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Espuña posa la vista als Estats Units
 La companyia

EFE

desembarcarà aquest estiu
a Canadà i preveu facturar
100 milions d’euros
BARCELONA | EFE/DdG

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-amèrica, on desembarcarà aquest estiu a través del Canadà, però amb
l'objectiu d'arribar pròximament
als estats units.
Fundada a Olot el 1947, espuña és en l’actualitat un dels principals fabricants d'embotits de
Catalunya, malgrat que en els últims anys ha diversiﬁcat els seus
serveis i 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 el passat 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. en
aquesta línia, el gerent de la companyia, 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-

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

na va vendre 4,5 milions de les seves «Tapes al minut», tapes precuinades per prendre calentes,
cosa 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, 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'elaboració de tapes.
en total, espuña exporta els
seus productes a 47 països d'europa, sud-amèrica, Àsia i Oceania,
alguns d'ells a punts tan «exò-

tics» com nova Caledònia, reunió, 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 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. «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.
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 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 diﬁcultats, 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 arribar als 76 milions d'euros, mentre que a «mig termini», sense
concretar quan, conﬁa assolir
unes vendes que assoleixin els
100 milions.
en aquest context de creixement, espuña afronta també el seu
procés de relleu generacional.
l’actual gerent Xavier espuña, de
62 anys, es retirarà en tres anys i cedirà el comandament de la companyia al seu ﬁll gran esteve, que
actualment lidera el projecte
d’expansió a nord-amèrica.
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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.
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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.
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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.
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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.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 31

O.J.D.: 5556

TARIFA: 1146 €

E.G.M.: 41000

ÁREA: 436 CM² - 39%

SECCIÓN: ECONOMIA

■ Diari de Girona

17 Abril, 2015

Xevi Espuña

L’Agència Trib
«Volem elaborar ha tornat 4,5 m
tapes amb
contribuents
verdures i peix»
PRESIDENT D’ESTEBAN ESPUÑA

 Aquesta xifra suposa un increment d

retornada a la demarcació en el desè di

DIARI DE GIRONA

GIRONA | EFE/DdG

DABU PERONA | LA POBLA DE LILLET

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 increment 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

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.
P Per què decideix ampliar la
seva producció?
R 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’unitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Concretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mercat internacional. Vist el creixement d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la producció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Volem
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’emmagatzematge. 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 obtenir
amb una nova fàbrica.
P I aquesta nova fàbrica l’han
trobat al Berguedà. Per què?
R El cert és que arribem al Berguedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per créixer vam trobar al canal empresa de
la Generalitat que hi havia una
planta de producció en concurs de
creditors, i després d’assabentarnos de les possibilitats i de veure el
potencial que tenia, vam decidir
adquirir la planta de la Pobla de Lillet. El juny del 2014 vam accedirhi i des de llavors hem treballat per
adaptar-la a les nostres necessitats
amb una inversió de 2 milions
d’euros
P I és un bon lloc?
R 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 nostres principals clients.

«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»
P Inicialment a la Pobla hi treballaran una vintena de persones.
Hi ha possibilitats de creixement?
R Ara, de moment, hi traslladem
les línies de tapes al minut que ﬁns
ara produíem a Olot, i per això necessitarem una vintena de persones que seran del territori berguedà. 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·lacions que tenim estan preparades
per doblar la producció, però primer caldrà augmentar les vendes.
P Embotits, broquetes, tapes instantànies... què té més èxit?
R Per a nosaltres, el producte estrella és el pernil curat. De totes
maneres, la nova gamma que tenim en marxa està tenint acollida:
són tapes que amb un cop de microones estan a punt per menjar.

l’any passat. A tot E
gència Tributària ha
de 410 milions d'euro
més que fa un any, qu
pleixen ja deu dies de
campanya.
Segons un comun
nisteri d'Hisenda i A
cions Públiques, ﬁns
han presentat la seva d
milions de contribue
més que en el mateix
l'any passat, dels qu
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Dos mesos per
validar el pla del
Cogulló de Sallent

Espuña obre una
nova planta a la
Pobla de Lillet

de la CUP, Isabel
sos militants de la
van presentar
plens d’al·legala creació del
itari de Lleida. Vaar que no preter els estatuts, sia constitució
anisme. El sindide Catalunya tamat al·legacions i
al govern que ree. ■ REDACCIÓ

La Generalitat té un termini
de dos mesos per validar el
pla de restauració de la muntanya de residus salins del Cogulló de Sallent (Bages) que
ha presentat l’empresa Iberpotash. L’última paraula, però,
la tindrà el Tribunal Superior
de Justícia. El pla preveu diluir
els residus amb aigua i portarlos fins al mar amb la construcció d’un nou col·lector de
salmorres que costaria uns
100 milions d’euros. ■ ACN

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. ■ REDACCIÓ
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berguedà industrial
na inversió que crea vint llocs de treball en una comarca de prop de 40.000 habitants pot no ser gran
cosa en termes absoluts, però l’obertura d’una planta 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 tèxtil, 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 desenvolupi ﬁns al màxim de les seves possibilitats i que la seva arribada sigui el punt d’inﬂexió d’una vocació renovada.

U

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

EL PARLAMENT PASSA VERG

Per investigar calen recursos i bons professionals que sàpiguen remenar documents
preguntes que volen ser incisives però es veuen a venir d’una hora lluny no són inves
stripada general de vestits pel
«baix to» d’algunes de les darreres compareixences a la comissió Pujol del Parlament de
Catalunya. i doncs, què esperaven? És
que potser no sabien de quin peu calçaven els personatges, quan van decidir
convocar? És que ignoraven quins són els
interessos del detectiu Marco, la parlamentària sánchez-Camacho, el congressista Zaragoza i la inclassiﬁcable Victòria
Álvarez? Que potser no havien vist mai
aquesta darrera escampant insinuacions i
apuntant revelacions als platós de televisió, sense aportar mai cap de les proves

E

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’aguantar la indignació perquè, al capdavall, 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 comissió. Oblidaven que el poder del Parlament és relatiu, que ningú no està obligat
a declarar en contra d’ell mateix, i que la
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d’un «
quan
ris pe
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L’empresa d’Olot recupera la fàbrica fallida de Soluciones Alimentarias. ESPUÑA

Espuña inverteix dos milions en
una nova planta per fer “tapes”
L’empresa de precuinats i productes càrnics amb seu a Olot Espuña va inaugurar
ahir una nova planta de producció a la Pobla 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 destinarà únicament a fer productes de la categoria “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 públic i el privat”. En aquest cas, feia referència a la compra per part d’Espuña, amb el
suport de la Generalitat, de Soluciones Alimentarias, 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 municipi, uns llocs de treball que el poble recupera amb aquesta inversió.
Actualment Espuña exporta a més de
45 països, principalment França, el Regne Unit, Alemanya, el Japó i Corea del
Sud. Amb aquesta inversió, l’empresa
pretén reforçar els vincles comercials
amb aquests mercats, però també obrirne 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 facturació 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 actualment quatre fàbriques, dues a Olot, una a
Terol i una altra de més petita a l’Argentina, 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

Infraestructur
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cia. L’entitat fin
68,5 milions d’eu
participació del 2
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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
GIRONA | O.PUIG

Set importadors carnis japonesos i altres set de coreans van inicar
ahir una visita per conèixer de
prop el funcionament de la indústria càrnia catalana. Visitaran
plantes de producció i analitzaran
els seus processos de qualitat i seguretat a través de visites i reunions individualitzades. Les empreses 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 destinació de les exportacions de carn
de porc a Àsia oriental, oferint noves oportunitats de negoci per al
sector català».
Aquesta acció comercial consolida 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’Àsia es van elevar a 78,8 milions d’euros, 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 comercial a l’Àsia. Al marge de les accions individuals, en aquest inici
d’any, diferents organitzacions han
organitzat trobades o missions co-

EXPORTACIONS DE
CARN GIRONINA A
JAPÓ I COREA

INAUGURACIÓ

DADES EN MILIONS D’EUROS

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Japó

Corea

1.128.121
1.128.121
1.128.121
1.128.121
1.128.121
1.128.121
1.128.121

25.656
25.656
25.656
25.656
25.656
25.65
25.65

Font: Ministeri d’Economia

DdG

Les vendes de les càrnies
gironines a Corea es van
triplicar el 2014, mentre que el
mercat japonès creix un 33%
Mas escolta les explicacions d’un directiu d’Espuña durant la inauguració de la nova planta a la Pobla de Lillet.

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

mercials relacionades amb aquests
mercats. La pròpia Fecic va organitzar el mes passat una missió comercial directa a Singapur i Filipines en la que van participar tres
empreses gironines.
Dies abans, la patronal gironina
FOEG va celebrar una trobada
d’empreses del sector amb l'ambaixador de Taiwan amb l’objectiu
de facilitar les exportacions càrnies
al país.

 El president de la Generalitat, Artur 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'«alineació» entre el món públic i privat que,
segons ell, «ha servit per salvar empreses i crear-ne de noves». Espuña
va adquirir el juny de 2014 la unitat
productiva de Soluciones Alimentarias 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

Mas destaca Espuña
com a exemple de
col·laboració per
salvar empreses
d'Espuña ha estat reorientar els serveis de les instal·lacions de la Pobla
de Lillet per iniciar-hi la producció de
tapes casolanes, que destinarà majoritàriament a exportacions, sobretot 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 conseqüent reducció de despeses que
això comporta, poder ampliar la
gamma de productes i revisar les seves previsions de creixement.
La gamma de Tapes al Minut representa el 8% de la cartera de productes d'Espuña. Segons el president de la companyia, Xavier Espuña, aquesta gamma de productes va
facturar en l'anterior exercici un total de 5,5 milions. La intenció de la
companyia és obrir aquestes tapes
a noves matèries com són el peix o
les verdures.

Anticorrupció vol arxivar De Guindos diu que canviar la política
la causa contra Spottorno econòmica frenaria la recuperació
per les targetes opaques
El ministre creu que


MADRID | EFE/DdG

La Fiscalia Anticorrupció ha donart suport a l’arxivament de la
causa de les targetes opaques contra l’antic Cap de la Casa del Rei Rafael Spottorno en considerar que
no se li pot atribuir delicte algun
per no haver estat administrador
de l’entitat i, per tant, no haver tingut capacitat de decisió sobre la
mateixa. Fonts jurídiques van informar que el ﬁscal segueix així el
criteri que ja va establir respecte als
directius Carlos Vela, Ricardo Morado 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’administradors de la caixa.
El ﬁscal entén que els fets són
constitutius d’un delicte d’administració 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 personal com a complement a la seva retribució.
No obstant això, les fonts consultades no exclouen que aquests
directius puguin ser considerats
partícips a títol lucratiu, cosa que
s’haurà de determinar quan la investigació estigui més avançada.
En l’escrit en el qual es mostrava a favor d’arxivar la causa contra
Vela, Morado i Astorqui, el ﬁscal
subratlla que «cal distingir la conducta d’aquests imputats de la
resta d’imputats que tenien la
condició d’administradors per ser
membres del consell d’administració o de la comissió de control».

Espanya té a l’abast
encadenar 4 o 5 anys de
creixement a l’entorn del 3%

LES FRASES

LUIS DE GUINDOS
MINISTRE D’ECONOMIA

La independència de
Catalunya no és raonable
ni racional. Per a Espanya,
Catalunya és vital, i sense
Catalunya la recuperació seria
impossible»

«

BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

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 societat 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 «incerteses» que planen sobre Espanya ara són de caràcter polític», i
en particular provenen del cicle
electoral d’aquest any, que inclou
eleccions municipals, autonòmiques i generals.
De Guindos va assegurar que, a

Hi ha possibilitats que
presideixi l'Eurogrup, el
que seria un reconeixement a la
política econòmica d'Espanya i
del president del Govern»

«

diferència del cas de Grècia, qui governi Espanya després de les eleccions generals tindrà «marge» per
desenvolupar la seva política econòmica, però ha avisat que si el
pròxim executiu «reverteix moltes

de les reformes realitzades», això
tindria un impacte «no immediat», però sí «molt ràpid», sobre
l’economia espanyola.
En aquesta línia, el ministre va
insistir que Espanya està en condicions 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 ferides de la crisi», però que aquesta posició «única», està condicionada a mantenir la mateixa política econòmica seguida ﬁns ara, va
apuntar.
D’altra banda, Guindos, va xifrar
en 3.000 milions d’euros el que estalviarà Catalunya per no haver de
pagar interessos del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) aquest
2015. Aquesta dada es contradiu
amb els càlculs del ministeri d’Hisenda fets públics a ﬁnals de desembre, que el xifraven en 486,8
milions d’euros.
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GIRONÈS

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

Espuña inaugura
una nova planta
de producció
a Amb la nova fàbrica, a la Pobla de Lillet, l’empresa

olotina consolida la forta aposta pel mercat internacional
Redacció
GIRONA

Exporta a 45 països
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

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 exclusivament productes de la gamma de tapes, permetran
augmentar la capacitat de
producció de la companyia i incorporar nous ingredients a la gamma, com
verdures o peix. La nova
planta, amb una inversió
de dos milions d’euros, inicia la seva activitat amb
dues línies i permetrà al fabricant d’embotits doblar
la seva capacitat de producció en els cinc anys vinents. A més dels directius de la companyia, a la inauguració hi van assistir el
president de la Generalitat, Artur Mas i el conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig.
Aposta internacional
El mercat internacional
suposa el 91% de la facturació de la gamma de tapes
d’Espuña. La planta de la
Pobla de Lillet garanteix la
capacitat de producció de

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

cant d’embotits. Des de llavors, 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 aconseguint set premis de producte de l’any durant cinc anys
consecutius amb els seus Cañitas, Tapes al Minut i Talls de
pernil a Envàs ZIP.

l’empresa càrnia d’acord
amb la demanda dels mercats exteriors i permet
consolidar la seva relació
comercial amb l’Estat
francès, Anglaterra i Alemanya, a més d’expandirse 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 mercat internacional i que ja
suposa el 8% de la nostra
facturació total”, segons
va explicar Xavier Espuña, director general de la
companyia.

L’empresa és pionera
en la incorporació de processos tecnològics que garanteixin la seguretat alimentària en els seus processos de producció, fet
que li ha permès exportar
a països com ara el Japó i
Corea. La nova planta incorpora processos de pasteurització en calent,
combinats amb càmeres
ràpides de refrigeració.
Aquesta nova tecnologia
garanteix la més alta seguretat alimentària requerida a escala mundial i permet fabricar receptes exquisides i innovadores. ■

173092-1107988w
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Espufia
do.b,la
la produccon
de tapas, que
exportaya a
27 paises
Expansi6n.
Barcelona
Espufia ha encontradoen la
elaboraci6n de tapas, como
choricitos,dfitiles conbacony
pinchitos, su mejorarmapara
crecer en el mercado
exterior.
La empresafamiliar de Olot
(Garrotxa) ya comercializa
sus Tapas al Minuto, en 27
palses, conuntotal de 4,5 millones de unidadesal afio; el
91%se vendenen el mercado
exterior. Segfinel fabricante
catalfin de embutidos,las tapas generanahorael 8%de su
facturaci6n,queel pasadoafio
alcanz6los 69 millonesde euros,

Conel objetivode acelerar
el crecimiento
de esta llnea de
negocio, Espufia inaugur6
ayer -conpresenciadel president de la Generalitat- una
nuevaplanta en La Pobla de
Lillet (Berguedfi)en la que
invertido dos millonesde euros. Las nuevasinstalaciones
permitir~induplicarla capacidad de producci6n de tapas
en los pr6ximoscinco afios.
Adem~s,
en la Pobla, Espufia
elaborar~ tapas con ingredientes quehasta ahorano tocabs, comolas verduras y el
pescado.
La compafiia adquiri6 la
plantade la Poblade Lil|et en
junio de 2014,cuandose adjudic6 la unidadproductivade
SolucionesAlimentariasR45,
una empresade platos preparados que habia suspendido
pagos. Las caracterlsticas y
tecnologiade la nuevaplanta
permitir~in a Espufia llevar
ahora sus tapas a Estados
UnidosyCanadk
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TEMA DEL DIA
DANI PERONA

NOVA EMBRANZIDA 4 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

El Berguedà reforça
el seu paper industrial
amb l’arribada d’Espuña
 La marca d’embotits obre a la Pobla de Lillet una nova fàbrica

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

per a la producció de tapes instantànies i crea vint llocs de treball
DANI PERONA | LA POBLA DE LILLET

El Berguedà revitalitza la seva vocació 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'elaboració 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'Espuña és una excepció que reforça
els objectius del territori d'especialitzar-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, començava a funcionar ahir a la tarda, amb la presència del President de la Generalitat, Artur Mas.
Una proposta que arriba a aquestes instal·lacions del polígon de la
Pobla de Lillet després que Soluciones Alimentarias SA, de l'empresa Rocha Catering, entrés en
concurs de creditors i la unitat
productiva fos adquirida per Espuña 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 desenvoluparà la seva línia de tapes ins-

330 treballadors i
exportació a 45 països
Espuña va néixer l’any 1947
a Olot (Girona) com a fabricant d’embotits. Amb el pas del
temps ha ampliat la seva gamma
de productes i és present al mercat
nacional i internacional. Actualment 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 plantes a Olot, una a Utrillas (Terol), i
una altra a l’Argentina; i mobilitza
al voltant de 330 treballadors.
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tantànies o al minut, amb la principal voluntat de fer créixer el seu
mercat exterior i iniciar exportacions als Estats Units.
L’arribada d’Espuña al Berguedà 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 embranzida 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 Productors de Muntanya o la implantació del nou cicle formatiu
agroalimentari.
L’alcalde de la Pobla de Lillet, Vicenç Linares, ha rebut la iniciativa

DANI PERONA

com «una de les millors coses que
conservaré del meu pas per l’alcaldia». 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 desaparició d'una part signiﬁcativa
del teixit productiu local. Amb tot,
Mas va assegurar que la instal·lació 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 «Catalunya tampoc pot tirar mai la tovallola perquè sempre hi pot haver
una nova oportunitat, ﬁns i tot en Personal treballant en l’única línia de producció en marxa de moment
els moments més complicats».
DANI PERONA
Mas va visitar les instal·lacions
acompanyat del gerent, Xevi Espuña; el conseller d’Ocupació i
Indústria, Felip Puig; l’alcalde de la
Pobla, Vicenç Linares, i altres autoritats. Durant la seva passejada
va poder conèixer la primera línia
que s’ha posat en funcionament, a
l’espera que properament s’hi puguin desenvolupar la resta de productes que, de moment, es mantindran a Olot. Les grans capacitats
de la nova planta de 3.700 metres
quadrats permetran a Espuña treballar amb més matèries primeres
com les verdures o el peix i presentar una nova gamma de productes per posar a la venda a l’estranger (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.
Vicenç Linares, Artur Mas, Xevi Espuña i el seu fill Esteve descobrint la placa, ahir
DANI PERONA

L’arranjament de la carretera del polígon, un
deute pendent per millorar l’accés a la fàbrica
D. PERONA | LA POBLA DE LILLET

L’arranjament de la carretera
d’accés al polígon de la Pobla de Lillet era una obra clau per garantir
la instal·lació de l’empresa Espuña
SA a la zona i permetre la bona mobilitat als vehicles d’entrada i sortida a l’ediﬁci de producció.
De fet, des de l’anunci de l’arribada de la marca d’embotits a la comarca, les obres de pavimentació

del camí d’accés al polígon s’havien
convertit en prioritàries, amb l’objectiu d’enllestir-les abans de la
posada en marxa de la nova planta. Ahir, els vehicles que van accedir 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 Barcelona i la Generalitat, amb la inversió de 90.000 euros per a la pavimentació 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’esperava però per a la qual no s’havia
trobat el ﬁnançament necessari.

Accés a la planta del polígon de la Pobla de Lillet, des de la carretera
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Entrevista Xevi E
GERENT D’E. ESPUÑA SA

«Les instal·la
estan prepar
doblar la pro

 La planta de la Pobla e

línia de tapes, fins ara ub
DANI PERONA LA POBLA DE LILLET

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.

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

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

P Per què decideix ampliar la
seva producció?
R 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’unitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Concretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mercat internacional. Vist el creixement d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la producció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Volem 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’emmagatzematge. 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 obtenir amb una nova fàbrica.
P I aquesta nova fàbrica l’han
trobat al Berguedà. Per què?
R El cert és que arribem al Berguedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per
créixer 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 Lillet. 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
P I és un bon lloc?
R 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
nostres principals clients.
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Entrevista Xevi Espuña
GERENT D’E. ESPUÑA SA

«Les instal·lacions
estan preparades per
doblar la producció»
 La planta de la Pobla estarà dedicada a la

línia de tapes, fins ara ubicada a la seu d’Olot
DANI PERONA

DANI PERONA LA POBLA DE LILLET

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.

ntrar en funcionament ahir
DANI PERONA

ia l’explicació dels responsables de producció

utoritats, entre les quals el President Artur Mas

DANI PERONA

P Per què decideix ampliar la
seva producció?
R 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’unitats de tapes al minut a l’any i es
comercialitzen a 27 països. Concretament el 91% de la facturació
d’aquesta gamma prové del mercat internacional. Vist el creixement d’aquesta línia, hem decidit
apostar per millorar-ne la producció i per fer-ho era necessari
disposar d’una nova planta. Volem 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’emmagatzematge. 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 obtenir amb una nova fàbrica.
P I aquesta nova fàbrica l’han
trobat al Berguedà. Per què?
R El cert és que arribem al Berguedà una mica per la casualitat
del moment. Quan vam decidir
buscar una nova ubicació per
créixer 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 Lillet. 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
P I és un bon lloc?
R 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
nostres principals clients.

Xevi Espuña

«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»
P Inicialment a la Pobla hi treballaran una vintena de persones. Hi ha possibilitats de creixement?
R Ara, de moment, hi traslladem
les línies de tapes al minut que
ﬁns ara produíem a Olot, i per això
necessitarem una vintena de persones que seran del territori berguedà. Properament, 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·lacions que tenim estan
preparades per doblar la producció, però primer caldrà augmentar les vendes.
P L’arranjament del camí d’accés era necessari?
R Sí. L’antic camí era una diﬁcultat per a nosaltres i per a tothom
que havia d’accedir a la zona.
P Embotits, broquetes, tapes
instantànies... què té més èxit?
R Per a nosaltres, el producte estrella és el pernil curat. De totes
maneres, la nova gamma que tenim en marxa està tenint acollida: són tapes que amb un cop de
microones estan a punt per
menjar.
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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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