Aula Magna
Facultat d’Economia i Empresa

TAULA RODONA 1
► Grup Pintaluba
Andreu Pintaluba. Director general.
Es tracta d’un grup empresarial de 12 empreses, amb seu a Reus. L’empresa matriu és
l’empesa Andrés Pintaluba, S.A., la qual es dedica a la fabricació d’additius i barreges per a
la nutrició i salut animal.
Internacionalment, el Grup Pintaluba es troba present en els següents països:





APSA Internacional, a Buenos Aires (Argentina).
APSA Italia, a Castel Guelfo (Bolonya, Itàlia).
Vetalmex, a Lisboa (Portugal).
Pintaluba Brasil, Piracicaba (São Paulo, Brasil).

Pel que fa a la innovació, dins del grup hi ha les següents companyies:




APSA R&D, dedicada al desenvolupament de productes, en l’àmbit de la
transferència de tecnologia avançada i en nous mercats, conjuntament amb
universitats i centres tecnològics.
APSAtech, empresa que té com a objectiu aportar solucions en el camp de la
dosificació d'additius i control automàtic de processos per a la indústria
agroalimentària.

► AFEPASA: Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U.
Manuel Montaño. Director general.
Fundada l’any 1893 a Constantí (Tarragonès), es dedica a la manipulació, transformació,
envasat i comercialització de sofres en les seves diferents varietats. La seves vendes són un
80% en aplicacions agràries com a fungicida, i la resta (20%) com a matèria primera per a
diverses fabricacions industrials.
Al 2018 van aconseguir arribar als 5 continents amb les seves exportacions. A dia d’avui, el
seu sofre s’exporta a més de 70 països diferents.
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► Delta Aquaredes, S.L. (Empresa subsidiària de Morenot Aquaculture a Espanya)
Albert Comas. Director general.
Delta Aquaredes, S.L. és una empresa d’Amposta (Montsià), fundada l’any 2001, la qual es
dedica al manteniment i a la construcció de xarxes per a l’aqüicultura, venda de material de
fondeig, i d’altres serveis d’aqüicultura.
L’any 2010 va ser adquirida pel grup noruec Morenot, dedicat a l’elaboració de xarxes i
material per l’aqüicultura i pesca.

El seu mercat principal és l’espanyol (incloses les Illes Canàries), tot i que gaudeixen d’una
gran xifra exportació, a països com Portugal, Regne Unit, Noruega, Tunísia, Malta, Ghana,
Itàlia, Marroc o Grècia.

► Andreu Manteniment Industrial, S.L.
Jordi Andreu Ribas. Gerent.
Es tracta d’una empresa de Valls (Alt Camp), fundada l’any 2004, especialitzada en el disseny,
desenvolupament i posta en marxa de tot tipus de processos industrials.
La companyia duu a terme tot tipus de projectes gràcies a un marc de desenvolupament de
treball en equip i millora contínua, amb 15 d’experiència en el sector industrial.
Els seus clients principals són:
 Grup Aritex (Comsa Corporación) de Badalona
Especialitzada en el desenvolupament de línies d'assemblatge robotitzades per als
sectors de l'automoció i l'aeronàutica.
 Lear Corporation de Valls
Especialitzada en la transformació i comercialització de seients i altres components de
vehicles de motor, així com també, accessoris i components per instal·lacions
industrials.
 MAI Autoparts, S.L. de Valls
Especialitzada en l’elaboració de components de vehicles de motor (botzines, cable
elèctric, commutadores, contactes, antirobatoris, ventiladors...), la qual ven gairebé tota
la producció a la Lear Corporation.
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TAULA RODONA 2
► Celler Ronadelles, S.L.
Jaume Giral. Gerent.
Empresa vinícola de Cornudella de Montsant (Priorat) dedicada a l’elaboració i
comercialització de vins, a partir de les seves pròpies vinyes, totes dins de la D.O. Priorat i la
D.O. Montsant.
El seu procés productiu rau en l’agricultura biodinàmica, la qual consisteix en producció
ecològica, considerant que la planta està lligada a l’expressió d’un sistema solar i planetari
que té especial incidència en tota la vida que es desenvolupa sobre la terra.
El seu producte més conegut és la gamma de vins Cap de Ruc, tot i que l’empresa està
guanyant força també amb l’enoturisme, gràcies a les visites guiades als seus centres
productius i els seus tastos, així com la seva presència a les principals Fires del vi del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, com la Fira del vi de Falset, la Fira del vi de Reus o la
Fira del vi de Poboleda.
Finalment, el Celler Ronadelles gaudeix de nombrosos reconeixements, tant nacionals com
internacionals, gràcies a l’excel·lència del seu vi, obtingut sota el seu concepte d’agricultura
biodinàmica.

► Bodegas Yzaguirre, S.L.
Josep Salla. General Manager.
Bodegas Yzaguirre, S.L., és una companyia del Morell (Tarragonès), fundada l’any 1884,
especialitzada en l’elaboració i comercialització de vermut, a través de la seva marca principal,
Yzaguirre Vermouth.
Gràcies a la innovació aplicada en els seus processos productius, amb una innegable base
tradicional a cavall d’un llarg seguit de dècades, la seva expansió comercial ha situat els seus
productes a més 35 països, mantenint el mercat espanyol com el principal mercat de la
companyia.
Actualment Bodegas Yzaguirre produeix i comercialitza també sangries, vins licorosos (vi de
missa) i vins dolços, mitjançant algunes de les seves marques secundàries, com Mar&Sol:
The finest sangria o La Fresquita: Sangría original.
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► CONTROLPACK, S.L.
Martí Viñals. Cap d’Àrea d’Innovació.
CONTROLPACK, S.L. és una empresa amb seu central a La Sénia (Montsià), a la frontera
entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, l’activitat de la qual es centra exclusivament en la
comercialització d’elements d’embalatges de béns per la seva distribució.
La companyia, fundada l’any 1986, produeix i comercialitza embaladors, precintadores,
retractiladores, embossadors, envasadores, equips de farcit i protecció, cintes adhesives i
plàstics retràctils, entre d’altres.
El seu departament d’R+D+i i de qualitat és qui duu a terme l’activitat innovadora de l’empresa,
el qual està realitzant diverses investigacions per reduir els costos d’embalatge, a través de
l’anàlisi de diferents materials ecològics i sostenibles, cercant el menor impacte
mediambiental possible.
CONTROLPACK gaudeix d’un seguit de delegacions per tot l’Estat espanyol: Delegació Nord
(a Guipúscoa), Delegació Madrid, Delegació Castelló, Delegació Galícia (a Pontevedra),
Delegació Saragossa, Delegació Múrcia i la Delegació València.
Altrament, també gaudeix de servei tècnic pels seus cients a totes les zones esmentades, i
també a Astúries, Barcelona, Alacant, Andalusia, Portugal, Toulouse (França) i al Marroc.

► Roval Cosmética, S.A. (Empresa subsidiària de Cychaga Group – Roval
Cométiques a Espanya i Portugal)
Gilles Carvalho. Key account & Export Manager.
Roval Cosmétiques és una empresa de Flers (Normandia, França), fundada l’any 1980,
dedicada a la fabricació i comercialització de productes cosmètics (locucions, emulsions,
gels...).
L’any 1996 va realitzar una expansió cap al mercat ibèric amb l’obertura de Roval Cosmética,
S.A., a Alcover (Alt Camp), creant una plataforma de producció i logística a Catalunya, a part
dels dos centres productius i distributius a Flers, que ja posseïa.
Des de l’any 2011 Roval Cosmétiques gaudeix d’un laboratori propi dedicat a la R+D de
productes cosmètics.
Actualment, la localització de les vendes del grup es situen en un 80% per França, i un 20%
d’exportacions, aproximadament, essent les marques de distribució les més comercialitzades
en un 90%, per un 10% de marques privades.
Roval Cosmética, S.A., avui en dia, emmagatzema 280 tones anuals de productes semiacabats en 12.000m2 a Alcover, assolint una producció de 20 milions d’unitats condicionades
a l’any, utilitzant 275 fórmules actives diferents, i amb un equip humà superior als 70
treballadors.
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