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]Engel Axil ha superat el con-
curs de creditors que va presen-
tar l’octubre del 2011 amb un
passiu de 35 milions. La compa-
nyia, fabricant i distribuïdora
d’articles de recepció de televi-
sió, amb seu a Barberà del Va-
llès, va facturar 24,5 milions el
2012 i manté 110 llocs de tre-
ball. / Redacció

]Ability Pharmaceuticals,
abans AB Therapeutics, cofunda-
da i dirigida per Carles Domè-
nech, ha aconseguit ajuts per
valor d’1,2 milions per finançar
l’inici de l’estudi clínic en hu-
mans del seu fàrmac experimen-
tal per a càncer de pulmó i pàn-
crees. Ability es va crear el 2009
a Bellaterra. / Redacció

]Fiasco Awards, iniciativa
d’un grup d’enginyers de Barce-
lona per premiar el fracàs tec-
nològic de l’any, ja té candidats
per a la cinquena edició: la
televisió 3D, el canvi de priva-
citat a Instagram, Apple Maps,
el calendari maia, la sortida
a borsa de Facebook, i Bana-
nity. / Redacció

]L’Euncet Business School de
Terrassa, adscrita a la UPC, ha
obert un sorteig a Facebook
d’una beca completa valorada
en 4.620 euros per cursar el
grau en Administració i Direc-
ció d’Empreses. Per participar-
hi, cal presentar un projecte
d’emprenedoria abans del 21
de febrer. / P. Arenós
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N
agual Alimentació
assegura que és
l’única fàbrica a Es-
panya especialitza-

da en tortillas de blat de moro i
certificada per a celíacs. L’em-
presa va néixer el 2003 enun ga-
ratge de Barcelona quan Àngels
Secanella i Ramón Andara es
van quedar sense feina. La com-
panyia ha crescut fins a tancar
el 2012 amb unes vendes de
490.000 euros, i unes perspecti-
ves optimistes: “acabem de co-
mençar a vendre a Eroski, i es-
tem negociant amb altres cade-
nes de supermercats”, explica
Secanella.
El 2002, Àngels Secanella i

Ramón Andara fer un viatge a
Arizona i es van sorprendre de
veure als supermercats una àm-
plia oferta de tortillas de blat de
moro, “un producte que a Mè-
xic i Amèrica Central es consu-
meix com el pa o el pa de mot-
llo”. A casa, Andara, natural
d’Hondures, solia comprar la fa-
rina de blat de moro per prepa-
rar-se les tortillas.
El matrimoni Secanella i

Andara treballava en una empre-
sa de publicitat, i es van quedar
a l’atur a finals del 2002, amb un
nen petit, i la nena en camí. “Hi
ha situacions que et canvien la
vida”, diu Àngels Secanella, psi-
còloga de formació. I van pensar
a fer les tortillas de blat demoro.
“Vaig preparar un pla d’empresa
a Barcelona Activa, el van consi-

derar viable i ens van donar l’aju-
da per començar”.
Entre la capitalització de

l’atur i altres ajuts i préstecs,
van invertir 60.000 euros en
l’empresa. Van comprar una tor-
tilladora, van rehabilitar un lo-
cal, i el novembre del 2003 van
constituir Nagual Alimentació,

que pren el nom d’un animal
evolutiu de la mitologia asteca.
“De tortillas de blat de moro

no n’hi havia oferta, però a més
tenien poca demanda perquè la
majoria de gent consumeix les
tortillas de blat”, més barat i
d’entrada més fàcil per al pala-
dar europeu.
Al principi dedicaven dos

dies a fabricar i envasar, des-
prés sortien a vendre i a repar-
tir. Van començar per restau-
rants mexicans. El 2004 van ar-
ribar a un acord comercial amb
una distribuïdora a Madrid de
productesmexicans, que els dis-
tribueix les tortillas a Espanya, i
Nagual distribueix els seus pro-

ductes a Catalunya. Pel camí
van intentar fabricar també tor-
tillasde blat, “però és un produc-
te de volums i no érem competi-
tius”. En canvi, la certificació
per a celíacs els aporta un plus
que per exemple els va perme-
tre entrar a la secció de dietèti-
ca d’El Corte Inglés,
Secanella explica que no han

parat d’invertir-hi, i el 2011 es
van traslladar a una nau a
Montcada i Reixac, on donen fei-
na a 7persones. “Nosaltres la cri-
si ja la vam passar al principi”,
diuen ara. Nagual exporta a paï-
sos europeus vora un 15% de la
producció. Aquest 2013 esperen
créixer fins als 600.000 euros.c
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El fabricant de ‘tortillas’ de blat demoro factura 490.000 euros i entra en supermercats
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L’any 2013 comença amb unamí-
nima recuperació de la confiança
dels empresaris industrials cata-
lans al gener respecte del desem-
bre, segons les dades fetes públi-
ques aquesta setmana en el “Cli-
ma industrial a Catalunya”, de la
Generalitat. Tanmateix, malgrat
la lleugera millora, l’indicador de
clima industrial (ICI) continua
presentant valors negatius i se si-
tua encara 11,6 punts per sota de
la mitjana a llarg termini, que ac-
tua com a tendència.
Amb tot –i afortunadament–,

ja van quedant molt enrere els 35
punts per sota de la mitjana que
presentava l’indicador l’any
2009. Potser l’aspecte més posi-
tiu que presenta l’indicador actu-
alment és que els empresaris són
“optimistes” –sempre en nivells
relatius al clima global– respecte
de les comandes esperades de
l’estranger per als propers me-
sos, ja que l’indicador està 9
punts per sobre del que registra-
va fa un any.
I especialment “optimistes”

són els empresaris de béns d’in-
versió, el nivell de confiança del
qual supera en 30 punts el del ge-
ner passat, quan, tot sigui dit, es-
tava en mínims. El nivell d’utilit-
zació de la capacitat productiva,
que és una bona referència de la
situació, es preveu que descendei-
xi el primer trimestre al 70%, per
sota de l’anterior i del primer de
l’any passat. c
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Tot l’oci, els divendres amb La Vanguardia.
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