: mobles.
Fabricar productes nous amb

més demanda. O vendre mobles
a l’estranger. Els objectius són
clars. Però portar-ho a la pràctica
no és tan simple. Tanmateix, és
l’única solució de supervivència
per un sector del qual en depèn
tot un poble. Resulta simptomà-
tic que l’IES la Sénia hagi deixat
d’impartir formació professional
en fusteria per la falta de deman-
da dels alumnes. L’institut, en
canvi, ara forma els joves en ges-
tió administrativa i comerç inter-
nacional, el taló d’Aquil·les del
sector. “Al final, com a la vida, tot
són cicles”, afirma un empresari
de la comarca al qual la crisi ha
deixat sense negoci.c

Tegar Mobel ha
creat una col·lecció
infantil amb dibuixos
com Bob Esponja
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L’Ajuntament
negocia amb
els russos

Madersenia treballava per a altres i ara fa els seus propis mobles per a hotel

N O U S H O R I T Z O N S

Posarel
comptadorazero

]A Catalunya és un des-
conegut, però a Rússia el
consideren un heroi na-
cional i no és estrany que
alts funcionaris del go-
vern rus li retint home-
natge al cementiri. Era
Nikolai Andreevich Vo-
loshenko i fa 75 anys que
està enterrat a la Sénia.
Aquest pilot de caça, que
servia a l’exèrcit de la
República durant la Guer-
ra Civil, va morir el 1937
en estavellar-se l’avió
amb qual provava d’enlai-
rar-se a l’aeròdrom de la
Sénia. L’Ajuntament, que
ha museïtzat l’antic camp
d’aviació, vol convertir
l’heroi en un reclam per
al turisme i les inversions
de capital rus. “Hem par-
lat amb turoperadors de
la Costa Daurada i estem
preparant paquets. Tam-
bé hem contactat amb
empreses russes interes-
sades a associar-se a em-
preses les mobles d’aquí.
Tenim infraestructura i
experiència, i Rússia és
un país comprador de
mobles”, diu Ballester.

La paràlisi del mercat pròxim obliga el
sector del moble a reinventar-se i buscar
nous productes i clients a l’estranger


