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LA SITUACIÓ ECONÒMICA

La inauguració de les noves instal·lacions de Metalquimia a Palol de Revardit i la visita del president Montilla al centre de l’IRTA-CENTA de Monells. / JOAN SABATER

Metalquimia podrà doblar la producció
amb l’ampliació feta a Palol de Revardit
El president Montilla va inaugurar ahir les noves instal·lacions, que han representat una inversió de set milions
MÒNICA CABRUJA / Palol de Revardit

●

Metalquimia, referent mundial en el
disseny i la fabricació de maquinària i
subministrament de tecnologia per a la fabricació de productes carnis, ja té en serEl director general de Metalquimia va destacar ahir,
durant l’acte d’inauguració de les noves instal·lacions, que les «fórmules
d’innovació oberta són
l’única palanca multiplicadora de la competitivitat
i del creixement en un entorn com l’actual». Com a
exemples, va esmentar
aliances com les que ha
impulsat l’alcalde d’Olot,
Lluís Sacrest, amb l’activació del clúster carni català Innovac, o la del CENTA de Monells, així com
la tecnologia QDS per a
l’assecatge accelerat de

vei des d’aquest mes de març unes noves
instal·lacions a Palol de Revardit, que estan situades al costat de les que ja tenia
fins ara en aquest municipi i ocupen un espai de 10.000 m². El president de la Gene-

productes carnis, que es
pot convertir «en l’avenç
més avantguardista i trencador de la indústria càrnia

en els darrers cinquanta
anys». Es tracta d’una fórmula desenvolupada conjuntament amb l’IRTA, el

ralitat, José Montilla, va inaugurar ahir
aquest nou espai, que permetrà doblar la
capacitat productiva d’aquesta empresa,
concretament «la de nova tecnologia», segons va explicar el director general de
CENTA i Casademont.
Metalquimia va incrementar l’any passat un
10,6% la facturació, com a

Metalquimia, Josep Lagares. Les noves
instal·lacions han representat una inversió
de set milions d’euros. Metalquimia exporta el 90% de la seva producció a més
de setanta països.

resultat d’una estratègia
innovadora que li ha permès treure al mercat productes de gran èxit.

La importància d’innovar en temps de crisi
● El president de la Generalitat va
destacar ahir que en temps de crisi
és més important que mai apostar
per la innovació i la recerca.
Aquestes declaracions les va fer
durant un discurs pronunciat després de la visita que va fer a les instal·lacions de l’IRTA-CENTA de
Monells. En aquest centre, el sector públic i les empreses treballen

conjuntament per trobar millors
processos per tractar i conservar
els aliments. Algunes de les tècniques que treballen es basen en microones, assecadors dinàmics o radiofreqüència.
Montilla va destacar que el sector agroalimentari és un dels punters de Catalunya i que durant
l’any passat va registrar un aug-

ment de les exportacions del 14%,
en relació amb el 2007.
«Seguir invertint en recerca és
especialment important en alguns
sectors industrials que són difícils
de deslocalitzar i aquest (l’agroalimentari) és un d’ells; d’aquí ve la
seva importància en aquesta aposta
que tots estem fent», va indicar
Montilla.

El president de la Generalitat va posar Metalquimia com a exemple de
l’esperit emprenedor i innovador català. Lagares li
va demanar «accions valentes, que permetin tornar
la liquiditat a la base de la
piràmide», i altres accions
«contundents» per donar
suport als empresaris en
un context com l’actual.
En l’acte d’ahir hi van
ser presents el conseller
del DAR, Joaquim Llena, i
un gran nombre d’autoritats polítiques i representants de l’àmbit empresarial i social.
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La informació local
a internet
La major part de les coses que necessites són a prop teu i sovint són les més importants:
una farmàcia de torn, el temps, la programació cultural, la informació del teu país, del teu
poble, de la teva ciutat. Just el que trobaràs a www.elpunt.cat.
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