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L’Ajuntament de Torroella
de Montgrí decidirà dijous
el futur del correbou
 El Partit Animalista ha presentat una moció al ple perquè els partits defineixin la

seva posició amb l’objectiu que declarin el municipi «vila lliure» de vaquetes 3
CONXI MOLONS

Els ramaders llencen llet per protestar
EL SINDICAT UNIÓ DE PAGESOS VA ORGANITZAR L’ACTE PER DENUNCIAR
L’«ABÚS» DE LES LÀCTIES QUE NO RECULLEN LLET ALS RAMADERS. 10
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Metalquimia
presenta una
màquina per fer
snacks de carn
L’empresa gironina mostrarà la
seva innovació a la fira IFFA de
Frankfurt. 21

A més a DdG

L’acte es va fer
ahir al matí, en un
camp de Figueres.

CONXI MOLONS

Cremen tres
embarcacions
amarrades
als canals
de Roses
ELS VAIXELLS AFECTATS
SÓN UNA MOTORA DE 9
METRES, UN CATAMARÀ DE
10 I UN VELER D’ONZE 12


El foc va destrossar les embarcacions.

Tornen a adjudicar la
pista coberta del
Cassià Costal, ara per
140.000 euros més
L’Ajuntament de Girona ha adjudicat l’obra a l’empresa Cobra. 4
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Metalquimia crea una màquina
única per fer «snacks de carn»
 L’empresa gironina presentarà aquesta innovació a la fira internacional de carn de Frankfurt
MARC MARTÍ

GIRONA | DdG

L’empresa gironina Metalquimia, líder en tecnologia i fabricació de línies completes claus-enmà per a l’elaboració de productes
carnis, ha presentat la primera línia al món exclusivament dissenyada per fer snacks de carn: la
QDSnacks. La nova tecnologia es
presentarà a IFFA, la fira internacional de la indústria de la carn i els
seus processos, que se celebrarà
del  al  de maig, a Frankfurt i
que espera la visita d’unes .
persones de  països.
La nova tecnologia és una evolució del QDS Process, una planta per assecar embotits que Metalquimia va treure al mercat el
 i que ja va revolucionar el sector. La QDSnacks és una planta integral i automàtica de snacks de
base proteica, que permetrà innovar i industrialitzar el món de
l’snack carni, oferint múltiples
avantatges i accelerades opcions
d’innovació respecte a la resta de
processos actuals. Fins al moment
i amb les tecnologies existents,
no era possible fer-ho.
Les noves tendències en alimentació han portat els consumidors a buscar nous tipus d’aliments i snacks per menjar entre
hores, aperitius més saludables,
rics en proteïnes i baixos en hidrats
de carboni i sense greixos trans.

Presentació dels nous productes de snacks carnis.

A Europa, pel fet de ser una
zona més tradicionalista, el mercat dels aperitius carnis està molt
poc desenvolupat i pràcticament
només es poden trobar en aquest
format els embotits curats tradicionals però de mida petita. La tendència actual de preferència és la
de consumir productes més sans
i baixos en carbohidrats, i d’altra
banda, la consideració estesa de la
proteïna com una bona font de nutrients essencials, fan que augmenti el consum dels snacks proteics amb base càrnia.
Tenint en compte tots aquests
punts són molts els productors
carnis que han començat a inte-

ressar-se, plantejar-se i fins i tot iniciar-se en el món de l’snack carni.
I és en aquest context, i tenint en
compte que fins ara no hi havia
cap instal·lació al mercat que pogués donar les prestacions productives i tecnològiques per elaborar aquest tipus d’aperitius, que
Metalquimia treu la nova
QDSnacks, que ofereix al consumidor final uns altres tipus d’aliments, més saludables i ideals per
menjar entre hores.
La QDSnaks és una tecnologia
patentada, desenvolupada específicament per a l’assecat ràpid
de snacks carnis. De la mateixa
manera que en el sistema QDS

La cúpula de Spanair no haurà de
pagar res per la fallida de l’empresa
REUTERS

BARCELONA | ACN/DdG

L’Audiència Provincial de Barcelona va sentenciar que el concurs de creditors de Spanair no és
culpable sinó «fortuït» i va decidir
revocar la resolució del jutjat mercantil número  de la capital catalana, que va condemnar el consell d’administració per haver retardat la presentació del concurs a
principis de .
La sentència implica que els
membres del consell d’administració no hauran d’assumir els
, milions d’euros que l’anterior
condemna havia establert per restituir els perjudicis causats pel retard en la presentació del concurs i també que la inhabilitació de
dos anys per exercir d’administradors socials als dotze directius
de Spanair queda sense efecte.
La resolució de l’Audiència aprecia que Spanair va incomplir el
deure d’instar el concurs dins els
dos mesos següents al moment en
què es trobava en insolvència.
Tanmateix, la justícia considera

L’aerolínia va fer fallida el 2012.

que el consell d’administració de
l’aerolínia catalana no va incórrer
en «culpa greu» per la demora de
la sol·licitud.
L’Audiència estima que, durant
els cinc mesos en els que es va prolongar la demora en la sol·licitud
del concurs de creditors, el consell
d’administració de Spanair «no
va restar impassible, sinó que va
buscar de forma molt activa la

manera de donar continuïtat a la
companyia per evitar el concurs,
cosa que porta a descartar que incorreguessin en culpa greu en la
demora en la sol·licitud del concurs», segons el comunicat del
TSJC.
Particularment, la sentència
observa que no concorren raons
que permetin justificar que aquesta demora fos injustificada du-

Process, s’inicia amb la fabricació
de la base del producte i, depenent
de cada tipus de snack, es poden
realitzar diferents tractaments previs, com la fermentació, la cocció
o simplement iniciar el procés
d’assecat. És en aquest punt que el
QDSnacks permet accelerar de
manera exponencial la generació
de nous productes i snacks.
La congelació prèvia a l’assecat
QDSnacks permet dotar d’una
gran versatilitat i funcionalitat al
procés. No només perquè permet
tenir estoc emmagatzemat per ser
transformat en producte final quan
sigui necessari, sinó perquè a més
a més permet portar el producte al
límit durant les fases prèvies, fet
molt difícil amb les tecnologies
convencionals, i estabilitzar-lo així
posteriorment.
A la fira de Frankfurt on es presentarà la nova màquina, Metalquimia hi portarà, a més, tot «un
arsenal de creativació, innovacions molt consolidades i a punt de
caramel», segons va assegurar el
president executiu, Josep Lagares. L’empresa gironina exporta
actualment més del  de la
seva producció a més de  països
de tots els continents. L’aposta per
la creativació i la internacionalització, han permès a Metalquimia
consolidar-se com a empresa líder
global del seu sector.
rant l’últim mes previ a la sol·licitud, quan les possibilitats de trobar una solució que donés continuïtat a la companyia havia disminuït sensiblement. Per tant, el
retard no seria constitutiu de negligència per part del consell d’administració presidit per Ferran
Soriano.
L’Audiència va justificar això
perquè «encara no s’havien trencat definitivament les negociacions amb Qatar Airways» i perquè
«encara estava oberta una nova línia de negociació amb una altra
companyia aèria, de forma que
existien possibilitats de trobar un
soci que pogués donar viabilitat a
la companyia».
En la resolució de l’Audiència
Provincial de Barcelona també es
considera que «tampoc concorre
el requisit que aquesta demora hagués agreujat la insolvència», a
l’estimar que alguns dels socis de
la companyia Spanair (que a la vegada també eren administradors)
«havien fet aportacions durant el
període immediatament anterior
a la sol·licitud del concurs, en forma de crèdits participatius o simples crèdits (que no van recuperar)
per import més elevat a la suma en
que la insolvència va augmentar».

Amancio Ortega
s'embutxacarà
554 milions pel
dividend
d'Inditex
MADRID | DdG

El fundador i primer accionista
d'Inditex, Amancio Ortega, s'embutxacarà avui un total de 
milions d'euros per la primera retribució de l'any que abona Inditex als seus accionistes, la qual cosa
suposa la meitat del que cobrarà el
 en dividends de la marca
gallega. En concret, l'empresari
ingressarà aquest any . milions d'euros en concepte de dividends de la companyia, enfront
dels  milions d'euros que va
percebre pel mateix concepte a l'exercici del .
Inditex va registrar un benefici
net de . milions d'euros de l'
de febrer de  al  de gener de
. Aquests resultats permeten
a la marca repartir , milions
d'euros entre aproximadament
. empleats.

CaixaBank inicia
una campanya
amb Iniesta per
concedir préstecs
GIRONA | DdG

CaixaBank, grup financer líder
del mercat espanyol, ha iniciat
una campanya amb el futbolista
Andrés Iniesta per concedir .
milions en préstecs al consum.
Amb aquest objectiu i per agilitzar
la tramitació, l’entitat posarà en
marxa una línia de preconcessió
de préstecs que beneficiarà a  milions de clients. Entre l’àmplia línia
de préstecs preconcedit hi destaca el Préstec Estrella Nòmina de
fins a . euros sense comissió
d’obertura.
Durant l’exercici , el nombre d’operacions de crèdit al consum va assolir la xifra de  milions,
amb una morositat en aquest segment del ,.
EMPRENEDORS

Comença a Girona el cicle
d’Esmorzars financers
GIRONA | DdG

L’agència per a la competitivitat
de l’empresa de la Generalitat de
Catalunya, ACCIÓ, posa en marxa aquest dijous a Girona el cicle
d’Esmorzars de Finançament,
unes trobades que reuniran cada
dos mesos els inversors, pimes i
emprenedors de la demarcació.
Els actes tenen com a objectiu difondre nous instruments financers,
bones pràctiques i experiències
d’èxit d’inversors i emprenedors. El
primer acte porta per títol El capital
risc acompanyant les pimes.

