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E LS NO M S
I LES COS ES

EN
LÍNIA

MIQUEL TAPIAS DIRIGEIX ESPINALER, MARCA DE SALSA I CONSERVES DE GURMET

BACARDÍ

Veure el món des d’un tamboret

El comitè insisteix
que Mollet és rendible

BLAI FELIP PALAU
Vilassar de Mar

A

mb 5 anys, Miquel Tapias veia
el món des de dalt d’un tam
boret. El seu pare el posava
allíiaixíarribavaalmostra
dor, on “apilava capses de
cigars La Flor del Cano, a 3 pessetes, i Par
tagás 898 i Montecristo, a 5 pessetes”. Mi
quel Tapias (62 anys) és la cara de l’èxit d’Espi
naler, un negoci familiar nascut el 1896 a
VilassardeMariquehaarribatalsegle
XXIamblasalutquedónahaverfactu
rat l’any passat 13 milions d’euros.
Aquest negoci va néixer com a
taverna senzilla d’un poble costa
ner i als anys quaranta es va especi
alitzar a oferir vermut i conserves
de qualitat els diumenges. Als anys
cinquanta, Ventureta Roldós, la ma
re del Miquel Tapias, va crear la fór
mula de la salsa Espinaler, que no
més se servia a la taverna. “Fins a
principis dels anys setanta –recorda
en Miquel— omplíem ampolles netes
de Bitter o de Cinzano amb la salsa, per
què la gent ens la demanava per amanir les
conserves a casa”. Aquesta barreja secreta de
vinagre, pebre vermell, pebre negre i espècies
“curosament seleccionades” es va convertir
en un dels pilars del negoci per a sempre més.
L’altra columna va ser la qualitat de les con
serves. I per a aconseguirho, era imprescin
dible anar a Galícia, “una aventura que dura
va dos dies amb el cotxe”, explica Tapias, que
recorda “les tones i tones de marisc que s’ex
treien sense control de les ries gallegues.
S’han espremut moltes zones. Nosaltres
compremalariadeNoia,onlapescaesfaamb
molta cura i el producte té molta qualitat”.
Als anys setanta, Miquel Tapias, ja al cap
davant del negoci, va prendre una decisió im
portant: va embotellar la salsa Espinaler i la
va comercialitzar per vendrela a particulars i
a molts bars de Catalunya. I als vuitanta va
crear la pròpia marca de conserves Espinaler,
amb marisc i peix comprat a Galícia, a on viat
ja per triarlo personalment. El seu pare li va
inculcar la necessitat de comprar peix de qua
litat, encara que fos més car: “No enganyis els
altres, perquè t’enganyes a tu mateix”, li deia.
I com se sap si un peix és de qualitat? En Mi
quelTapiasdiuquehoreconeix“nomésobrint

GUSI

El negoci factura 13 milions
i té més de 300 referències
de marca pròpia entre peix,
vegetals, vermut i vins

una llauna i veient el caldo que hi ha”. A la ta
vernaesfantastscontinusdelsproductes,per
què obren desenes de llaunes per servirles als
clients. Els fa ell i un dels seus fills, en Miki,
quediuqueés“untastòfil,unvermuter,
com jo”. Comproven el sabor del ma
risc,latextura,siéscremós,elgustdel
suc que guarda la conserva... Aquest és
un altre dels secrets ben guardats de Ca
l’Espinaler.
L’empresa, conscient que els seus pro
ductes gurmet no són aptes per a algunes
butxaques, ha obert una línia de marisc i
peix en conserva anomenada Pepus
–en honor a un pescador de Vilas
sar–, més assequible, “però amb
una qualitat adient”, afirma el Mi
quel. En aquest moments, la marca
Espinaler té més de 300 referències
amb marca pròpia, entre conserves de
peix i marisc, vegetals, vermut, vins, salses i
patates. A més, ven els productes a tot Espa
nya, a alguns països de la Unió Europea, té tres
botiguestaverna (a Vilassar i Badalona) i el
2014 va obrirne una al centre de Tòquio i una
altra a Hong Kong el 2015.
Com ha arribat fins aquí? “Amb moltes ho
res de sacrifici i molt a poc a poc”, explica Ta
pias,quediuquesihaguésdetornaraferel
mateix canviaria sobretot una cosa:
“Aprendria a delegar; abans no ho feia, es
tava a tot arreu”. Fins que va agafar uns atacs
d’ansietat que l’obligaven a aturar el cotxe i
sortir a fora perquè creia que s’ofegava. Amb el
consell del metge, hi va posar remei a cop de
pedal. Ara molts dies arriba a la feina amb bici
cleta: “És la millor pastilla per a la salut”, diu.
Però que hagi delegat, sobretot en els seus
fills, en David i en Miki, cinquena generació del
negoci, no vol dir que no hi sigui. Al Miquel Ta
pias se’l pot trobar carretejant pel magatzem
molts dies a les 7 del matí o netejant, amb el lla
pisal’orella,algunestaules.Amésderebrevisi
tes de comercials, fer tasts i viatjar mitja dotze
na de vegades a l’any a Galícia, perquè ara con
trolentotalaproducció,desqueespescaelpeix
o el marisc fins que es neteja, es fica en llaunes,
es carreteja i es transporta.
MiquelTapiassesent“orgullósdesertaver
ner” i no s’oblida que a aquest negoci que fac
tura milions i que està a punt de fer 120 anys hi
haarribat“esgarrapantuncèntimperaquíiun
cèntim per allà”. Des de dalt del tamboret, pe
rò, els peus ja no li pengen. Toquen a terra.!

L35 Arquitectes s’adjudica a París
un projecte de regeneració urbana
BLANCA GISPERT Barcelona

La barcelonina L35 Arquitec
tes acaba d’adjudicarse un
projecte per regenerar Italie,
una zona del districte número
13 de París.
El pla porta el nom d’Italik i
forma part de Réinventer Pa
ris, una iniciativa de regenera

ció urbana impulsada per l’al
caldessa de la ciutat, Anne Hi
dalgo. Sota el lema Faire mieux
et autrement (ferho millor i
d’una altra manera), l’Ajunta
ment vol rejovenir 23 zones
degradades de manera partici
pativa i innovadora.
Per al disseny d’Italik, L35
ha rebut el suport de diferents

actors, com l’operador Ham
merson i el promotor Attitudes
Urbaines però també amb la
col∙laboració d’entitats veïnals
i artistes del districte.
“Junts hem creat un espai
inclusiu, en el qual hi haurà
lloc per a activitats tan diver
ses com un hort urbà, guarde
ries i locals de comerç efímer”,

explica Luisa Badía, directora
general de L35.
Val a dir que aquest concurs
ha rebut més de 800 propostes
d’arquitectes de tot el món i
l’Ajuntament ha seleccionat
un guanyador per a cada zona.
Badía explica que està previst
que les obres comencin a prin
cipis del 2017 i que acabin a
mitjans del 2018.
L35 Arquitectes va néixer a
Barcelona l’any 1967. Avui té
oficines a Europa, Sudamèri
ca, el Marroc i Turquia. El
2015 va facturar 12 milions i
ocupa 112 persones.!
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!El comitè d’empresa de Bacar

dí España va insistir ahir a ex
pressar la seva disconformitat
amb el tancament de la planta de
producció de Mollet del Vallès
per entendre que és “productiva
i rendible”. Bacardí, marca d’ori
gen català, vol desplaçar l’activi
tat que desenvolupa a Mollet la
seva planta a Itàlia per raons de
productivitat. Això suposa l’aco
miadament de 82 persones d’una
plantilla de 260. / Agències
ACCIÓ SOLIDÀRIA

Les dones de 40,
les de més iniciativa
!La fundació Acció Solidària

contra l’Atur, única entitat civil i
laica que concedeix préstecs
sense interès per crear ocupació,
ha estudiat quin és el perfil dels
sol∙licitants d’aquests ajuts de
fins a 4.000 euros per crear
autoocupació. Es tracta, segons
constaten, d’una dona d’una edat
mitjana de 44 anys, no immi
grant, amb dues persones al seu
càrrec. / Redacció
TRILOGI

Incrementa en
un 41% la facturació
!Trilogi, empresa d’Igualada

líder en solucions tecnològiques
per al comerç electrònic, ha
incrementat un 41% la facturació
el 2015, pas
sant d’1,75
milions a 2,47
milions el
2015. L’em
presa, referèn
cia per a solu
cions ecom
Màrius Rossell merce per a
petita i gran
empresa, també té oficines a la
Xina. És en aquest últim mercat
on preveu un creixement més
important. / Redacció
BAKER & MCKENZIE

Gemma Molar, a
l’àrea organitzativa
!Baker & McKenzie ha fitxat

Gemma Molar com a nova
directora general d’organització
(que inclou administració i fi
nances, recursos humans, comu
nicació i màrqueting, entre d’al
tres). Molar serà la nova respon
sable d’aquesta àrea del despatx
d’advocats. Molar procedeix
d’E&Y, on ha treballat durant
vint anys, vuit dels quals ho ha
fet com a sòcia. / Redacció

