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El diari «Més La Marxa» deixa de
sortir i acomiada tota la plantilla
Â El diari de distribuciÃ³ gratuÃ¯ta MÃ©s La Marxa va anunciar el dilluns inesperadament
queÂ deixava de publicar-seÂ fins el setembre, en quÃ¨ tornaria a sortir amb una ediciÃ³
remodelada. Tanmateix, el que va passar Ã©s que el propietari de l'empresa editora, Jacint
Romeu, va pujar a Vic i va donar la carta d'acomiadament a tots elsÂ components de l'empresa.
MÃ©s La Marxa sortia cinc dies per setmana des de l'abril de 2005, publicada pel Grup 100%
ComunicaciÃ³, amb seu a Tarragona, que l'havia adquirit uns anys abans als empresaris
osonencs que l'havien fundat. Segons publicava ahir Comunicacio21.com
(http://www.comunicacio21.com) citant fonts del Grup, el diari reapareixerÃ pel setembre com a
franquÃ-cia, a instÃ ncies d'una empresa osonenca. Comunicat dels treballadors. Dimarts al
migdia, els treballadors de MÃ©s La Marxa van emetre un comunicat en quÃ¨ expliquen el
tancament sobtat, dubten de la reapariciÃ³ del diari, confirmen el seu acomiadament i assenyalen
que el projecte podia haver estat viable en mans d'altres empresaris que haguessin fet "una bona
gestiÃ³". Veure comunicat Ã-ntegre a (llegir mÃ©s).
COMUNICAT DELS TREBALLADORS DE "MÉS LA MARXA" Els treballadors del Més La Marxa
volem informar sobre el tancament inesperat del diari, sobretot per poder donar una explicació real
del que ha passat als nostres lectors i clients. El Grup 100% Comunicació, amb seu a Tarragona,
de qui depenia el diari, ens va informar fa uns dies que hi havia uns possibles compradors del
diari, els quals volien engegar un nou projecte a partir del setembre. La idea que se'ns va vendre
era que es treballaria normalment fins a final de juliol, l'agost el diari tancaria per vacances, i el
setembre tornaria a sortir amb tota normalitat en forma de franquícia. Amb uns altres empresaris
al capdavant. Aquest diumenge al vespre, quan ja estàvem enllestint l'edició del dilluns, el grup
100% Comunicació ens va informar per telèfon des de Tarragona que l'edició del dilluns seria la
darrera i, sense el consentiment dels treballadors, van fer un anunci –que van col•locar a la última
pàgina– on s'informava que Més La Marxa feia vacances fins al mes de setembre, quan tornaria
amb un projecte renovat. Ahir dilluns, en presència del nostre advocat, el president del grup,
Jacint Romeu, ens va donar la carta d'acomiadament. En aquests moments, l'únic cert és que
els treballadors estem acomiadats, però encara no es pot afirmar que hi hagi un nou projecte a
partir de setembre. També val a dir que els motius que s'han al•legat per l'acomiadament han
estat econòmics. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el grup 100% Comunicació està
passant una greu crisi, i nosaltres podem assegurar que les formes del senyor Romeu mai no
han estat adequades. Només volem demanar disculpes als nostres lectors i clients per aquesta
sortida tan sobtada. La intenció dels treballadors no era aquesta. Gràcies a tots els qui han confiat
en aquest diari. Per nosaltres era un gran projecte, que podia haver crescut si al capdavant hi
haguessin estat uns altres empresaris que haguessin fet una bona gestió.
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