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Miquel Avícola obre nous mercats i
portarà ous fecundats a l’Iraq i els
països de l’Àfrica subsahariana
Les vendes a l’exterior de l’empresa ja suposen un 71% de la producció
ACN / Palol de Revardit

●

Pollastres que es mengen en llocs
tan llunyans com ara l’Iran i Rússia
han sortit del Pla de l’Estany. Concretament, de les sales de Miquel
El procés de producció de
Miquel Avícola comença
amb la posta d’ous en alguna de la cinquantena de
granges que l’empresa té
repartides arreu de Catalunya. A totes hi ha cap a
mig milió de gallines reproductores, és a dir, que
produeixen ous fèrtils
d’on naixeran pollets. Tan
bon punt els ous fecundats
surten de les gallines, es
col·loquen en safates d’incubació, es desinfecten i
s’envien a la planta de Palol de Revardit. «La clau
és aconseguir un alt percentatge d’ous fèrtils, o sigui, controlar tot el procés
de tal manera que, de cada
cent ous, en puguin sortir
90 pollets», va dir el gerent
Jordi Stoka.
Un cop les safates entren
a la planta de Miquel Avícola, els ous tenen dues
sortides. La majoria, abans
no en surti el pollet, es destinaran a l’exportació o es
vendran arreu de l’Estat. I
només un de cada cinc ous
passarà a la sala d’incubació, on se li controlarà la
temperatura i la humitat
per afavorir que al cap de
pocs dies neixi un pollet.
Actualment,
Miquel
Avícola processa entre 1,2
i 1,6 milions d’ous fecundats a la setmana. D’aquests, un 80% surten de
la planta poques hores després d’arribar-hi. Un 71%
es destinen a l’exportació i
el 9% restant es venen ar-

Avícola, amb seu a Palol de Revardit. L’empresa, dedicada a subministrar ous fecundats i pollets per a
granges d’engreix, ha fet una clara
aposta per l’exportació en els últims

anys. Tant és així que les vendes a
l’exterior ja suposen un 71% de la
producció i, pels pròxims mesos, volen ampliar mercat cap a l’Iraq i els
països de l’Àfrica subsahariana.
El sector on han d’anar els nous serveis, al costat del CIM,
en una imatge d’arxiu. / EUDALD PICAS

El World Trade Center de
l’aeroport de Girona busca
un soci hoteler per la mala
situació de Prestige
ORIOL MAS / Vilobí d’Onyar

●

L’empresa té una cinquantena de granges de gallines. / ACN

reu de Catalunya o l’Estat.
La resta d’ous s’incuben a
Palol de Revardit i, al cap
de 21 dies, quan els pollets
trenquen la closca, s’envien a granges d’engreix.
En els últims anys, Miquel Avícola ha fet una
clara aposta per les vendes
a l’exterior. Exporta a diversos països europeus
com ara Portugal i França,
al nord d’Àfrica –al Marroc i Algèria– i a altres països com ara Líbia, l’Iran i
Rússia. Pels pròxims mesos, la intenció de Miquel
Avícola és continuar ampliant mercat cap a l’Iraq i
els països de l’Àfrica subsahariana. Per poder ope-

Augmenta la facturació
● L’empresa del Pla de l’Estany preveu incrementar un 15% la facturació en el tancament de l’exercici del 2010. El gerent de Miquel Avícola indica
que l’empresa ha notat la crisi, sobretot en el mercat
estatal. «Pel que fa a les exportacions i als mercats
tercers, fins i tot augmentem la nostra facturació»,
va dir Stoka, que hi va afegir: «Allà la crisi és estructural i, com que no han tingut crisi de la construcció, s’hi pot operar bé.» Per contra, però, les
vendes al mercat estatal sí que s’han ressentit amb
l’arribada de la crisi econòmica «perquè, sobretot,
hi ha molta falta de liquiditat».

rar en aquestes noves destinacions, però, l’empresa
haurà de superar dos esculls: d’una banda, el tipus

financer i, de l’altra, que
no hi ha connexions per arribar amb avió a aquestes
destinacions.

Els diversos socis que
desenvoluparan la zona de
serveis aeroportuaris que
s’ha de fer al costat de l’aeroport de Girona i el CIM
la Selva, i que serà una
franquícia del World Trade Center, estan buscant
algun soci hoteler que
substitueixi el grup Prestige, que ha abandonat el
projecte per les seves dificultats econòmiques. El
complex se situarà on hi
havia hagut l’aparcament
de Mifas i constarà d’oficines, un aparcament, una
estació amb diversos serveis per a vehicles i un hotel. La Generalitat, que és
la propietària dels terrenys, va adjudicar la
construcció i explotació
del sector a Girona Parc de
Negocis, una empresa formada per la constructora
Proinosa, Gestió i Serveis
Trade Center, Iter Metropolità i Prestige. Segons el
contracte, i tal com va explicar ahir el president de
Cimalsa, Ignasi Ragàs,

durant aquest any s’ha de
començar la construcció
de l’aparcament i la gasolinera, que tindrà altres
serveis per a camions com
el de rentat de vehicles,
l’any que ve seria el torn
de l’hotel i, més endavant,
el de les oficines: «Tot i la
situació econòmica actual,
que complica tirar endavant projectes així, som
optimistes respecte a
aquests calendaris», ha
afirmat Ragàs. De fet,
l’empresa manté negociacions amb diversos grups
hotelers perquè substitueixin Prestige.
D’altra banda, i per començar les obres, falta
també que els ajuntaments
de Vilobí i Riudellots de la
Selva aprovin el tràmit de
recepció de les obres, que,
tot i que s’ha endarrerit,
Ragàs confia que el facin
efectiu durant aquest mes.
D’aquesta manera es podrien començar ja els primers treballs i complir així
els terminis establerts en el
contracte.
PUBLICITAT

XXIV FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
juliol - agost 2010

www.festivalperalada.com

L’òpera, en clau de divertiment. Tota una experiència.
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Divendres 23 juliol - 22h

amb la JORCAM, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i el mestre RIZZI-BRIGNOLI
A PARTIR DE L’1 DE JULIOL

NORAH JONES 16.07 - REQUIEM de VERDI 24.07 - SERRAT 25.07 - TOSCA 30.07 i 31.07 - ZUBIN MEHTA
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