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QUÍMICA

Iberpotash
invertirà 160
milions a Súria

EL PUNT
DILLUNS, 18 D’ABRIL DEL 2011

Empreses Invertir en projectes nous
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L’empresa Iberpotash invertirà 160 milions d’euros en tres
anys en les seves instal·lacions de Súria (Bages), cosa
que millorarà l’extracció, el
processament i la comercialització de sal i potassa. El
pla, que s’allargarà fins a principis de 2014, preveu ampliar
la planta i la seva capacitat
de compactació amb l’objectiu d’elaborar potassa granular, un producte amb una
demanda cada cop més elevada en els mercats. ■ EP

Fundació: 1999
Seu: Barcelona
Inversions empresarials: 8
Principals participacions:
Agua
Laboratorios
Nafree
Starga

CONSTRUCCIÓ

Texsa va duplicar
els seus beneficis
bruts l’any passat
El grup Texsa, fabricant d’articles per a la impermeabilització i l’aïllament tèrmic i acústic
d’obres i edificis, va tancar el
passat exercici amb un benefici brut de 2 milions d’euros,
una xifra que duplica l’aconseguida el 2009. L’empresa,
amb seu a Castellbisbal i presidida per Francesc Valls, va
facturar 124 milions, un 10%
més que l’any anterior. El grup
destaca que el 2010 va augmentar les vendes a l’Índia
en un 25%. ■ REDACCIÓ

MATRIUS

Maugo augmenta
les seves vendes
un 40% el 2010
El grup Maugo, especialitzat
en la fabricació de matrius i
l’estampació en fred de peces
metàl·liques, ha tancat l’exercici del 2010 amb unes vendes de 14,7 milions d’euros al
mercat espanyol, una xifra
que representa un 40% més
respecte el 2009. En un comunicat, l’empresa catalana
va destacar que la fàbrica de
Polònia, inaugurada el 2007,
va vendre per un milió d’euros
l’any passat, un 95% més
que el 2009. ■ REDACCIÓ

PATRONALS

Antoni Marsal veu
necessària la unió
de Foment i Pimec
El president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, Antoni Marsal, considera necessària la
fusió entre les dues gran organitzacions empresarials catalanes, Foment del Treball i
Pimec, de la qual argumenta
que és un “fet natural”. Marsal sosté que “la divisió no és
bona“ per la qual cosa la patronal del metall veuria positiva la fusió entre les dues entitats, que ja han intentat fusionar-se diversos cops. ■ EP
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Desenvolupament Interoperabilitat
d’una molècula
semàntica
terapèutica
de salut en línia
contra la rosàcia

Miquel Huguet, fundador de la societat inversora New Resources Group ■ ROBERT RAMOS

New Resources busca
idees per fer negoci
BIOTECNOLOGIA · El grup d’inversió pentina les universitats i els centres de recerca i dóna
suport a petites iniciatives RECURSOS · Destina un màxim de 150.000 euros per posar en marxa
i impulsar cada empresa CARTERA · En poc més d’una dècada ha participat en vuit projectes
B.Badrinas

D
BARCELONA

es de dirigir un grup
farmacèutic fins a
invertir en petits
projectes del sector
biotecnològic ha estat el viratge professional que
Miquel Huguet va fer a final de la
dècada dels anys noranta. L’inversor, emprenedor i empresari
va deixar la seva feina de conseller delegat a Milk Technologies
i es va llançar a la recerca de
petits projectes en laboratoris
o centres universitaris. “En
aquest punt, gairebé no hi ha
inversors interessats a acompanyar l’emprenedor en el desenvolupament de la seva idea”,
confessa Huguet.
Conferències en les universitats principals de l’Estat espanyol, visites als centres de recerca i un contacte permanent amb
els grups d’emprenedors són les
vies perquè aquest inversor i el
seu equip es nodreixen d’unes
idees que desenvolupen a través
de la societat New Resources
Group. “Analitzem a fons el projecte i les possibilitats de negoci
i, si el resultat és positiu, inver-

tim entre 100.000 i 150.000 euros”, assegura Huguet. En un
primer moment, i a causa de l’incipient estat de l’empresa i els
escassos recursos dels emprenedors, New Resources acostuma
a prendre el 100% del capital,
que després va traspassant a altres inversors i als promotors de
la iniciativa un cop es van aconseguint fites determinades.
“És cert que entrem als projectes al principi, quan hi ha més
risc, però les possibilitats de
—————————————————————————————————————————

El grup considera que
molts projectes viables
acaben morint en
les universitats
—————————————————————————————————————————

guanys també són més elevades”, puntualitza l’inversor. Des
del 1999, New Resources ha invertit en vuit projectes, gairebé
tots de l’àmbit biotecnològic, el
camp que domina el seu fundador. El desenvolupament d’una
molècula per eliminar el dolor
a nens en actes clínics, la recerca d’un fàrmac contra la rosàcia
i la posada en marxa d’un programari que permet llegir l’his-

torial clínic del pacient en qualsevol país del món són algunes
iniciatives que New Resources
impulsa actualment.
“Cada any i mig entrem en
algun projecte”, diu Huguet,
que també explica els percentatges d’èxit de les inversions:
“De cada deu inversions, en
dues guanyes molts diners,
en dues més en perds, i en les
altres sis fas les paus”.
En la seva faceta d’àngel inversor, Huguet lamenta l’escassa implicació de les universitats
en la creació d’empreses: “No donen, als estudiants o investigadors, els recursos tècnics per
fer-ho i molts projectes que podrien ser viables acaben morint
en les universitats”. L’altra punt
feble de l’emprenedoria, el finançament dels projectes, també
centra les seves crítiques: “Als
projectes més incipients els costa molt trobar diners i moltes línies públiques acaben en mans
d’empreses consolidades, que ja
tenen capacitat per trobar finançament per altres vies”.
En la seva activitat com a emprenedor, Huguet acaba d’editar
una edició per a col·leccionistes
del Kama-Sutra persa, que cons-

ta d’un tiratge de set-centes unitats i dues sèries: una de siscents exemplars a un preu de
3.700 euros i una altra en què
els llibres estan estampats en or
pur a un preu de 7.000 euros.
“Són peces per a col·leccionistes
que poden arribar a triplicar el
preu; de fet, notarialment, ens
em compromès a no fer una segona edició”, explica Huguet,
que assegura que més de la
meitat dels llibres es vendran
en mercats estrangers.
Dos anys de feina
The Facsimile Codex, la societat
a través de la qual impulsa
aquest projecte, va començar a
treballar en aquesta edició fa dos
anys i ha destinat cap a 100.000
euros al projecte. “Aquest és el
primer d’una sèrie de reproduccions de manuscrits il·luminats
d’origen persa que farem i volíem començar amb un títol una
mica transgressor”, diu Huguet.
L’empresari ja prepara el
llançament del segon llibre de
la col·lecció El robo del corazón,
un manuscrit que versarà sobre
l’art de la seducció i que es
començarà a comercialitzar
d’aquí a un any. ■

