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la conflictivitat laboral, mesu-
rada en el nombre de vagues i la
seva repercussió en les empreses,
va caure l’any passat a tot espa-
nya, i les dades ofertes pel Mi-
nisteri de Treball demostren que
Catalunya és la comunitat autò-
noma que presenta un nivell de
conflictivitat més elevat. a tot
l’estat es van registrar un total de
777 vagues, un 27 per cent menys
que les viscudes durant l’any
2013. el nombre de treballadors
participants, 217.047, es va redu-
ir a menys de la meitat i el de jor-
nades perdudes va descendir un
43 per cent. Gairebé tots els con-
flictes van tenir una motivació es-
trictament laboral, i en la majoria
dels casos van ser desencade-
nats per raons totalment alienes
a la negociació col·lectiva. aques-
ta darrera dada suggereix que,
com durant els altres anys de la
crisi econòmica, el principal de-
tonant dels conflictes van ser les
retallades de personal.

així, Catalunya és la comuni-
tat autònoma on es van registrar
més jornades perdudes per va-
gues  l’any 2014, amb 271.679 i una

gran diferència amb l’autonomia
més propera, que és la Comuni-
tat de Madrid, amb 84.182. Tam-
bé bastant més per darrere se si-
tuen el País basc, amb 54.655, an-
dalusia, 52.793, i la comunitat

gallega, 50.688.
un dels procediments que uti-

litzen els experts per poder me-
surar la conflictivitat posa en re-
lació el nombre de jornades que
s’han perdut i el de treballadors

per compte aliè.  Creuant les da-
des del Govern sobre vagues i les
que consten a l’enquesta de Po-
blació activa (ePa) s’obté que a
espanya es va perdre l’any 2014
una mitjana de 43 jornades per

cada miler de treballadors assa-
lariats. Catalunya presenta un
quocient de 108, el més alt de tot
l’estat, clarament per davant
d’euskadi (75), Galícia (65) i na-
varra i astúries (58).

GIRONA | LUIS GANCEDO

Catalunya lidera la conflictivitat laboral 
Cau un 27 per cent el nombre de vagues i un 43 per cent el de jornades perdudes al conjunt de l’Estat

DdG

INDICADORS DE CONFLICTIVITAT 
JORNDADES PERDUDES PER VAGUES 

Catalunya
Madrid

País Basc

Andalusia

Galícia

C. Valenciana

Astúries

Navarra

Aragó

Múrcia

Canàries

C. i Lleó

Balears

C. La Manxa

Extremadura

Cantàbria

La Rioja

Ceuta i Melilla

271.679
84.182

54.655

52.793
50.688

25.905

17.689
12.269
12.090

9.526

8.799
7.854

4.035

2.854
2.520

2.378
376
276

620.568
EL NOMBRE TOTAL DE

JORNADES NO
TREBALLADES A

ESPANYA

Javier Campo, president de l'As-
sociació d'Empreses de Gran Con-
sum (Aecoc), va destacar els efectes
positius de la reforma laboral del
2012, que ha permès un «potent»
guany de competitivitat gràcies a la
baixada dels salaris. Tot i això, Cam-
po va assenyalar que no es pot se-
guir pensant a baixar més els sala-
ris perquè «s'ha tocat fons» i en
plena recuperació «serà difícil» bai-
xar els costos laborals i per tant s'ha
de començar a pensar en la produc-
tivitat.

Campo va destacar el creixement
entre el 4% i el 5% en vendes
aquests primers mesos del 2015

després d'un 2014 que ha trencat
un cicle de caigudes iniciat amb la
crisi. En aquest sentit, preveu que
aquest 5% es mantingui tot l'any. 

El president de l’Aecoc va  asse -
nyalar que la reforma laboral del
2012 a l’Estat espanyol ha estat fo-
namental perquè l'economia  espa -
nyola guanyi competitivitat en rela-
ció amb els principals països de la
zona euro i de les principals econo-
mies del món. 

Campo va donar les dades d'evo-
lució de costos laborals unitaris de
l'economia espanyola els últims
anys i va destacar que el 2005 i el
2009, abans de la reforma laboral
del 2012, els costos laborals unita-
ris dels treballadors espanyols van
ser els que més van créixer a la
zona euro, només superats per l'e-
conomia danesa.ACN/DdG BARCELONA



REFORMA LABORAL

Adverteixen que s’ha
tocat fons en la
baixada de salaris

l'empresa olotina d'elaborats
carnis espuña preveu arribar als
100 milions d'euros de facturació
en el «mitjà termini» i obrir una
planta de producció a nord-amè-
rica, on desembarcarà aquest es-
tiu a través del Canadà, però amb
l'objectiu d'arribar pròximament
als estats units.

Fundada a Olot el 1947, espu-
ña és en l’actualitat un dels prin-
cipals fabricants d'embotits de
Catalunya, malgrat que en els úl-
tims anys ha diversificat els seus
serveis i ha ampliat la seva gam-
ma de productes amb el llança-
ment de noves referències com les
«Tapes al minut», tapes precui-
nades per prendre calentes, o els
snacks «Canyetes».

la firma, que va tancar el pas-
sat 2014 amb una facturació de 69
milions d'euros, exporta ja el 51%
de la seva producció, principal-
ment a França, l'argentina, Por-
tugal, alemanya i regne unit. en
aquesta línia, el gerent de la com-
panyia, Xavier espuña, va explicar,
en una entrevista a efe, que més
del 90% de les tapes que fabriquen
ja es destinen a l'exportació.

només el 2014 l’empresa oloti-

na va vendre 4,5 milions de les se-
ves «Tapes al minut», tapes pre-
cuinades per prendre calentes,
cosa que va suposar una factura-
ció de 5,5 milions d'euros, gairebé
un 8% del total del grup.

Per fer front a l'increment de la
demanda d'aquest producte, so-
bretot en els mercats exteriors, la
companyia olotina ha invertit més
de 2 milions d'euros en la posada
en marxa, la setmana passada,
d'una nova planta de producció a
la Pobla de lillet (berguedà) que
se centrarà exclusivament en l'e-
laboració de tapes.

en total, espuña exporta els
seus productes a 47 països d'eu-
ropa, sud-amèrica, Àsia i Oceania,
alguns d'ells a punts tan «exò-

tics» com nova Caledònia, re-
unió, Martinica o la Polinèsia.

Nord-amèrica, objectiu
el seu objectiu, no obstant això, és
seguir conquistant nous mercats
i el pròxim d'ells serà Canadà, on
previsiblement desembarcarà a
partir d'aquest estiu, després d'un
any i mig de feina.

després del Canadà, «el segü-
ent pas serà els estats units»,
avança Xavier espuña, que planeja
tenir en un futur un centre pro-
ductiu en un d'aquests dos països
nord-americans per proveir un
mercat que espera que tingui molt
recorregut. «si volem tenir im-
plantació als estats units o el Ca-
nadà, hem de tenir implantació

allà, així que a la llarga tindrem
una planta en un d'aquests dos pa-
ïsos», subratlla el màxim respon-
sable de la companyia.

al costat del seu fill, esteban es-
puña, el gerent de l'empresa ja ha
realitzat una primera incursió a
nord-amèrica per analitzar pos-
sibles emplaçaments i conèixer el
teixit industrial, però, per ara,
subratlla, «està tot molt verd».

a banda de la nova planta de la
Pobla de lillet, l’empresa disposa
de tres centres de producció a
Olot, a Trillas (Terol) i un altre de
petites dimensions a l’argentina,
on talla pernil curat per al mercat
local i el brasil. 

després d'uns anys de dificul-
tats, l’empresa d’elaborats carnis va
aconseguir  esquivar la crisi gràcies
a les exportacions. Tot i això, la
companyia es mostra optimista
davant la recuperació del mercat
i per això preveu elevar aquest any
un 10% la seva facturació, fins a ar-
ribar als 76 milions d'euros, men-
tre que a «mig termini», sense
concretar quan,  confia assolir
unes vendes que assoleixin els
100 milions. 

en aquest context de creixe-
ment, espuña afronta també el seu
procés de relleu generacional.
l’actual gerent Xavier espuña, de
62 anys, es retirarà en tres anys i ce-
dirà el comandament de la com-
panyia al seu fill gran esteve, que
actualment lidera el projecte
 d’expansió a nord-amèrica.

BARCELONA | EFE/DdG

La companyia
desembarcarà aquest estiu
a Canadà i preveu facturar
100 milions d’euros



Espuña posa la vista als Estats Units

El president de la Generalitat va inaugurar la nova planta de la Pobla
de Lillet.

EFE

la reforma de la llei General Tri-
butària introdueix una norma
«contra abús», infracció tributària
greu en la lluita contra els fraus fis-
cals més sofisticats o estructures
artificioses, l’objectiu del qual és
aconseguir més estalvis abusant de
les normes. la nova llei preveu que
només es podran sancionar ex-
clusivament els casos ja qualificats
prèviament d’abusius per l’admi-
nistració i on s’hagi donat reitera-
ció. els deutors amb el fisc i les sen-
tències fermes de delictes contra
la Hisenda pública sortiran a la
llum amb aquesta nova llei. 

MADRID | EFE/DdG

Hisenda crea una
nova infracció
«greu» pels fraus
fiscals  sofisticats

espanya reprendrà les emis-
sions de deute amb una subhasta
de lletres a 3 i 9 mesos, encara pen-
dent de resolució la crisi sobre
l'ajuda financera a Grècia, fet que
podria impedir al Tresor repetir l'è-
xit de la seva última licitació a
curt termini, quan va col·locar
deute a sis mesos amb interessos
negatius. espanya va aconseguir
per primera vegada finançar-se
amb interessos negatius a l’abril.

MADRID | EFE/DdG

Espanya torna a emetre
lletres a 3 i 9 mesos

EMISSIONS DE DEUTE
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Espuña se propone facturar 100 millones y abrir una planta en Norteamérica

La empresa de elaborados cárnicos Espuña prevé alcanzar los 100 millones de euros de facturación en el "medio plazo"
y abrir una planta de producción en Norteamérica, donde desembarcará este verano a través de Canadá, con el objetivo
de llegar próximamente a Estados Unidos.

Fundada en Olot (Girona) en 1947, Espuña es uno de los principales fabricantes de embutidos de Cataluña, aunque en
los últimos años ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento de nuevas referencias como las 'Tapas al
minuto' -tapas precocinadas para tomar calientes- o los snacks 'Cañitas'.

La firma, que cerró 2014 con una facturación de 69 millones de euros, exporta el 51 % de su producción, principalmente
a Francia, Argentina, Portugal, Alemania y Reino Unido.

Exportando tapas

El gerente de la compañía, Xavier Espuña, ha explicado que más del 90 % de las tapas que fabrican ya se destinan a la
exportación.

Sólo en 2014 Espuña vendió 4,5 millones de sus 'Tapas al minuto', lo que supuso una facturación de 5,5 millones de
euros, casi un 8 % del total del grupo.

Para hacer frente al incremento de la demanda de este producto, sobre todo en los mercados exteriores, Espuña ha
invertido más de 2 millones de euros en la puesta en marcha, esta misma semana, de una nueva planta de producción
en La Pobla de Lillet (Barcelona) que se centrará exclusivamente en la elaboración de tapas.

En total, Espuña exporta sus productos a 47 países de Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía, algunos de ellos tan
"exóticos" como Nueva Caledonia, Reunión, Martinica o Polinesia.

Su objetivo, sin embargo, es seguir conquistando nuevos mercados y el próximo de ellos será Canadá, donde
previsiblemente desembarcará a partir de este verano, después de un año y medio de trabajo.

Tras Canadá, "el siguiente paso será Estados Unidos", avanza Xavier Espuña, que planea tener en un futuro un centro
productivo en uno de estos dos países norteamericanos para abastecer un mercado que espera que tenga mucho
recorrido.

Junto a su hijo, Esteban Espuña, el gerente de la empresa ya ha realizado una primera incursión en Norteamérica para
analizar posibles emplazamientos y conocer el tejido industrial, pero por ahora, subraya, "está todo muy verde".

Además de la nueva planta de La Pobla de Lillet, Espuña tiene también centros de producción en Olot (Girona), en
Utrillas (Teruel) y otro de pequeñas dimensiones en Argentina, donde hace lanchas de jamón curado para el mercado
local y Brasil.

"Si queremos tener implantación en Estados Unidos o Canadá hemos de tener implantación allí, así que a la larga
tendremos una planta en uno de estos dos países", subraya el máximo responsable de la compañía.

Tras unos años de dificultades, que Espuña ha logrado capear gracias a las exportaciones, la empresa se muestra
optimista ante la recuperación del mercado y prevé elevar este año un 10 % su facturación, hasta los 76 millones de
euros, mientras que a "medio plazo" -no concreta cuándo- confía en alcanzar unas ventas de 100 millones.

En este contexto de crecimiento, Espuña afronta también su proceso de relevo generacional. Xavier Espuña, de 62 años,
se retirará en tres años y cederá el mando de la compañía a su hijo mayor Esteve, que actualmente lidera el proyecto
americano.

Esteve Espuña, que es ingeniero informático y de telecomunicaciones y MBA por la escuela de negocios IESE, se
incorporó a Espuña hace aproximadamente un año tras estar trabajando durante dos años y medio para Samsung en
Corea del Sur.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6642347/04/15/Espuna-se-propone-facturar-100-millones-y-abrir-una-planta-en-Norteamerica.html
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Espuña se propone facturar 100 millones y abrir una planta en Norteamérica

La empresa de elaborados cárnicos Espuña prevé alcanzar los 100 millones de euros de facturación en el "medio plazo"
y abrir una planta de producción en Norteamérica, donde desembarcará este verano a través de Canadá, pero con el
objetivo de llegar próximamente a Estados Unidos.

Fundada en Olot (Girona) en 1947, Espuña es uno de los principales fabricantes de embutidos de Cataluña, aunque en
los últimos años ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento de nuevas referencias como las 'Tapas al
minuto' -tapas precocinadas para tomar calientes- o los snacks 'Cañitas'.

La firma, que cerró 2014 con una facturación de 69 millones de euros, exporta ya el 51 % de su producción,
principalmente a Francia, Argentina, Portugal, Alemania y Reino Unido.

El gerente de la compañía, Xavier Espuña, ha explicado, en una entrevista con Efe, que más del 90 % de las tapas que
fabrican ya se destinan a la exportación.

Sólo en 2014 Espuña vendió 4,5 millones de sus 'Tapas al minuto', lo que supuso una facturación de 5,5 millones de
euros, casi un 8 % del total del grupo.

Para hacer frente al incremento de la demanda de este producto, sobre todo en los mercados exteriores, Espuña ha
invertido más de 2 millones de euros en la puesta en marcha, esta misma semana, de una nueva planta de producción
en La Pobla de Lillet (Barcelona) que se centrará exclusivamente en la elaboración de tapas.

En total, Espuña exporta sus productos a 47 países de Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía, algunos de ellos tan
"exóticos" como Nueva Caledonia, Reunión, Martinica o Polinesia.

Su objetivo, sin embargo, es seguir conquistando nuevos mercados y el próximo de ellos será Canadá, donde
previsiblemente desembarcará a partir de este verano, después de un año y medio de trabajo.

Tras Canadá, "el siguiente paso será Estados Unidos", avanza Xavier Espuña, que planea tener en un futuro un centro
productivo en uno de estos dos países norteamericanos para abastecer un mercado que espera que tenga mucho
recorrido.

Junto a su hijo, Esteban Espuña, el gerente de la empresa ya ha realizado una primera incursión en Norteamérica para
analizar posibles emplazamientos y conocer el tejido industrial, pero por ahora, subraya, "está todo muy verde".

Además de la nueva planta de La Pobla de Lillet, Espuña tiene también centros de producción en Olot (Girona), en
Utrillas (Teruel) y otro de pequeñas dimensiones en Argentina, donde lonchea jamón curado para el mercado local y
Brasil.

"Si queremos tener implantación en Estados Unidos o Canadá hemos de tener implantación allí, así que a la larga
tendremos una planta en uno de estos dos países", subraya el máximo responsable de la compañía.

Tras unos años de dificultades, que Espuña ha logrado capear gracias a las exportaciones, la empresa se muestra
optimista ante la recuperación del mercado y prevé elevar este año un 10 % su facturación, hasta los 76 millones de
euros, mientras que a "medio plazo" -no concreta cuándo- confía en alcanzar unas ventas de 100 millones.

En este contexto de crecimiento, Espuña afronta también su proceso de relevo generacional. Xavier Espuña, de 62 años,
se retirará en tres y cederá el mando de la compañía a su hijo mayor Esteve, que actualmente lidera el proyecto
americano.

Esteve Espuña, que es ingeniero informático y de telecomunicaciones y MBA por la escuela de negocios IESE, se
incorporó a Espuña hace aproximadamente un año tras estar trabajando durante dos años y medio para Samsung en
Corea del Sur.

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150419/espuna-propone-facturar-millones-2919742.html
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Espuña es proposa facturar 100 milions i obrir una planta a Nord-amèrica

Barcelona, 19 abr. (EFE).- L'empresa d'elaborats carnis Espuña preveu arribar als 100 milions d'euros de facturació en
el "mig termini" i obrir una planta de producció a Nord-amèrica, on desembarcarà aquest estiu a través del Canadà, però
amb l'objectiu d'arribar pròximament als Estats Units.

Fundada a Olot (Garrotxa) el 1947, Espuña és un dels principals fabricants d'embotits de Catalunya, encara que els
últims anys ha ampliat la seva gamma de productes amb el llançament de noves referències com les 'Tapes al minut'
-tapes precuinades per prendre calentes- o els snacks 'Canyetes'.

La firma, que va tancar 2014 amb una facturació de 69 milions d'euros, exporta ja el 51 % de la seva producció,
principalment a França, l'Argentina, Portugal, Alemanya i Regne Unit.

El gerent de la companyia, Xavier Espuña, ha explicat, en una entrevista amb Efe, que més del 90 % de les tapes que
fabriquen ja es destinen a l'exportació.

Només el 2014 Espuña va vendre 4,5 milions de les seves 'Tapes al minut', el que va suposar una facturació de 5,5
milions d'euros, gairebé un 8 % del total del grup.

Per fer front a l'increment de la demanda d'aquest producte, sobretot en els mercats exteriors, Espuña ha invertit més de
2 milions d'euros en la posada en marxa, aquesta mateixa setmana, d'una nova planta de producció a la Pobla de Lillet
(Berguedà) que se centrarà exclusivament en l'elaboració de tapes.

En total, Espuña exporta els seus productes a 47 països d'Europa, Sud-amèrica, Àsia i Oceania, alguns d'ells tan
"exòtics" com Nova Caledònia, Reunió, Martinica o la Polinèsia.

El seu objectiu, no obstant això, és seguir conquistant nous mercats i el pròxim d'ells serà Canadà, on previsiblement
desembarcarà a partir d'aquest estiu, després d'un any i mig de feina.

Després del Canadà, "el següent pas serà els Estats Units", avança Xavier Espuña, que planeja tenir en un futur un
centre productiu en un d'aquests dos països nord-americans per proveir un mercat que espera que tingui molt
recorregut.

Al costat del seu fill, Esteban Espuña, el gerent de l'empresa ja ha realitzat una primera incursió a Nord-amèrica per
analitzar possibles emplaçaments i conèixer el teixit industrial, però per ara, subratlla, "està tot molt verd".

A més de la nova planta de La Pobla de Lillet, Espuña té també centres de producció a Olot (Garrotxa), a Utrillas (Terol) i
un altre de petites dimensions a l'Argentina, on talla pernil curat per al mercat local i el Brasil.

"Si volem tenir implantació als Estats Units o el Canadà hem de tenir implantació allà, així que a la llarga tindrem una
planta en un d'aquests dos països", subratlla el màxim responsable de la companyia.

Després d'uns anys de dificultats, que Espuña ha aconseguit capejar gràcies a les exportacions, l'empresa es mostra
optimista davant la recuperació del mercat i preveu elevar aquest any un 10 % la seva facturació, fins als 76 milions
d'euros, mentre que a "mig termini" -no concreta quan- confia en assolir unes vendes de 100 milions.

En aquest context de creixement, Espuña afronta també el seu procés de relleu generacional. Xavier Espuña, de 62
anys, es retirarà en tres i cedirà el comandament de la companyia al seu fill gran Esteve, que actualment lidera el
projecte americà.

Esteve Espuña, que és enginyer informàtic i de telecomunicacions i MBA per l'escola de negocis IESE, es va incorporar
a Espuña fa aproximadament un any després d'estar treballant durant dos anys i mig per a Samsung a Corea del Sud.

http://www.lavanguardia.com/economia/20150419/54430035013/espuna-es-proposa-facturar-100-milions-i-obrir-una-planta-a-nord-america.html
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Espuña se propone facturar 100 millones y abrir una planta en Norteamérica

Fundada en Olot (Girona) en 1947, Espuña es uno de los principales fabricantes de embutidos de Cataluña, aunque en
los últimos años ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento de nuevas referencias como las 'Tapas al
minuto' -tapas precocinadas para tomar calientes- o los snacks 'Cañitas'.

La firma, que cerró 2014 con una facturación de 69 millones de euros, exporta ya el 51 % de su producción,
principalmente a Francia, Argentina, Portugal, Alemania y Reino Unido.

El gerente de la compañía, Xavier Espuña, ha explicado, en una entrevista con Efe, que más del 90 % de las tapas que
fabrican ya se destinan a la exportación.

Sólo en 2014 Espuña vendió 4,5 millones de sus 'Tapas al minuto', lo que supuso una facturación de 5,5 millones de
euros, casi un 8 % del total del grupo.

Para hacer frente al incremento de la demanda de este producto, sobre todo en los mercados exteriores, Espuña ha
invertido más de 2 millones de euros en la puesta en marcha, esta misma semana, de una nueva planta de producción
en La Pobla de Lillet (Barcelona) que se centrará exclusivamente en la elaboración de tapas.

En total, Espuña exporta sus productos a 47 países de Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía, algunos de ellos tan
"exóticos" como Nueva Caledonia, Reunión, Martinica o Polinesia.

Su objetivo, sin embargo, es seguir conquistando nuevos mercados y el próximo de ellos será Canadá, donde
previsiblemente desembarcará a partir de este verano, después de un año y medio de trabajo.

Tras Canadá, "el siguiente paso será Estados Unidos", avanza Xavier Espuña, que planea tener en un futuro un centro
productivo en uno de estos dos países norteamericanos para abastecer un mercado que espera que tenga mucho
recorrido.

Junto a su hijo, Esteban Espuña, el gerente de la empresa ya ha realizado una primera incursión en Norteamérica para
analizar posibles emplazamientos y conocer el tejido industrial, pero por ahora, subraya, "está todo muy verde".

Además de la nueva planta de La Pobla de Lillet, Espuña tiene también centros de producción en Olot (Girona), en
Utrillas (Teruel) y otro de pequeñas dimensiones en Argentina, donde lonchea jamón curado para el mercado local y
Brasil.

"Si queremos tener implantación en Estados Unidos o Canadá hemos de tener implantación allí, así que a la larga
tendremos una planta en uno de estos dos países", subraya el máximo responsable de la compañía.

Tras unos años de dificultades, que Espuña ha logrado capear gracias a las exportaciones, la empresa se muestra
optimista ante la recuperación del mercado y prevé elevar este año un 10 % su facturación, hasta los 76 millones de
euros, mientras que a "medio plazo" -no concreta cuándo- confía en alcanzar unas ventas de 100 millones.

En este contexto de crecimiento, Espuña afronta también su proceso de relevo generacional. Xavier Espuña, de 62 años,
se retirará en tres y cederá el mando de la compañía a su hijo mayor Esteve, que actualmente lidera el proyecto
americano.

Esteve Espuña, que es ingeniero informático y de telecomunicaciones y MBA por la escuela de negocios IESE, se
incorporó a Espuña hace aproximadamente un año tras estar trabajando durante dos años y medio para Samsung en
Corea del Sur.

http://www.lavanguardia.com/economia/20150419/54430714261/espuna-se-propone-facturar-100-millones-y-abrir-una-planta-en-norteamerica.html
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L'Agència Tributària ja ha tornat
als contribuents gironins, a data
d'ahir, prop de 4,5 milions d'euros
en el marc de la campanya de la
Renda de les Persones Físiques
2014. Aquesta xifra suposa un in-
crement d’un 20,18% respecte al
mateix període de l’any passat.
En el conjunt de Catalunya ja
s’han tornat prop de 69 milions
d’euros, fet que suposa un 17,22%
més que en el mateix període de

l’any passat. A tot Espanya, l'A-
gència Tributària ha abonat més
de 410 milions d'euros, un 10,5%
més que fa un any, quan es com-
pleixen ja deu dies de l'inici de la
campanya.

Segons un comunicat del Mi-
nisteri d'Hisenda i Administra-
cions Públiques, fins al moment
han presentat la seva declaració 1,8
milions de contribuents, un 44%
més que en el mateix període de
l'any passat, dels quals 782.000

han rebut ja la seva devolució, un
58% més.  El termini de presenta-
ció acabarà el 30 de juny, tant per
a les declaracions a ingressar com
a tornar, encara que en les prime-
res, si s'opta per realitzar el paga-
ment mitjançant domiciliació ban-
cària, el període comprendrà fins
al 25 de juny. L'Agència Tributària
preveu retornar 2.065 milions als
contribuents catalans en la cam-
panya de la renda, un 0,88% me-
nys que en l’últim exercici. 

GIRONA | EFE/DdG

L’Agència Tributària ja
ha tornat 4,5 milions als
contribuents gironins 
Aquesta xifra suposa un increment del 20,18% sobre la quantitat

retornada a la demarcació en el desè dia de campanya del 2014


Esteban Espuña SA, fundada a
la Garrotxa el 1947, és un dels
elaboradors carnis de
referència de les comarques
gironines, però ara també
s’atreveix amb productes nous
com les verdures i el peix, que
vol incorporar a la seva línia de
tapes. Ho farà a la nova planta
del Berguedà, que s’afegeix a
les que ja tenen a Olot, Terol i
Argentina. 

Per què decideix ampliar la
seva producció?

En els darrers anys Espuña ha
iniciat la producció d’una nova
gamma que anomenem tapes al
minut. Aquesta línia suposa el 9%
del total de la nostra facturació. En
xifres, elaborem 4,5 milions d’u-
nitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Con-
cretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mer-
cat internacional. Vist el creixe-
ment d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la pro-
ducció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Volem
que la gamma de productes aug-
menti, amb la utilització de més
matèries primeres com les ver-
dures o el peix, però per això ne-
cessitem més espai d’emmagat-
zematge. També volem entrar en
nous mercats com el d’Estats Units,
per al qual demanen molts re-
quisits i homologacions que re-
quereixen també condicions es-
pecials que només podem obtenir
amb una nova fàbrica.
I aquesta nova fàbrica l’han

trobat al Berguedà. Per què?
El cert és que arribem al Ber-

guedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per créi-
xer vam trobar al canal empresa de
la Generalitat que hi havia una
planta de producció en concurs de
creditors, i després d’assabentar-
nos de les possibilitats i de veure el
potencial que tenia, vam decidir
adquirir la planta de la Pobla de Li-
llet. El juny del 2014 vam accedir-
hi i des de llavors hem treballat per
adaptar-la a les nostres necessitats
amb una inversió de 2 milions
d’euros
I és un bon lloc?
Sí. Tenim proximitat amb l’àrea

metropolitana, i també amb la
nostra seu a Olot. A més, també
som a prop de França, un dels nos-
tres principals clients.

Inicialment a la Pobla hi tre-
ballaran una vintena de persones.
Hi ha possibilitats de creixement?

Ara, de moment, hi traslladem
les línies de tapes al minut que fins
ara produíem a Olot, i per això ne-
cessitarem una vintena de perso-
nes que seran del territori ber-
guedà. Pròximament, haurem de
veure com evoluciona el mercat,
però el nostre objectiu és poder
créixer perquè la idea és presentar
una nova gamma de productes. Tot
i que cal ser prudent, les instal·la-
cions que tenim estan preparades
per doblar la producció, però pri-
mer caldrà augmentar les ven-
des. 
Embotits, broquetes, tapes ins-

tantànies... què té més èxit?
Per a nosaltres, el producte es-

trella és el pernil curat. De totes
maneres, la nova gamma que te-
nim en marxa està tenint acollida:
són tapes que amb un cop de mi-
croones estan a punt per menjar. 
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DABU PERONA | LA POBLA DE LILLET 

«Volem elaborar
tapes amb
verdures i peix»

DIARI DE GIRONA

Xevi Espuña
PRESIDENT D’ESTEBAN ESPUÑA 

«Elaborem 4,5 milions

d’unitats de tapes a l’any

i l’exportació suposa el 91%

de la nostra facturació» 

«Volem entrar als EUA,

on demanen homologacions

que només es poden obtenir

amb una nova fàbrica»
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Ho va admetre l’alcalde
Xavier Trias: “Ha estat
una història feixuga, llar-
ga i complicada, i els co-
merciants han tingut mol-
ta paciència i han estat al
mercat provisional molt
de temps.” Cinc anys i mig,
concretament, tres més
dels previstos. Però la re-
obertura del mercat del
Ninot ja és qüestió de set-
manes. “Quan els arqui-
tectes marxem, l’edific
comença a viure, i estem
a punt de marxar”, va
anunciar Josep Lluís Ma-

teo, responsable màxim
del projecte de reforma.
La data escollida per la re-
obertura és el 19 de maig.
Això, després d’un últim
–i, arribats a aquest punt,
ja irrellevant– retard: pri-
mer es preveia per a finals
d’abril, expliquen diver-
sos paradistes. Trias feia
ahir una visita d’obres,
perquè d’obres encara en
queden, sobretot en les
parades. La inauguració
formal, en forma de festa,
es deixa pel 30 de maig,
just una setmana després
de les municipals.

Quan el mercat va tan-
car, 69 de les 120 parades

alimentàries i 40 de les 65
de roba i complements
que s’emplaçaven a les fa-
çanes exteriors es van
traslladar a la vela provi-
sional. La reobertura su-
posarà el retorn de 48 de
les primeres i 33 de les se-
gones, que la crisi no per-
dona. La sensible reducció
del nombre d’establi-
ments de fresc ha permès
redimensionar el recinte,
amb 4.000 m² dedicats a la
venda i passadissos més
amples, i les parades, ara
més fondes. Hi haurà un
restaurant i, a la planta in-
ferior, un supermercat.
S’ha creat una nova entra-

da al carrer Mallorca amb
accés directe als dos ni-
vells, i s’han habilitat 105
places d’aparcament.

Els treballs, que han
costat 20,6 milions d’eu-
ros, han inclòs la instal·la-
ció d’una nova coberta de
zinc i la renovació de la fa-
çana, que ara té un revesti-
ment. Les parades no ali-
mentàries que abans se si-
tuaven a fora estaran in-
crustades en les façanes,
ambla qual cosa es guanya
espai per les voreres i dues
noves places a les cantona-
des de Mallorca amb Casa-
nova i Villarroel. La reur-
banització de l’entorn s’ha
de completar amb la refor-

ma dels jardins Duran i
Reynals, situats davant de
l’hospital Clínic i on ara hi
ha la vela, i amb l’arranja-
ment provisional d’un pas-
satge al solar que hi ha a la
banda muntanya de l’illa
de cases del mercat.

El solar, que abans ocu-
pava el parc de bombers i
és propietat de la Genera-
litat, està destinat a un
nou edifici per ampliar el
Clínic que segons les pri-
meres previsions hauria
d’haver-se estrenat el
2013, però que segueix al
calaix. La cessió temporal,
que se signa avui, d’un terç
del solar al consistori com-
porta l’obligació d’aquest
de reordenar passos de
vianants, parades de taxis
i càrrega i descàrrega per
facilitar l’accés a l’hospital
pel carrer Villarroel i de
millorar el punt on hi ha
l’entrada a urgències. ■

El renovat mercat del Ninot
s’estrenarà el 19 de maig

Ivan Vila
BARCELONA

a Inclourà supermercat, restaurant i 81 parades, 48 d’alimentàries, i tindrà una nova entrada al carrer
Mallorca a La reforma ha costat 20,6 milions i s’ha allargat cinc anys i mig, tres més dels previstos

El recinte del mercat del Ni-
not, l’anterior reforma del
qual data del 1993, es va inau-
gurar el 1933 amb el nom d’El
Porvenir, nom que feia refe-
rència a la prosperitat que te-
nia la zona ja el 1893, quan
s’havia instal·lat un mercat
a l’aire lliure depenent de
l’Ajuntament de les Corts. El
nom popular de “mercat del
Ninot” fa referència a la figura
de fusta que representa un
grumet amb la gorra en una
mà i uns papers en l’altra que
ocupava la façana principal.

L’interior del mercat del Ninot, ahir ■ ALBERT SALAMÉ

Provenia del mascaró de
proa d’un vaixell. La filla d’un
taverner instal·lat al carrer
València la va veure quan
l’estaven desballestant, li va
agradar i va acabar decorant
el negoci del pare, al voltant
del qual va florir una zona
comercial que derivaria en
la creació del mercat.

El ninot original és ara al
Museu Marítim, mentre que a
la part interior de la vela pro-
visional hi ha una rèplica que
és la que es tornarà a instal-
lar al recinte ara reformat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El Ninot original i la rèplica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra

109
milions ha destinat l’Ajunta-
ment de Barcelona aquest
mandat a remodelacions
de mercats.

Al·legacions al
consorci sanitari
de Lleida

L’empresa tecnològica
Lleida.net ultima el seu pro-
jecte de sortida al mercat al-
ternatiu borsari (MAB) a par-
tir del mes de juny. L’objectiu
del projecte, que es treballa
des de fa quatre anys, és am-
pliar capital, en més de 20 mi-
lions, per consolidar l’expansió
internacional. Aquesta, amb
seu a Lleida i líder en missat-
geria certificada, té disset
seus internacionals que do-
nen servei a 150 països. ■ J.T.

MEDI AMBIENT

Dotze milions per a
serveis socials als
pobles de Ponent

La Generalitat té un termini
de dos mesos per validar el
pla de restauració de la mun-
tanya de residus salins del Co-
gulló de Sallent (Bages) que
ha presentat l’empresa Iber-
potash. L’última paraula, però,
la tindrà el Tribunal Superior
de Justícia. El pla preveu diluir
els residus amb aigua i portar-
los fins al mar amb la cons-
trucció d’un nou col·lector de
salmorres que costaria uns
100 milions d’euros. ■ ACN

El Departament de Benestar
Social i Família dotarà aquest
any les comarques de Lleida i
de l’Alt Pirineu i Aran amb 12,1
milions destinats a finançar
els serveis socials, lluitar con-
tra la pobresa i fer promoció
de la igualtat. El departament
ja ha signat els convenis amb
la majoria dels consells co-
marcals i en els pròxims dies
renovarà els acords amb el
Conselh Generau d’Aran i
la Paeria. ■ REDACCIÓ

Espuña va inaugurar dilluns
una planta de producció a la
Pobla de Lillet (Berguedà).
Les noves instal·lacions per-
metran augmentar la capaci-
tat de producció de la compa-
nyia i incorporar nous ingre-
dients a la gamma, com ara
verdures i peix. La nova plan-
ta, amb una inversió de 2 mi-
lions, inicia l’activitat amb
dues línies i permetrà doblar
la capacitat de producció en
cinc anys. ■ REDACCIÓ

SALUT

Lleida.net sortirà
a borsa a partir
del mes de juny

La diputada de la CUP, Isabel
Vallet, i diversos militants de la
CUP a Lleida van presentar
ahir vint folis plens d’al·lega-
cions contra la creació del
consorci sanitari de Lleida. Va-
llet va explicar que no prete-
nen esmenar els estatuts, si-
nó impedir la constitució
d’aquest organisme. El sindi-
cat Metges de Catalunya tam-
bé ha anunciat al·legacions i
ha reclamat al govern que re-
tiri el projecte. ■ REDACCIÓ

ECONOMIASOCIETAT

Espuña obre una
nova planta a la
Pobla de Lillet

Dos mesos per
validar el pla del
Cogulló de Sallent

ECONOMIA

Sisco Sapena, responsable
de l’empresa ■ ARXIU
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CULTURA EMPRENEDORA
Felicitació col·lectiva per a les escoles l’Espill, La Salle i Joviat i per
a l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona per tirar
endavant el programa Cultura Emprenedora a l’Escola, en què
alumnes de 5è de primària elaboren i venen productes propis.

ESTRELLA

SERVEI EDUCATIU DEL KURSAAL
Fem òpera! Iniciat el 2012, el projecte havia de ser una iniciativa
biennal que s’ha convertit en un èxit. Enguany s’amplia de tres a
quatre el nombre de funcions de «Brundibar» amb 800 alumnes
de primer i segon d’ESO del Bages i l’Anoia.

ESTRELLA

stripada general de vestits pel
«baix to» d’algunes de les dar-
reres compareixences a la co-
missió Pujol del Parlament de

Catalunya. i doncs, què esperaven? És
que potser no sabien de quin peu calça-
ven els personatges, quan van decidir
convocar? És que ignoraven quins són els
interessos del detectiu Marco, la parla-
mentària sánchez-Camacho, el congres-
sista Zaragoza i la inclassificable Victòria
Álvarez? Que potser no havien vist mai
aquesta darrera escampant insinuacions i
apuntant revelacions als platós de televi-
sió, sense aportar mai cap de les proves

que amenaça de revelar? doncs el mateix
que ha estat fent a la tele és el que ha fet al
Parlament, i els parlamentaris s’han d’a-
guantar la indignació perquè, al capda-
vall, són ells els que l’han convocada i els
que es creien que la podien tombar amb
les seves incisives preguntes.

Potser els diputats, revestits del poder
que emana del poble de Catalunya, es
pensaven que bastaria la seva autoritat
perquè tothom abaixés el cap i confessés
els pecats tan bon punt fos cridat a la co-
missió. Oblidaven que el poder del Parla-
ment és relatiu, que ningú no està obligat
a declarar en contra d’ell mateix, i que la

comissió mateixa és filla d’una enrabiada,
d’un «ja veuràs!» exclamat per l’oposició
quan Jordi Pujol va renyar els parlamenta-
ris per fer-li preguntes incòmodes. 

Ja veuràs? ara com ara la comissió no
ha produït cap revelació important que
no estigués ja en mans de la justícia. Ha
servit perquè uns quants personatges
quedessin retratats, però aquest fet, per si

sol, no afegeix res al coneixement dels
mecanismes de frau fiscal i corrupció a
Catalunya, que és el suposat objectiu de la
comissió Pujol. tampoc les sessions dedi-
cades al dinar de la Camarga no han afe-
git certeses a les sospites generalitzades
que ja existien. de fet, aquestes sessions
responen a una altra enrabiada dels dipu-
tats: la que va produir, en el seu moment,
la negativa de sánchez-Camacho a expli-
car-se la primera vegada que li ho van de-
manar. ara ho ha fet en un entorn més fa-
vorable, ja que a la comissió el comparei-
xent té temps il·limitat. una altra cosa és
que l’hagi aprofitat per enterrar-se políti-
cament a ella mateixa.

Per investigar calen recursos i bons
professionals que sàpiguen remenar do-
cuments i testimonis. les sessions de pre-
guntes que volen ser incisives però que es
veuen a venir no són investigació, són una
altra cosa. són un espectacle d’interès va-
riable que no porta gaire lluny. 

E

Obliden que el poder del Parlament 
és relatiu, que ningú no està obligat a
declarar en contra d’ell mateix, i que la
comissió mateixa és filla d’una enrabiada 

EL PARLAMENT PASSA VERGONYA
Per investigar calen recursos i bons professionals que sàpiguen remenar documents i testimonis. Les sessions de
preguntes que volen ser incisives però es veuen a venir d’una hora lluny no són investigació, són una altra cosa

ESTRELLES I ESTRELLATS
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berguedà industrial
na inversió que crea vint llocs de treball en una co-
marca de prop de 40.000 habitants pot no ser gran
cosa en termes absoluts, però l’obertura d’una plan-
ta de producció d’Espuña a la Pobla de Lillet és molt

més que això. És la renovació d’una vocació industrial que el
Berguedà no ha perdut mai malgrat l’ensulsiada brutal del tèx-
til, i és la prova que és possible crear un teixit econòmic que
combini turisme i indústria. Especialment quan es tracta d’una
planta de producció agroalimentària, el sector de l’única gran
factoria de la comarca fins ara (Liven) i el més adient per a un
territori com el berguedà. Convé que Espuña creixi i es desen-
volupi fins al màxim de les seves possibilitats i que la seva arri-
bada sigui el punt d’inflexió d’una vocació renovada.

U

MOVISTAR
Els assumptes laborals interns són cosa seva i són molt
respectables, però deixar cada dos per tres sense línia d’Internet
particulars i comerços és lamentable. Ser líder en un sector
estratègic obliga a donar la talla.
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ara  DIMARTS, 14 D’ABRIL DEL 2015  

LA BORSA

Íbex-35 
Sessió de dilluns, 13 d’abril del 2015

11.866,40 PUNTS       +1,00 % VARIACIÓ
BANC SABADELL                         +2,27                            2,385 
TELEFÓNICA                                  +2,12                        13,465 
BANKINTER                                    +2,01                            7,169 

EUROS % VAR.

Els que baixen més
ARCELORMITTAL                        -1,58                      8,893 
IAG                                                         -0,72                            8,452 
GRIFOLS                                            -0,54                         41,745 

EUROS % VAR.

Els que pugen més 

RADAR EMPRESARIAL

Cirsa guanya un 16% 
més el 2014 i manté  
el lideratge del sector

Joc

L’empresa catalana del joc Cirsa va 
aconseguir el 2014 un benefici ope-
ratiu de 328 milions d’euros, un 16% 
més que l’any anterior, segons va in-
formar ahir l’empresa ahir en un co-
municat difós als mitjans. L’empre-
sa catalana va facturar 1.591 milions 
d’euros l’any passat, un resultat que 
la converteix en líder del sector.  

El grup que presideix Manel Lao 
valora aquestes xifres com un “bon 
resultat en un entorn econòmic 
complex” i destaca el comportament 
positiu dels casinos de Marbella i Va-
lència. Cirsa té presència a Itàlia, 
l’Argentina, Colòmbia, Panamà i el 
Perú. ARA

CaixaBank i OHL 
cobren 125 milions  
del dividend d’Abertis

Infraestructures

CaixaBank i OHL van cobrar ahir un 
import conjunt de 125 milions d’eu-
ros pel dividend complementari re-
partit a compte dels resultats del 
2014 d’Abertis, grup de concessions 
del qual són accionistes de referèn-
cia. L’entitat financera percebrà 
68,5 milions d’euros en virtut de la 
participació del 23,1% que té com a 
primer soci a la companyia, i OHL 
56,1 milions pel seu percentatge del 
18,9% com a segon accionista. El di-
vidend total que ha donat Abertis és 
de 0,66 en efectiu. ARA

Espuña inverteix dos milions en 
una nova planta per fer “tapes”

L’empresa d’Olot recupera la fàbrica fallida de Soluciones Alimentarias. ESPUÑA

L’empresa  de precuinats i productes càr-
nics amb seu a Olot Espuña va inaugurar 
ahir una nova planta de producció a la Po-
bla de Lillet. En total, aquesta companyia 
familiar ha invertit dos milions d’euros 
en les noves instal·lacions, inaugurades 
ahir pel president de la Generalitat, Artur 
Mas, i que donaran feina a una vintena de 
treballadors d’aquesta localitat de l’Alt 
Berguedà. 

La nova planta duplicarà la producció 
de l’empresa durant cinc anys i es desti-
narà únicament a fer productes de la ca-
tegoria “tapes”, que té més del 90% de les 
vendes a l’exterior.  

Ocupació per al poble 
Durant la inauguració, el president Artur 
Mas va posar aquesta empresa familiar 
com a exemple d’acord entre el “món pú-
blic i el privat”. En aquest cas, feia referèn-
cia a la compra per part d’Espuña, amb el 
suport de la Generalitat, de Soluciones Ali-
mentarias, l’empresa que ocupava abans 
l’edifici inaugurat ahir i que  va entrar en 

concurs de creditors el setembre del 2013. 
L’antiga fàbrica de plats cuinats donava 
feina a una vintena de persones del muni-
cipi, uns llocs de treball que el poble recu-
pera amb aquesta inversió. 

Actualment Espuña exporta a més de 
45 països, principalment França, el Reg-
ne Unit, Alemanya, el Japó i Corea del 
Sud. Amb aquesta inversió, l’empresa 
pretén reforçar els vincles comercials 
amb aquests mercats, però també obrir-
ne d’altres com el del Canadà i els Estats 
Units, tal com va explicar ahir el director 
general de l’empresa, Xavier Espuña. 

Espuña va tancar el 2014 amb una fac-
turació de 69,5 milions d’euros. De totes 
les seves vendes, la majoria van anar al 
mercat exterior, fora d’Espanya, amb un 
51%. Aquesta empresa familiar té actual-
ment quatre fàbriques, dues a Olot, una a 
Terol i una altra de més petita a l’Argen-
tina, i ocupa un total de 327 treballadors, 
als quals  s’han d’afegir a partir d’ara els 20 
empleats de la nova planta de la Pobla de 
Lillet. JÚLIA MANRESA

ARA

L’Íbex torna a màxims 
del 2010 i lidera els 
parquets europeus

Mercats

La borsa espanyola va tancar la ses-
sió d’ahir amb un repunt de l’1%, 
amb què va revalidar màxims histò-
rics del gener del 2010, per sobre 
dels 11.800 punts.  

Telefónica i la banca van ser els 
valors que van impulsar un Íbex-35 
que va liderar els avenços dels prin-
cipals mercats europeus. Amb l’eu-
ro a 1,05 dòlars, la resta de borses del 
continent van registrar resultats va-
riables. París va créixer un 0,26% i 
Milà un 0,55%, mentre que Londres 
i Frankfurt van perdre prop del 
0,30%. D’altra banda, la borsa nord-
americana de Wall Street va obrir la 
jornada amb guanys, però a mitja 
sessió l’increment quedava al 
0,03%. Així doncs, en una jornada 
en què l’euro va cotitzar gairebé en 
mínims i la prima de risc es va man-
tenir al voltant dels 109 punts bà-
sics, l’Íbex-35 va guanyar 117,10 
punts, i va elevar els guanys anuals 
al 15,44%.  

La borsa espanyola també va tan-
car en màxims la setmana passada. 
Amb l’obertura d’ahir, els mercats 
espanyols van revalidar aquest bon 
moment després que l’agència de 
qualificació Standard&Poors man-
tingués la nota d’Espanya en un 
aprovat mitjà (BBB) i amb perspec-
tiva estable. ARA

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
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Set importadors carnis japone-
sos i altres set de coreans van inicar
ahir una visita per conèixer de
prop el funcionament de la in-
dústria càrnia catalana. Visitaran
plantes de producció i analitzaran
els seus processos de qualitat i se-
guretat a través de visites i re-
unions individualitzades. Les em-
preses gironines Càrniques Celrà,
Cárnica Batallé i Friselva participen
en aquesta acció organitzada per la
Federació Catalana d’Indústries
de la Carn (Fecic).

Segons la patronal catalana,
aquests dos països asiàtics «són els
dos mercats principals de desti-
nació de les exportacions de carn
de porc a Àsia oriental, oferint no-
ves oportunitats de negoci per al
sector català».

Aquesta acció comercial con-
solida l’aposta gironina per aquests
mercats, que han registrat una
evolució espectacular en els últims
anys. Durant el 2004, les vendes de
les càrnies de la demarcació a l’À-
sia es van elevar a 78,8 milions d’eu-
ros, un 33% més que l’any anterior.
Per la seva part, les exportacions de
carn gironina a Corea del Sud es
van gairebé triplicar l’any passat,
fins als 46,2 millions d’euros.

El tancament del mercat rus ha
fet que les companyies del sector
reforcessin la seva estratègia co-
mercial a l’Àsia. Al marge de les ac-
cions individuals, en aquest inici
d’any, diferents organitzacions han
organitzat trobades o missions co-

mercials relacionades amb aquests
mercats. La pròpia Fecic va orga-
nitzar el mes passat una missió co-
mercial directa a Singapur i Filipi-
nes en la que van participar tres
empreses gironines.

Dies abans, la patronal gironina
FOEG va celebrar una trobada
d’empreses del sector amb l'am-
baixador de Taiwan amb l’objectiu
de facilitar les exportacions càrnies
al país.

GIRONA | O.PUIG

Importadors carnis del Japó i Corea 
del Sud visiten empreses gironines

Les grans càrnies de la demarcació han situat els mercats asiàtics com una de les seves prioritats comercials

Font:Ministeri d’Economia DdG

DADES EN MILIONS D’EUROS

Japó Corea

2008 1.128.121 25.656
2009 1.128.121 25.656
2010 1.128.121 25.656
2011 1.128.121 25.656
2012 1.128.121 25.656
2013 1.128.121 25.65
2014 1.128.121 25.65

EXPORTACIONS DE
CARN GIRONINA A
JAPÓ I COREA

Les vendes de les càrnies
gironines a Corea es van
triplicar el 2014, mentre que el
mercat japonès creix un 33%

En aquest inici d’any, el sector
gironí també ha tingut
contactes comercials amb
Taiwan, Singapur i Filipines

Mas escolta les explicacions d’un directiu d’Espuña durant la inauguració de la nova planta a la Pobla de Lillet.

INAUGURACIÓ

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va inaugurar ahir la nova
planta de l'empresa olotina Espuña
a la Pobla de Lillet (Berguedà) i la va
posar com a exemple de l'«alinea-
ció» entre el món públic i privat que,
segons ell, «ha servit per salvar em-
preses i crear-ne de noves». Espuña
va adquirir el juny de 2014 la unitat
productiva de Soluciones Alimenta-
rias S.A, que havia entrat en concurs
de creditors i va rebre el suport de la
Generalitat a través de la Direcció
General d'Indústria. 

Amb 3.700 metres quadrats i 2
milions deuros d'inversió, la intenció

d'Espuña ha estat reorientar els ser-
veis de les instal·lacions de la Pobla
de Lillet per iniciar-hi la producció de
tapes casolanes, que destinarà ma-
joritàriament a exportacions, sobre-
tot als Estats Units i Llatinoamèrica.
L'entrada en funcionament de la
nova planta d'Espuña representarà

poder fabricar tots els productes de
tapes en un mateix lloc amb la con-
seqüent reducció de despeses que
això comporta, poder ampliar la
gamma de productes i revisar les se-
ves previsions de creixement. 

La gamma de Tapes al Minut re-
presenta el 8% de la cartera de pro-
ductes d'Espuña. Segons el presi-
dent de la companyia, Xavier Espu-
ña, aquesta gamma de productes va
facturar en l'anterior exercici un to-
tal de 5,5 milions. La intenció de la
companyia és obrir aquestes tapes
a noves matèries com són el peix o
les verdures. 

 Mas destaca Espuña
com a exemple de
col·laboració per
salvar empreses

La Fiscalia Anticorrupció ha do-
nart suport a l’arxivament de la
causa de les targetes opaques con-
tra l’antic Cap de la Casa del Rei Ra-
fael Spottorno en considerar que
no se li pot atribuir delicte algun
per no haver estat administrador
de l’entitat i, per tant, no haver tin-
gut capacitat de decisió sobre la
mateixa. Fonts jurídiques van in-
formar que el fiscal segueix així el
criteri que ja va establir respecte als
directius Carlos Vela, Ricardo Mo-
rado i Juan Astorqui, que com
Spottorno no van pertànyer al
Consell d’Administració ni a la
Comissió de Control i, per tant, no
van exercir funció d’administra-
dors de la caixa.

El fiscal entén que els fets són
constitutius d’un delicte d’admi-
nistració deslleial i d’apropiació in-

deguda, però no se’ls pot atribuir
a aquests quatre directius, que
van gaudir d’una targeta per a
despeses de representació a la
qual sí van donar un ús adequat,
a més d’una altra per a ús perso-
nal com a complement a la seva re-
tribució.

No obstant això, les fonts con-
sultades no exclouen que aquests
directius puguin ser considerats
partícips a títol lucratiu, cosa que
s’haurà de determinar quan la in-
vestigació estigui més avançada.

En l’escrit en el qual es mostra-
va a favor d’arxivar la causa contra
Vela, Morado i Astorqui, el fiscal
subratlla que «cal distingir la con-
ducta d’aquests imputats de la
resta d’imputats que tenien la
condició d’administradors per ser
membres del consell d’adminis-
tració o de la comissió de control».

MADRID | EFE/DdG

Anticorrupció vol arxivar
la causa contra Spottorno
per les targetes opaques

El ministre d’Economia, Luis
De Guindos, va alertar ahir que si
Espanya canvia la seva política
econòmica «tot pot tornar enrere
ràpidament», i va confiar que la so-
cietat espanyola «és madura» i
«sap on érem i on som».

En una conferència al Círculo
Ecuestre de Barcelona, el ministre
va voler deixar clar que les «in-
certeses» que planen sobre Espa-
nya ara són de caràcter polític», i
en particular provenen del cicle
electoral d’aquest any, que inclou
eleccions municipals, autonòmi-
ques i generals.

De Guindos va assegurar que, a

diferència del cas de Grècia, qui go-
verni Espanya després de les elec-
cions generals tindrà «marge» per
desenvolupar la seva política eco-
nòmica, però ha avisat que si el
pròxim executiu «reverteix moltes

de les reformes realitzades», això
tindria un impacte «no imme-
diat», però sí «molt ràpid», sobre
l’economia espanyola.

En aquesta línia, el ministre va
insistir que Espanya està en con-
dicions d’encadenar «quatre o
cinc anys de creixement» del seu
PIB a un 2,5 o un 3 per cent que
serveixin per «tornar a tancar les fe-
rides de la crisi», però que aques-
ta posició «única», està condicio-
nada a mantenir la mateixa polí-
tica econòmica seguida fins ara, va
apuntar.

D’altra banda, Guindos, va xifrar
en 3.000 milions d’euros el que es-
talviarà Catalunya per no haver de
pagar interessos del Fons de Li-
quiditat Autonòmic (FLA) aquest
2015. Aquesta dada es contradiu
amb els càlculs del ministeri d’Hi-
senda fets públics a finals de de-
sembre, que el xifraven en 486,8
milions d’euros. 

BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

De Guindos diu que canviar la política
econòmica frenaria la recuperació

LES FRASES

La independència de
Catalunya no és raonable

ni racional.  Per a Espanya,
Catalunya és vital, i sense
Catalunya la recuperació seria
impossible»

Hi ha possibilitats que
presideixi l'Eurogrup, el

que seria un reconeixement a la
política econòmica d'Espanya i
del president del Govern» 

«

«

LUIS DE GUINDOS
MINISTRE D’ECONOMIA

El ministre creu que
Espanya té a l’abast
encadenar 4 o 5 anys de
creixement a l’entorn del 3%
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La banca debat el seu
futur a Barcelona

125 crèdits per crear ocupació

OCI

Abertis buscarà “oportunitats
de creixement” en el sector de
les autopistes, sobretot en el
mercat internacional, va asse-
gurar ahir a la CNMV. Puntua-
litzant algunes notícies publi-
cades, assegura, però, que de
moment no hi ha cap com-
promís en ferm. ■ ACN

Abertis busca
oportunitats en el
sector autopistes

Representants de més de 100
bancs de 50 països es troben
reunits des d’ahir fins avui a
Barcelona per debatre el futur
dels mitjans de pagament en
el sector financer, en el trans-
curs del congrés Innovation in
payments, impulsat per Cai-
xaBank i el World Savings
and Retail Banking Institute
(WSBI). Durant la conferència
inaugural, el vicepresident de
CaixaBank, Antoni Massanell
(foto), va assegurar que
d’aquí a pocs anys les anti-
gues fonts d’ingressos “hau-

Espuña inaugura
la fàbrica de la
Pobla de Lillet

ALIMENTACIÓ

El grup Espuña ha invertit dos
milions d’euros en una nova
planta de producció a la Pobla
de Lillet (Berguedà), que li
permetrà afegir novetats a la
seva oferta, com ara verdures
i peix. Amb aquesta fàbrica,
inaugurada ahir, l’empresa
doblarà la producció. ■ EP

El grup Cirsa va tancar el 2014
amb un benefici operatiu de
328,1 milions d’euros, un 13%
més que l’any anterior. La fac-
turació del grup, per la seva
banda, va créixer un 16%, fins
als 1.591 milions. El director
general de Cirsa, Joaquim
Agut, va explicar que la divisió
de bingos, en recessió a l’Es-
tat, ha millorat gràcies al bin-
go electrònic. La divisió de ca-
sinos ha registrat una “ten-
dència a la millora’’ gràcies a
la “bona’’ temporada d’estiu a
Marbella i la consolidació del
casino de València. ■ ACN

ENTITATS

El benefici
del grup Cirsa
creix un 13%

FINANCES
EL PUNT AVUI
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INFRAESTRUCTURES

La fundació Acció Solidària
Contra l’Atur va concedir l’any
passat 125 préstecs per a pro-
jectes empresarials –a interès
zero– que van moure 797.443
euros i van ajudar a crear 189
llocs de treball. Durant el 2014
els recursos de l’entitat crea-

ran desaparegut” i, per tant,
es fa necessària la innovació
per trobar-ne de noves. El
WSBI és una organització
amb seu a Brussel·les que
agrupa més de sis mil bancs
minoristes de tot el món i que
té com a vicepresident Isidre
Fainé, president de Caixa-
Bank. Durant el congrés,
s’analitzaran tecnologies per
al pagament amb el mòbil, els
moneders virtuals, noves apli-
cacions de comerç electrònic
i l’aplicació del big data al ne-
goci financer. ■ REDACCIÓ

da a principis dels anys vui-
tanta han estat 1.175.849 eu-
ros, dels quals la meitat van
correspondre a préstecs an-
teriors retornats, el 23%, a
donacions privades, i només
un 3,5%, a a subvencions
públiques. ■ REDACCIÓ

El president del Banc Po-
pular, Ángel Ron, va anun-
ciar ahir la intenció de
l’entitat financera d’aug-
mentar “gradualment” el
repartiment del dividend
en metàl·lic, després d’ha-
ver retornat durant
aquest exercici a la retri-
bució en efectiu combinat
encara amb l’entrega d’ac-
cions (scrip). Durant la ce-
lebració de la junta gene-
ral d’accionistes, Ron va
explicar que té previst
avançar “gradualment”
cap a una política d’un re-
partiment de dividend
més gran i en efectiu, “te-
nint en compte l’entorn i
mantenint una gestió pru-
dent del capital”.

El president de l’entitat
també va concretar que
del negoci de consum s’es-
pera un “significatiu” in-
crement dels ingressos,
gràcies a la joint venture
que ha iniciat amb Varde
Partners, després de com-
prar el negoci minorista i
de targetes de Citibank a
l’Estat. L’entitat estima
que per a aquest exercici,
la contribució de l’àrea de
targetes al benefici del
grup arribarà al 32%
–prop de 41 milions d’eu-
ros–, més del que aportava
aquest negoci abans de
l’acord estratègic. “La nos-
tra previsió és que arri-

bem a duplicar entorns
per al banc en un termini
aproximat de cinc anys”,
va avançar Ron.

El consell d’administra-
ció del Popular va aprovar
ahir un dividend comple-
mentari de l’exercici del

2014 d’1,8 cèntims d’euro
en scrip, xifra que suposa
una millora acumulada del
48% sobre el del 2013. A
més, també preveu propo-
sar com a primer paga-
ment a compte del 2015
l’abonament de 2 cèntims

en efectiu. “En el futur,
combinarem pagaments
en scrip amb un pes més
gran del dividend en efec-
tiu, de manera prudent i
progressiva”, va dir Ron.

L’entitat també va
anunciar que intenta mini-
mitzar l’impacte que pati-
ran els propietaris de bons
del banc, que poden tenir
una pèrdua del 30%, tot i
que va esmentar que
aquests “ja han rebut una
retribució molt elevada pel
cupó”, segons Ron. Els ac-
cionistes també van apro-
var que els dotze consellers
no executius de l’entitat
cobrin per primera vegada
en aquest exercici, amb un
sou fix anual de 120.000
euros cada un. ■

El Popular anuncia que
anirà apujant la retribució
en efectiu als accionistes

Redacció
MADRID

a El pagament del dividend en accions perdrà pes amb prudència en favor
del diner a L’entitat preveu incrementar els ingressos en l’àrea de consum

Els titulars dels dipòsits a
Banc Madrid començaran a
recuperar el diner “de mane-
ra immediata” fins a un mà-
xim de 100.000 euros per
client. Per als titulars amb di-
pòsits superiors a aquesta
quantitat, el Fons de Garantia
de Dipòsits no la garanteix, i
esdevindran així “creditors”

Ángel Ron, president de Banc Popular, en la presentació de resultats, al gener ■ S.P. / REUTERS

de l’entitat. D’altra banda,
cinc dels set membres del
consell d’administració de
Banca Privada d’Andorra, fi-
lial de Banco Madrid, entre
els quals hi ha els germans
Cierco i Joan Pau Miquel,
van presentar ahir una de-
manda d’impugnació de la
intervenció de l’entitat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Rescabalament a Banco Madrid

Catalunya rebrà aquest
any 211,7 milions d’eu-
ros per a polítiques acti-
ves d’ocupació, una xifra
que suposa un augment
del 18% amb relació a
l’any passat. Així ho va
comunicar ahir a la Gene-
ralitat el govern espanyol
durant la conferència sec-

torial d’ocupació i as-
sumptes laborals celebra-
da a Madrid, la trobada en
què es reparteixen els
fons que cada comunitat
podrà fer servir per finan-
çar els programes de reci-
clatge i inserció laboral,
entre altres finalitats.

El secretari d’Ocupació
i Relacions Laborals del
govern, Joan Aregio, va
celebrar ahir l’increment

de recursos i va assegurar
que Catalunya ha rebut
més diners perquè els
programes del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) han estat “ben dis-
senyats i funcionen molt
bé”. Per primer cop, va re-
cordar Aregio, l’Estat ha
vinculat la concessió de
fons als resultats de les
polítiques actives, de ma-
nera que es demostra que

la feina del SOC ha estat
valorada. De tota manera,
la Generalitat lamenta
que l’Estat mantingui la
retallada de pressupost
que aplica des del 2012.

A la baixa
Així, si l’any 2011 Catalu-
nya havia rebut 453 mi-
lions per a polítiques acti-
ves, el 2012 ja va rebre no-
més 198 milions; l’any se-
güent, 193 milions, i el
2014, només 176 milions
d’euros, als quals poste-
riorment es van afegir
3,5 milions per col·labo-
rar amb les agències pri-
vades de col·locació. ■

Catalunya rep un 18% més
per a polítiques d’ocupació
Redacció
BARCELONA
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La banca debat el seu
futur a Barcelona

125 crèdits per crear ocupació

OCI

Abertis buscarà “oportunitats
de creixement” en el sector de
les autopistes, sobretot en el
mercat internacional, va asse-
gurar ahir a la CNMV. Puntua-
litzant algunes notícies publi-
cades, assegura, però, que de
moment no hi ha cap com-
promís en ferm. ■ ACN

Abertis busca
oportunitats en el
sector autopistes

Representants de més de 100
bancs de 50 països es troben
reunits des d’ahir fins avui a
Barcelona per debatre el futur
dels mitjans de pagament en
el sector financer, en el trans-
curs del congrés Innovation in
payments, impulsat per Cai-
xaBank i el World Savings and
Retail Banking Institute
(WSBI). Durant la conferència
inaugural, el vicepresident de
CaixaBank, Antoni Massanell
(foto), va assegurar que
d’aquí a pocs anys les anti-
gues fonts d’ingressos “hau-

Espuña inaugura
la fàbrica de la
Pobla de Lillet

ALIMENTACIÓ

El grup Espuña ha invertit dos
milions d’euros en una nova
planta de producció a la Pobla
de Lillet (Berguedà), que li
permetrà afegir novetats a la
seva oferta, com ara verdures
i peix. Amb aquesta fàbrica,
inaugurada ahir, l’empresa do-
blarà la producció. ■ EP

El grup Cirsa va tancar el 2014
amb un benefici operatiu de
328,1 milions d’euros, un 13%
més que l’any anterior. La fac-
turació del grup, per la seva
banda, va créixer un 16%, fins
als 1.591 milions. El director
general de Cirsa, Joaquim
Agut, va explicar que la divisió
de bingos, en recessió a l’Es-
tat, ha millorat gràcies al bin-
go electrònic. La divisió de ca-
sinos ha registrat una “ten-
dència a la millora’’ gràcies a
la “bona’’ temporada d’estiu a
Marbella i la consolidació del
casino de València. ■ ACN

ENTITATS

El benefici del
grup Cirsa creix
un 13%

FINANCES
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INFRAESTRUCTURES

La fundació Acció Solidària
Contra l’Atur va concedir l’any
passat 125 préstecs per a pro-
jectes empresarials –a interès
zero– que van moure 797.443
euros i van ajudar a crear 189
llocs de treball. Durant el 2014
els recursos de l’entitat crea-

ran desaparegut” i, per tant,
es fa necessària la innovació
per trobar-ne de noves. El
WSBI és una organització
amb seu a Brussel·les que
agrupa més de sis mil bancs
minoristes de tot el món i que
té com a vicepresident Isidre
Fainé, president de Caixa-
Bank. Durant el congrés,
s’analitzaran tecnologies per
al pagament amb el mòbil, els
moneders virtuals, noves apli-
cacions de comerç electrònic
i l’aplicació del big data al ne-
goci financer. ■ REDACCIÓ

da a principis dels anys vui-
tanta han estat 1.175.849 eu-
ros, dels quals la meitat van
correspondre a préstecs ante-
riors retornats, el 23%, a do-
nacions privades, i només un
3,5%, a a subvencions públi-
ques. ■ REDACCIÓ

El president del Banc Po-
pular, Ángel Ron, va anun-
ciar ahir la intenció de
l’entitat financera d’aug-
mentar “gradualment” el
repartiment del dividend
en metàl·lic, després d’ha-
ver retornat durant
aquest exercici a la retri-
bució en efectiu combinat
encara amb l’entrega d’ac-
cions (scrip). Durant la ce-
lebració de la junta gene-
ral d’accionistes, Ron va
explicar que té previst
avançar “gradualment”
cap a una política d’un re-
partiment de dividend
més gran i en efectiu, “te-
nint en compte l’entorn i
mantenint una gestió pru-
dent del capital”.

El president de l’entitat
també va concretar que
del negoci de consum s’es-
pera un “significatiu” in-
crement dels ingressos,
gràcies a la joint venture
que ha iniciat amb Varde
Partners, després de com-
prar el negoci minorista i
de targetes de Citibank a
l’Estat. L’entitat estima
que per a aquest exercici,
la contribució de l’àrea de
targetes al benefici del
grup arribarà al 32%
–prop de 41 milions d’eu-
ros–, més del que aportava
aquest negoci abans de
l’acord estratègic. “La nos-
tra previsió és que arri-

bem a duplicar entorns
per al banc en un termini
aproximat de cinc anys”,
va avançar Ron.

El consell d’administra-
ció del Popular va aprovar
ahir un dividend comple-
mentari de l’exercici del

2014 d’1,8 cèntims d’euro
en scrip, xifra que suposa
una millora acumulada del
48% sobre el del 2013. A
més, també preveu propo-
sar com a primer paga-
ment a compte del 2015
l’abonament de 2 cèntims

en efectiu. “En el futur,
combinarem pagaments
en scrip amb un pes més
gran del dividend en efec-
tiu, de manera prudent i
progressiva”, va dir Ron.

L’entitat també va
anunciar que intenta mini-
mitzar l’impacte que pati-
ran els propietaris de bons
del banc, que poden tenir
una pèrdua del 30%, tot i
que va esmentar que
aquests “ja han rebut una
retribució molt elevada pel
cupó”, segons Ron. Els ac-
cionistes també van apro-
var que els dotze consellers
no executius de l’entitat
cobrin per primera vegada
en aquest exercici, amb un
sou fix anual de 120.000
euros cada un. ■

El Popular anuncia que
anirà apujant la retribució
en efectiu als accionistes

Redacció
MADRID

a El pagament del dividend en accions perdrà pes amb prudència en favor
del diner a L’entitat preveu incrementar els ingressos en l’àrea de consum

Els titulars dels dipòsits a
Banc Madrid començaran a
recuperar el diner “de mane-
ra immediata” fins a un mà-
xim de 100.000 euros per
client. Per als titulars amb di-
pòsits superiors a aquesta
quantitat, el Fons de Garantia
de Dipòsits no la garanteix, i
esdevindran així “creditors”

Ángel Ron, president de Banc Popular, en la presentació de resultats, al gener ■ S.P. / REUTERS

de l’entitat. D’altra banda,
cinc dels set membres del
consell d’administració de
Banca Privada d’Andorra, fi-
lial de Banco Madrid, entre
els quals hi ha els germans
Cierco i Joan Pau Miquel,
van presentar ahir una de-
manda d’impugnació de la
intervenció de l’entitat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Rescabalament a Banco Madrid

Catalunya rebrà aquest
any 211,7 milions d’eu-
ros per a polítiques acti-
ves d’ocupació, una xifra
que suposa un augment
del 18% amb relació a
l’any passat. Així ho va
comunicar ahir a la Gene-
ralitat el govern espanyol
durant la conferència sec-

torial d’ocupació i as-
sumptes laborals celebra-
da a Madrid, la trobada en
què es reparteixen els
fons que cada comunitat
podrà fer servir per finan-
çar els programes de reci-
clatge i inserció laboral,
entre altres finalitats.

El secretari d’Ocupació
i Relacions Laborals del
govern, Joan Aregio, va
celebrar ahir l’increment

de recursos i va assegurar
que Catalunya ha rebut
més diners perquè els
programes del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) han estat “ben dis-
senyats i funcionen molt
bé”. Per primer cop, va re-
cordar Aregio, l’Estat ha
vinculat la concessió de
fons als resultats de les
polítiques actives, de ma-
nera que es demostra que

la feina del SOC ha estat
valorada. De tota manera,
la Generalitat lamenta
que l’Estat mantingui la
retallada de pressupost
que aplica des del 2012.

A la baixa
Així, si l’any 2011 Catalu-
nya havia rebut 453 mi-
lions per a polítiques acti-
ves, el 2012 ja va rebre no-
més 198 milions; l’any se-
güent, 193 milions, i el
2014, només 176 milions
d’euros, als quals poste-
riorment es van afegir
3,5 milions per col·labo-
rar amb les agències pri-
vades de col·locació. ■

Catalunya rep un 18% més
per a polítiques d’ocupació
Redacció
BARCELONA
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Espuña, amb seu a Olot, va
inaugurar ahir una nova
planta de producció a la
Pobla de Lillet (Berguedà).
Les noves instal·lacions,
que produiran exclusiva-
ment productes de la gam-
ma de tapes, permetran
augmentar la capacitat de
producció de la company-
ia i incorporar nous ingre-
dients a la gamma, com
verdures o peix. La nova
planta, amb una inversió
de dos milions d’euros, ini-
cia la seva activitat amb
dues línies i permetrà al fa-
bricant d’embotits doblar
la seva capacitat de pro-
ducció en els cinc anys vi-
nents. A més dels directi-
us de la companyia, a la in-
auguració hi van assistir el
president de la Generali-
tat, Artur Mas i el conse-
ller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig.

Aposta internacional
El mercat internacional
suposa el 91% de la factu-
ració de la gamma de tapes
d’Espuña. La planta de la
Pobla de Lillet garanteix la
capacitat de producció de

l’empresa càrnia d’acord
amb la demanda dels mer-
cats exteriors i permet
consolidar la seva relació
comercial amb l’Estat
francès, Anglaterra i Ale-
manya, a més d’expandir-
se a nous mercats, com
Canadà i els Estats Units.
“Volem convertir-nos en el
referent del sector de les
tapes, un concepte de
gran atracció per al mer-
cat internacional i que ja
suposa el 8% de la nostra
facturació total”, segons
va explicar Xavier Espu-
ña, director general de la
companyia.

L’empresa és pionera
en la incorporació de pro-
cessos tecnològics que ga-
ranteixin la seguretat ali-
mentària en els seus pro-
cessos de producció, fet
que li ha permès exportar
a països com ara el Japó i
Corea. La nova planta in-
corpora processos de pas-
teurització en calent,
combinats amb càmeres
ràpides de refrigeració.
Aquesta nova tecnologia
garanteix la més alta segu-
retat alimentària requeri-
da a escala mundial i per-
met fabricar receptes ex-
quisides i innovadores. ■

a Amb la nova fàbrica, a la Pobla de Lillet, l’empresa
olotina consolida la forta aposta pel mercat internacional

Espuña inaugura
una nova planta
de producció

Redacció
GIRONA

Espuña exporta a més de 45
països i produeix 4,5 milions
d’unitats de Tapes al Minut a
l’any, les quals es comercialit-
zen a 27 països.I els seus pri-
mers mercats són França,
Regne Unit, Alemanya i Portu-
gal. També exporta a altres
països molt exigents amb la
qualitat i amb la seguretat ali-
mentària, com el Japó i Corea.
Les exportacions suposen el
51% de la facturació total. Es-
puña va néixer com a fabri-

Felip Puig, representants de l’empresa i Artur Mas, ahir durant la inauguració ■ EL PUNT AVUI

cant d’embotits. Des de lla-
vors, ha sabut ampliar la seva
gamma de productes i estar
present en el mercat estatal i
internacional. La gamma de
Tapes al Minut representa el
8% de la cartera de productes
que ha vist recompensat el
seu esforç en innovació acon-
seguint set premis de produc-
te de l’any durant cinc anys
consecutius amb els seus Ca-
ñitas, Tapes al Minut i Talls de
pernil a Envàs ZIP.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Exporta a 45 països
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Espufia do.b, la
la producc on
de tapas, que
exporta ya a
27 paises
Expansi6n. Barcelona
Espufia ha encontrado en la
elaboraci6n de tapas, como
choricitos, dfitiles con bacon y
pinchitos, su mejor arma para
crecer en el mercado exterior.
La empresa familiar de Olot
(Garrotxa) ya comercializa
sus Tapas al Minuto, en 27
palses, con un total de 4,5 mi-
llones de unidades al afio; el
91% se venden en el mercado
exterior. Segfin el fabricante
catalfin de embutidos, las ta-
pas generan ahora el 8% de su
facturaci6n, que el pasado afio
alcanz6 los 69 millones de eu-
ros,

Con el objetivo de acelerar
el crecimiento de esta llnea de
negocio, Espufia inaugur6
ayer -con presencia del presi-
dent de la Generalitat- una
nueva planta en La Pobla de
Lillet (Berguedfi) en la que 
invertido dos millones de eu-
ros. Las nuevas instalaciones
permitir~in duplicar la capaci-
dad de producci6n de tapas
en los pr6ximos cinco afios.
Adem~s, en la Pobla, Espufia
elaborar~ tapas con ingre-
dientes que hasta ahora no to-
cabs, como las verduras y el
pescado.

La compafiia adquiri6 la
planta de la Pobla de Lil|et en
junio de 2014, cuando se adju-
dic6 la unidad productiva de
Soluciones Alimentarias R45,
una empresa de platos prepa-
rados que habia suspendido
pagos. Las caracterlsticas y
tecnologia de la nueva planta
permitir~in a Espufia llevar
ahora sus tapas a Estados
UnidosyCanadk
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El Berguedà revitalitza la seva vo-
cació industrial. La posada en
marxa a la Pobla de Lillet d'una
nova planta de producció de la
marca E. Espuña SA, dedicada a l'e-
laboració d'embotits, suposa una
bona notícia per al sector industrial
de la comarca del Berguedà, on els
darrers anys han sorgit poques
iniciatives similars. Després de la
crisi provocada per la desaparició
del tèxtil i la mineria, el cas d'Es-
puña és una excepció que reforça
els objectius del territori d'espe-
cialitzar-se en un dels seus eixos
principals a part del turisme: el de
la indústria agroalimentària. La
nova activitat empresarial se suma
a la d’altres marques instal·lades al
Berguedà dedicades al sector de la
producció agroalimentària, com és
el cas de Liven SA, que elabora
snacks.

La nova planta de l'empresa E.
Espuña SA, amb seu a Olot, co-
mençava a funcionar ahir a la tar-
da, amb la presència del Presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas.
Una proposta que arriba a aques-
tes instal·lacions del polígon de la
Pobla de Lillet després que Solu-
ciones Alimentarias SA, de l'em-
presa Rocha Catering, entrés en
concurs de creditors i la unitat
productiva fos adquirida per Es-
puña el juny de l'any passat. En poc
més de nou mesos, l'empresa ha
dut a terme les obres necessàries
per posar a punt la seva producció,
valorades en 2 milions d’euros.
En aquest cas, la marca desenvo-
luparà la seva línia de tapes ins-

tantànies o al minut, amb la prin-
cipal voluntat de fer créixer el seu
mercat exterior i iniciar exporta-
cions als Estats Units. 

L’arribada d’Espuña al Bergue-
dà fa alleugerir les sensacions de
decadència dels darrers anys, amb
poques iniciatives empresarials
sorgides i amb èxit. A més, ho fa en
el sector de l’agroalimentació, un
dels camps que estan agafant em-
branzida a la comarca, on és una
de les principals línies productives
actualment i per la qual s’està
apostant fort amb la creació recent,
per exemple, del Clúster de Pro-
ductors de Muntanya o la im-
plantació del nou cicle formatiu
agroalimentari. 

L’alcalde de la Pobla de Lillet, Vi-
cenç Linares, ha rebut la iniciativa

com «una de les millors coses que
conservaré del meu pas per l’al-
caldia». De fet, el President de la
Generalitat, Artur Mas, va recordar
que  la zona de l'alt Berguedà ha
tingut una llarga tradició industrial
«plena d'obstacles» amb la des-
aparició d'una part significativa
del teixit productiu local. Amb tot,
Mas va assegurar que la instal·la-
ció d'Espuña «demostra que, per
negres que siguin les perspectives,
mai es pot tirar la tovallola». De fet,
Mas traslladava aquesta premissa
a tot el país assegurant que «Cata-
lunya tampoc pot tirar mai la to-
vallola perquè sempre hi pot haver
una nova oportunitat, fins i tot en
els moments més complicats».

Mas va visitar les instal·lacions
acompanyat del gerent, Xevi Es-
puña; el conseller d’Ocupació i
Indústria, Felip Puig; l’alcalde de la
Pobla, Vicenç Linares, i altres au-
toritats. Durant la seva passejada
va poder conèixer la primera línia
que s’ha posat en funcionament, a
l’espera que properament s’hi pu-
guin desenvolupar la resta de pro-
ductes que, de moment, es man-
tindran a Olot. Les grans capacitats
de la nova planta de 3.700 metres
quadrats permetran a Espuña tre-
ballar amb més matèries primeres
com les verdures o el peix i pre-
sentar una nova gamma de pro-
ductes per posar a la venda a l’es-
tranger (on actualment té el 91% de
la seva facturació) .

Els assistents a la inauguració
van tastar una degustació de tapes
Espuña servides pel restaurant
La Cabana de Berga.

DANI PERONA | LA POBLA DE LILLET

La marca d’embotits obre a la Pobla de Lillet una nova fàbrica 
per a la producció de tapes instantànies i crea vint llocs de treball 


NOVA EMBRANZIDA La instal·lació de la marca d’agroalimentació Espuña SA
al Berguedà fa renéixer l’incipient vessant industrial de la comarca. La nova planta
donarà feina a una vintena de persones en el ram de la producció alimentària

4

El Berguedà reforça 
el seu paper industrial 
amb l’arribada d’Espuña 

Artur Mas observant el funcionament de la maquinària d’elaborats de carn

DANI PERONA

Personal treballant en l’única línia de producció en marxa de moment

DANI PERONA

L’arranjament de la carretera
d’accés al polígon de la Pobla de Li-
llet era una obra clau per garantir
la instal·lació de l’empresa Espuña
SA a la zona i permetre la bona mo-
bilitat als vehicles d’entrada i sor-
tida a l’edifici de producció.

De fet, des de l’anunci de l’arri-
bada de la marca d’embotits a la co-
marca, les obres de pavimentació

del camí d’accés al polígon s’havien
convertit en prioritàries, amb l’ob-
jectiu d’enllestir-les abans de la
posada en marxa de la nova plan-
ta. Ahir, els vehicles que van acce-
dir a l’acte inaugural pel camí que
comunica la carretera de la Pobla
i el polígon van comprovar que les
obres estaven gairebé finalitzades.
L’actuació s’ha pogut tirar endavant
gràcies al Consell Comarcal del

Berguedà, la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat, amb la inver-
sió de 90.000 euros per a la pavi-
mentació d’aquest tram. 

El gerent Xevi Espuña i l’alcalde
Vicenç Linares van agrair ahir a les
administracions «l’esforç» fet per
materialitzar aquestes obres. Una
actuació que feia anys que s’espe-
rava però per a la qual no s’havia
trobat el finançament necessari.

D. PERONA | LA POBLA DE LILLET

L’arranjament de la carretera del polígon,  un
deute pendent per millorar l’accés a la fàbrica

Accés a la planta del polígon de la Pobla de Lillet, des de la carretera

DANI PERONA

Vicenç Linares, Artur Mas, Xevi Espuña i el seu fill Esteve descobrint la placa, ahir

DANI PERONA

Espuña va néixer l’any 1947
a Olot (Girona) com a fabri-

cant d’embotits. Amb el pas del
temps ha ampliat la seva gamma
de productes i és present al mercat
nacional i internacional. Actual-
ment el 51% de la seva facturació
prové de les exportacions i els
seus productes arriben a 45 països
d’arreu, principalment a França,
Regne Unit i Alemanya. Disposa de
tres punts de producció: dues plan-
tes a Olot, una a Utrillas (Terol), i
una altra a l’Argentina; i mobilitza
al voltant de 330 treballadors. 

4

330 treballadors i
exportació a 45 països
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Regió7

La línia de producció de broquetes de la Pobla de Lillet va entrar en funcionament ahir

REGIO7

El President Mas amb alguns paquets de tapes mentre rebia l’explicació dels responsables de producció

DANI PERONA

Foto de grup d’alguns dels treballadors d’Espuña amb les autoritats, entre les quals el President Artur Mas

DANI PERONA

Xevi Espuña és el gerent de
l’empresa Espuña SA, que ha
obert nova planta a la Pobla
de Lillet. Una empresa
familiar creada el 1947 i
dedicada a l’elaboració
d’embotits, amb fàbriques a
Olot, Terol, Argentina i, ara, al
Berguedà. 

Per què decideix ampliar la
seva producció?

En els darrers anys Espuña ha
iniciat la producció d’una nova
gamma que anomenem tapes al
minut. Aquesta línia suposa el 9%
del total de la nostra facturació. En
xifres, elaborem 4,5 milions d’u-
nitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Con-
cretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mer-
cat internacional. Vist el creixe-
ment d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la pro-
ducció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Vo-
lem que la gamma de productes
augmenti, amb la utilització de
més matèries primeres com les
verdures o el peix, però per això
necessitem més espai d’emma-
gatzematge. També volem entrar
en nous mercats com el d’Estats
Units, per al qual demanen molts
requisits i homologacions que
requereixen també condicions
especials que només podem ob-
tenir amb una nova fàbrica.

I aquesta nova fàbrica l’han
trobat al Berguedà. Per què?

El cert és que arribem al Ber-
guedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per
créixer vam trobar al canal em-
presa de la Generalitat que hi
havia una planta de producció en
concurs de creditors, i després
d’assabentar-nos de les possibi-
litats i de veure el potencial que te-
nia, vam decidir adquirir la plan-
ta de la Pobla de Lillet. El juny del
2014 vam accedir-hi i des de lla-
vors hem treballat per adaptar-la
a les nostres necessitats amb una
inversió de 2 milions d’euros

I és un bon lloc?
Sí. Tenim proximitat amb l’à-

rea metropolitana, i també amb la
nostra seu a Olot. A més, també
som a prop de França, un dels
nostres principals clients.

Inicialment a la Pobla hi tre-
ballaran una vintena de perso-
nes. Hi ha possibilitats de crei-
xement?

Ara, de moment, hi traslladem
les línies de tapes al minut que
fins ara produíem a Olot, i per això
necessitarem una vintena de per-
sones que seran del territori ber-
guedà. Properament, haurem de
veure com evoluciona el mercat,
però el nostre objectiu és poder
créixer perquè la idea és presen-
tar una nova gamma de produc-
tes. Tot i que cal ser prudent, les
instal·lacions que tenim estan
preparades per doblar la pro-
ducció, però primer caldrà aug-
mentar les vendes. 

L’arranjament del camí d’ac-
cés era necessari?

Sí. L’antic camí era una dificul-
tat per a nosaltres i per a tothom
que havia d’accedir a la zona.

Embotits, broquetes, tapes
instantànies... què té més èxit?

Per a nosaltres, el producte es-
trella és el pernil curat. De totes
maneres, la nova gamma que te-
nim en marxa està tenint acolli-
da: són tapes que amb un cop de
microones estan a punt per
menjar. 
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«Les instal·lacions
estan preparades per
doblar la producció»

«Elaborem 4,5 milions

d’unitats de tapes a l’any

i l’exportació suposa el 91%

de la nostra facturació» 

«El Berguedà és un bon

lloc, som a prop d’Olot, de

l’àrea metropolitana i també

de França»

La planta de la Pobla estarà dedicada a la
línia de tapes, fins ara ubicada a la seu d’Olot


Entrevista Xevi Espuña
GERENT D’E. ESPUÑA SA

Xevi Espuña

DANI PERONA
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La línia de producció de broquetes de la Pobla de Lillet va entrar en funcionament ahir

REGIO7

El President Mas amb alguns paquets de tapes mentre rebia l’explicació dels responsables de producció

DANI PERONA

Foto de grup d’alguns dels treballadors d’Espuña amb les autoritats, entre les quals el President Artur Mas

DANI PERONA

Xevi Espuña és el gerent de
l’empresa Espuña SA, que ha
obert nova planta a la Pobla
de Lillet. Una empresa
familiar creada el 1947 i
dedicada a l’elaboració
d’embotits, amb fàbriques a
Olot, Terol, Argentina i, ara, al
Berguedà. 

Per què decideix ampliar la
seva producció?

En els darrers anys Espuña ha
iniciat la producció d’una nova
gamma que anomenem tapes al
minut. Aquesta línia suposa el 9%
del total de la nostra facturació. En
xifres, elaborem 4,5 milions d’u-
nitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Con-
cretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mer-
cat internacional. Vist el creixe-
ment d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la pro-
ducció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Vo-
lem que la gamma de productes
augmenti, amb la utilització de
més matèries primeres com les
verdures o el peix, però per això
necessitem més espai d’emma-
gatzematge. També volem entrar
en nous mercats com el d’Estats
Units, per al qual demanen molts
requisits i homologacions que
requereixen també condicions
especials que només podem ob-
tenir amb una nova fàbrica.

I aquesta nova fàbrica l’han
trobat al Berguedà. Per què?

El cert és que arribem al Ber-
guedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per
créixer vam trobar al canal em-
presa de la Generalitat que hi
havia una planta de producció en
concurs de creditors, i després
d’assabentar-nos de les possibi-
litats i de veure el potencial que te-
nia, vam decidir adquirir la plan-
ta de la Pobla de Lillet. El juny del
2014 vam accedir-hi i des de lla-
vors hem treballat per adaptar-la
a les nostres necessitats amb una
inversió de 2 milions d’euros

I és un bon lloc?
Sí. Tenim proximitat amb l’à-

rea metropolitana, i també amb la
nostra seu a Olot. A més, també
som a prop de França, un dels
nostres principals clients.

Inicialment a la Pobla hi tre-
ballaran una vintena de perso-
nes. Hi ha possibilitats de crei-
xement?

Ara, de moment, hi traslladem
les línies de tapes al minut que
fins ara produíem a Olot, i per això
necessitarem una vintena de per-
sones que seran del territori ber-
guedà. Properament, haurem de
veure com evoluciona el mercat,
però el nostre objectiu és poder
créixer perquè la idea és presen-
tar una nova gamma de produc-
tes. Tot i que cal ser prudent, les
instal·lacions que tenim estan
preparades per doblar la pro-
ducció, però primer caldrà aug-
mentar les vendes. 

L’arranjament del camí d’ac-
cés era necessari?

Sí. L’antic camí era una dificul-
tat per a nosaltres i per a tothom
que havia d’accedir a la zona.

Embotits, broquetes, tapes
instantànies... què té més èxit?

Per a nosaltres, el producte es-
trella és el pernil curat. De totes
maneres, la nova gamma que te-
nim en marxa està tenint acolli-
da: són tapes que amb un cop de
microones estan a punt per
menjar. 
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DANI PERONA LA POBLA DE LILLET 
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«Les instal·lacions
estan preparades per
doblar la producció»

«Elaborem 4,5 milions

d’unitats de tapes a l’any

i l’exportació suposa el 91%

de la nostra facturació» 

«El Berguedà és un bon

lloc, som a prop d’Olot, de

l’àrea metropolitana i també

de França»

La planta de la Pobla estarà dedicada a la
línia de tapes, fins ara ubicada a la seu d’Olot
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Espuña obre una nova planta a la Pobla de Lillet
redacció

Espuña va inaugurar dilluns una planta de producció a la Pobla de Lillet (Berguedà). Les noves instal·lacions permetran
augmentar la capacitat de producció de la companyia i incorporar nous ingredients a la gamma, com ara verdures i peix.
La nova planta, amb una inversió de 2 milions, inicia l'activitat amb dues línies i permetrà doblar la capacitat de producció
en cinc anys.
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