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LipoTrue creix enR+D amb la
inversió en la genòmica Ascidea
MAR GALTÉS Barcelona

El grup LipoTruePrimaderm,
dedicat a la fabricació d’ingre
dients i comercialització de pro
ductes de cosmètica, ha adquirit
el 51%d’Ascidea, empresadebio
logia computacional aplicada a la
genòmica.

LipotruePrimaderm, ambseu

aGavà,éselgrupd’empreseslide
rat per JoséMaría García Antón,
doctor en biologia i cofundador
de Lipotec (empresa que el 2012
van vendre al grup de Warren
Buffet). Des d’aleshores, el seu
objectiués“crearunamultinacio
nalde la cosmèticaque sigui refe
rent mundial”: Primaderm cana
litzalesinnovacionsencosmètica

genòmicaamblamarcaOneGeni
elsSkinGenomicCenter.Elrepte
industrial es vehicula a través de
LipoTrue, una nova empresa de
desenvolupament de pèptids que
és al centre d’un clúster d’empre
ses d’R+D a què destinarà com a
mínim 5 milions d’euros, explica
GarcíaAntón: ha creatDeepBlue
Sea i SkinResearchCenter, i par

ticipa a Agrenvec (proteïnes de
plantes, aMadrid) i araaAscidea.
Ascidea, creada el 2011 per Al

bertMascarell iManuel Pacareu,
té a SantCugat un equip de 9 bio
tecnòlegs i el 2015 va facturar
650.000 euros. La companyia va
participar amb Primaderm en el
desenvolupamentdeOneGen.La
previsió aquest any és arribar a 4
milions.

Per la sevapart, el grupPrima
dermLipoTrue, que dóna feina a
més de 110 persones (de les quals
més del 25% són doctors i de
dicats a R+D) preveu facturar
aquestanyuns22milions.c

Qüestions de necessitat
BLANCA GISPERT
Barcelona

“M’hauria pogut dedicar a sectors més ben
remunerats que el de l’assistència a persones
amb discapacitat. Per exemple, a un banc, si
respectéscertsvalors.Peròaranocanviariala
meva feina. Hi estic tan implicat que forma
partdemi”.
Toni Espinal (Manresa, 1962) és des de

fa 29 anys el director general d’Ampans,
una fundació sense ànim de lucre del
Bages que treballa per a l’assistència,
l’educació i la inserció laboral de perso
nesambdiscapacitat.
Tot i que va estudiar psicologia, el seu

món era el de l’empresa. Per això va entrar a
Ampans.“Elcàrrecdegerenthaviadeseruna
einaper agafar experiència i fer el salt almón
mercantil”. Però el projecte el va seduir i s’hi
vaquedar.
Quan va entrar a la direcció (l’any 1987),

Ampans tenia 15 treballadors i donava assis
tènciaa70persones.Avui,enté700enplanti
llain’aténa1.700.Ielqueésmésimportant: la
fundació dóna feina a 300 persones amb dis
capacitat: n’integra 100 al mercat ordinari i
200enempresesdelgrup.
Espinal ha sigut l’artífex del creixement

d’Ampans. Sense formació de base empresa
rial,haconvertitunaassociaciódeparesima
resenunadelesprincipalsfontsd’ocupacióal
Bages.Tot iqueposteriorments’haformaten
finances i gestió, Espinal explica que la clau
del’èxitnotégairesecret.“Silademandaaug
menta, l’ofertatambéhohadefer.Iperquèai
xò funcionicaldiversificar i sercompetitiu.A
Ampans no ens ha servit mai l’excusa de ser
una fundació senseafanyde lucreperano in
novar”. Un exemple d’això és la implantació
del model EFQM d’excel∙lència en gestió. El
desembrepassatAmpansesvaconvertirenla
primeraentitatdelsectoraobtenirlamàxima
certificació (+500).
El resultat d’aquestes polítiques empresa

rialsésqueavuiAmpansés, abandad’escola i
centre d’assistència, promotor d’habitatge
social i la caravisiblede10companyies.
Està present en sectors comels facility ser

vices, els residus, la restauració i l’alimenta
ció.L’últimprojectequehaencetatéseld’una
formatgeria,queenunanyhafacturat1miliói
exporta un 10% de la producció. També ela
boravins, téunrestaurantinoméscalentrara

la seva pàgina web per veure que té un peu
allàoncreuquehihaoportunitatspercréixer.
Espinal assegura que, dels 40 milions que
facturarà l’entitataquest2016, lameitatpro

venen d’aquestes activitats, mentre que
l’altra s’obté a través de concerts amb
l’Administració. “El finançamentpúblic
és importantperòvaa labaixa.Ésgràci
esa l’emprenedoria ielcompromísamb
lacomarcaqueelprojectecreix”.Defet,
Espinal creu que Ampans podria anar
més enllà del Bages si no fos pels seus
valors. “Volem seguir creixent però de
manerasostinguda.Seremallàonensho
demaninmitjançantaliances”.
Ampansvanéixerl’any1965quanungrup

de pares i mares amb fills amb discapacitat
voliadonarrespostaa lesnecessitats formati
ves i assistencials dels seus fills. La iniciativa
era modesta però va ser la implicació de la
gentelquevadimensionarelprojecte.
Espinal comenta que aquest compromís es

manté. “Actualment, el 40% dels patrons de
la fundaciótenenalgunfamiliarquetéalguna
discapacitat, mentre que la resta és societat
civil, gent implicada, comjomateix”.
Espinal explica que la jornada laboral so

vint s’allarga més de 8 hores. “És inevitable:
l’èxitd’unprojectenecessitamolteshores. La
meva no és la feinamés ben pagada delmón,
però és molt gratificant. Sobretot quan veig
que la gent millora gràcies als nostres ser
veis”.
És precisament la vessant més humana el

que ha captivat Espinal en aquest sector. Va
entrar a Ampans de manera temporal però
arano té intenciódemarxarne finsqueel fa
cin fora. Sense ser un home de negocis, ha
aportat la visió més empresarial al projecte.
“Ens hem cregut que una fundació pot com
petiralmateixnivellqueempresesambànim
de lucre i hemvist que és possible si hi ha es
forços i estratègiaaldarrere”.
El director compagina, com pot, aquesta

feina amb el seu temps lliure. El dedica als
seusdos fills i a jugaragolfambelsamics.Diu
queésunaaficióquevaambl’edat.Abanssor
tiaambmotoperòara janotoquenaventures.
Tot iaixí,nomésdesconnectadelafeinaquan
viatja, ja sigui amb els seus fills o pel seu
compte. De fet, comenta que si alguna cosa li
ha quedat pendent és “unanyde fer el hippie
pelmón”.Ampanselnecessitava.Oellneces
sitavaAmpans.c

“AAmpans no ens serveix
l’excusa de ser una fundació
sense ànim de lucre per no
ser competitius ni innovar”

GUSTAVO BÉJER

TONI ESPINAL, DIRECTORGENERALDELA FUNDACIÓ AMPANS

ELS NOMS
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Cada divendres, amb La Vanguardia

Borges fa la seva
filial cotitzada
capçalera del
grup agrícola

MAR GALTÉS
Barcelona

El grupBorgeshadut a termeun
canvi de denominació social de
la seva filial Agrofruse –dedica
da a l’explotació de finques agrí
coles per a la producció de nous,
pistatxos i ametlles i cotitzat en
el segon mercat de la Borsa de
Madrid des de 1987–, que ha
passat a denominarse Borges
Agricultural & Industrial Nuts,
S.A. El canvi va ser aprovat per
la junta d’accionistes de l’em
presa al 30 de novembre del
2015 i comunicat ahir dissabte a
la CNMV.
Segons aquesta informació,

BorgesAgricultural& Industrial
Nuts “és la societat capçaleradel
primer grup espanyol cotitzat a
la Borsa de Madrid dedicat a
l’explotació de finques agrícoles
per a la producció de nous, pis
tatxos i ametlles”. “Com a socie
tat hòlding el seu principal ob
jectiu és liderar, coordinar i im
pulsar el desenvolupament del
grup que encapçala”, va dir la
CNMV.
Borges, propietat de quatre

branques de la família Pont (tres
Pont Amenós i Pont Grau), ha
dut a terme en els últims dos
anys un procés de reestructura
ció societària i es va fixar de ter
mini el final del seu exercici
comptable actual, el pròximmes
de maig, per decidir la fórmula
ambquè obrir el seu capital a so
cis externs per afrontar el crei
xement previst.

La companyia ha valorat en
els últims mesos una sortida a

borsa –amb el canvi de nom
d’Agrofuse, ja té un peu dins–;
una emissió de bons, o l’entrada
de capital risc en alguna de les
divisions. La capçalera del grup
és el Pont Family Holding, inte
grat per Borges Nuts (fruita se
ca, divisió agrícola i industrial);
Borges Edible Oils (industrial) i
Borges Branded Foods (vendes
al consum).
L’últim any, segons la infor

mació facilitada per la compa
nyia, el grup va augmentar les
vendes un 9% fins als 675 mili
ons d’euros, amb un benefici de
14 milions. El 69% de les vendes
corresponen a mercats interna
cionals.c

El canvi, aprovat el
novembre del 2015,
va ser comunicat ahir
a la CNMV
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