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Junta d’accionistes d’Azucarera Ebro Agrícolas l’abril passat
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Esquela de
la Companyia

d’Indústries Agrícoles
Francesc Cabana i Vancells

S
i als diaris hi hagués una
pàgina dedicada a necrolò-
giques de les empreses,
aquesta setmana hi hauria
de figurar l’esquela de la
Companyia d’Indústries

Agrícoles S.A., una de les grans em-
preses catalanes, amb una llarga his-
tòria al darrere. Va néixer a Barcelona
el 1904 i estava domiciliada en un
edifici propi, ben conegut, al carrer de
Balmes, xamfrà Mallorca. Les causes de
la mort de la Companyia, com era
anomenada pel personal que hi treba-
llava, han estat d’allò més corrents:
incapaç de resistir el repte de la glo-
balització, ha acabat absorbida per
grans empreses espanyoles, amb una
multinacional pel mig. La Companyia
va ser seduïda i abandonada pels bancs
espanyols que, després de treure’n suc
durant molt anys, la van vendre al
millor postor. El dol es dóna per aco-
miadat.

Durant quasi tot el segle XX, el
mercat espanyol del sucre va estar do-
minat per tres empreses: la Sociedad
General Azucarera, Ebro i la Compa-
nyia d’Indústries Agrícoles. Elles van
ser les responsables de substituir el
sucre de canya, que ens arribava de
Cuba, pel procedent de la bleda-rave o
remolatxa sucrera. La Companyia va
comptar amb l’empenta i el geni em-
presarial de Josep Suñol i Casanovas,
mort el 1945, després d’haver estat
cessat en el seu càrrec de president de
la Companyia i depurat políticament
per la dictadura del general Franco. Els
seus crims havien estat dobles o tri-
ples: era catalanista, germà del polític
republicà Ildefons Suñol i pare de Jo-
sep Suñol i Garriga, diputat d’Esquerra
Republicana de Catalunya i president
del F.C. Barcelona, afusellat durant la
guerra pels franquistes, sense judici.
Josep Suñol, bon comerciant i bon
gestor, va trobar el seu complement en
l’advocat i polític Jaume Carner i Ro-
meu, que seria més tard ministre
d’Hisenda amb la Segona República.
Entre tots dos van fer gran la Compa-
nyia, que tenia un altíssim nivell de
rendibilitat. Durant tot el franquisme
es va mantenir en un primer pla.

El 1990, l’empresa catalana tenia el
20% del mercat sucrer espanyol, la
General Azucarera el 21% i Ebro el

33%. Aquell any es fusionà Ebro amb
Indústries Agrícoles i es creà Ebro
Agrícolas. El nou president serà un
català, Manuel Guasch, resident a Ma-
drid des de feia molts anys, però el
principal accionista era el grup Torras,
dels àrabs de KIO, amb Javier de la Ro-
sa. Tot i que Ebro era més gran que
Agrícoles, el domicili es va mantenir a
Barcelona, gràcies a la presència de
Manuel Guasch i de Javier de la Rosa, i
a les pressions de la Generalitat.

Però les coses es van començar a
complicar i a tòrcer des d’aleshores. La
crisi del grup Torras-KIO el 1993 dei-
xarà el grup sucrer sense un amo que
manés. Botín, del Banc de Santander,
que havia patrocinat la fusió entre
Ebro i Agrícoles, es va vendre la seva

participació a una multinacional fran-
cesa en un magnífic gest d’espanyolis-
me. El 1997 el primer govern d’Aznar,
mogut també per l’espanyolisme, bus-
cà l’acord entre Ebro-Agrícolas i Gene-
ral Azucarera, per mantenir el mercat
del sucre en mans autòctones. La Ge-
neral Azucarera estava dominada per
dues caixes d’estalvi castellanes, Caja
España i Caja Duero, i algunes caixes
rurals de Castella i Lleó, que havien
entrat en el seu accionariat seguint
alguna cosa més que indicacions del
govern de la seva comunitat autòno-
ma. Cal dir que Castella la Vella i Lleó
són la principal zona productora de la
remolatxa que produeix el sucre. El
1998 es produí la fusió de les que ha-
vien estat les tres grans sucreres espa-

nyoles i es creà Azucarera-Ebro-Agríco-
las S.A. Tot i que la Companyia anava
a la cua, el domicili es va mantenir a
Barcelona, per deferència.

Des d’aleshores, la marxa de la soci-
etat no ha estat bona i la seva cotitza-
ció a Borsa, tampoc. Els accionistes
–els catalans i la multinacional al
marge– es van dedicar a barallar-se
entre ells i a fer-se la guitza. Finalment,
el capítol s’ha tancat amb una nova
operació d’integració: Azucarera-E-
bro-Agrícolas absorbeix Puleva, que és
el principal grup d’indústries làcties
espanyol, domiciliat a Granada i cons-
titueixen Ebro Puleva, que tindrà el
domicili a Madrid, com correspon a
una empresa nacional. En ella hi ha in-
teressos públics a dojo, representats
pel govern espanyol, que gestiona els
béns de KIO, i per les caixes d’estalvi
castellanes, que no són autònomes
com les catalanes, sinó dependents del
seu govern autonòmic.

No sé quin serà el futur de la nova
empresa. De moment ha començat la
seva vida amb una forta baixa en la
cotització a borsa i dubtes sobre el seu
futur per part dels analistes econò-
mics. Puleva va fer suspensió de paga-
ments fa uns anys i no és cap meravella
de rendibilitat, com no ho és el sector
de la llet. El qui sap més sobre el negoci
internacional del sucre és la multina-
cional francesa que és el primer accio-
nista i la que acabarà tallant el bacallà,
si els altres socis no fan pinya. L’em-
presa també fabrica pinsos i comerci-
alitza arròs, en el que és una
diversificació positiva per a ella.

En definitiva, s’ha mort una empre-
sa catalana en els orígens, però que ja
en feia deu que només ho era oficial-
ment. Ara ja ni tan sols mantindrà les
aparences. Els accionistes catalans han
estat escombrats del consell d’admi-
nistració, en no tenir la participació
necessària en el capital. Sap greu, però
són coses de la vida i hem d’estar
amatents a les noves generacions
d’empreses i d’empresaris catalans que
substituiran la Companyia. S’ha per-
dut una empresa del sector alimentari,
però és precisament en aquest sector
on hi ha algunes importants iniciati-
ves i els Josep Suñol i Casanovas del
segle XXI. Sense depuració política,
confio.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Negocis o sopes
de lletres (I)

José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

L’
afició dels nord-americans
per l’ús d’inicials i acrònims
és de sobres coneguda i la
nova economia no podria ser

una excepció. Per això a l’hora de re-
alitzar una classificació dels negocis
lligats a Internet és impossible des-
lliurar-se d’aquestes sopes de lletres. A
més, com el comerç electrònic va co-
mençar i s’ha desenvolupat més ràpi-
dament als Estats Units, molts mots
que defineixen negocis de la N.E. són
paraules angleses. Aquest és un breu
diccionari, per ordre d’aparició, per
moure’s en el món dels negocis d’In-
ternet.

E-business és un negoci que opera
essencialment a través de la xarxa.

E-commerce, o comerç electrònic,
és el nom genèric amb què es defi-
neixen les transaccions que es realit-
zen a través de la xarxa.

Portal. És com un gran centre co-
mercial on es concentren tendes vir-
tuals d’altres empreses i el reclam del

qual són els seus potents motors de
recerca, la seva simplicitat d’ús o els
seus continguts. Els exemples més fa-
mosos són Amazon, AOL, MSF o Ter-
ra-Lycos. La seva principal font d’in-
gressos és la publicitat i, a vegades, les
quotes per utilització d’alguns serveis.
És un sector bastant madur, molt sa-
turat i amb enormes economies a es-
cala. Fa temps que deixo d’estar in en
el món d’Internet.

B2C (business to consumer). Aquest va
ser un dels primers sectors a desen-
volupar-se, junt amb els portals. El

negoci consisteix en la venda de pro-
ductes o serveis als consumidors i el
seu referent fonamental és Amazon,
el supermercat de llibres i CD més
gran del món. La major part de les
empreses d’aquest sector són tendes
virtuals (e-tailer), bancs virtuals (e-ban-
king) i la compra i venda d’accions a
través de la xarxa (e-brokers). La sonada
desaparició d’algunes de les seves
empreses més representatives, com
Boo.com, Clickmago, Toysmart o, més
recentment, l’espanyola Equality, han
convertit les sigles B2C en un concep-

te amb el qual no es desitja estar as-
sociat si l’objectiu és obtenir finança-
ment. Els problemes financers de la
mateixa Amazon (falta de liquiditat,
dificultats per obtenir finançament
addicional i espectacular caiguda del
preu de les seves accions) només han
fet que agreujar aquesta sensació.

B2B (business to business). Són les no-
ves sigles de moda i es refereixen es-
sencialment al que es coneix per una
central de compres o mercat per a
empreses. En aquests moments con-
centren la major part del negoci a In-
ternet i moltes de les B2C estan mi-
grant al territori B2B. La idea fona-
mental és estar conectats als proveï-
dors per, d’aquesta manera, reduir al
màxim els inventaris i connectar els
diferents proveïdors de les fases en la
cadena de producció. Als proveïdors
també els permet tenir una previsió
precisa de les demandes futures.
Exemples representatius de B2B són
eStell, Ariba i GM/Ford.


