
L’empresa santpedorenca Do-
mini Ambiental, del grup Aqua-
center, presenta aquest cap de
setmana a la fira manresana Eco-
viure Electric Energy Point, un
mòdul de fusta equipat amb pla-
ques solars concebut per submi-
nistrar energia a tota mena de
vehicles elèctrics. La caseta, de 42
metres quadrats, és transportable,
i està pensada per ser utilitzada en
establiments turístics que puguin
complementar així la seva oferta,
especialment als clients interessats
a fer rutes en bicicletes elèctriques.

Electric Energy Point vol unir en
un sol disseny serveis com l’auto-
consum elèctric i el lloguer de
bicicletes, l’ús de l’energia solar i
una solució a la mobilitat, una idea
que el CEO d’Aquacenter, Esteve
Pintó, afirma que és pionera.

Domini Ambiental és la divisió
especialitzada en estratègies me-
diambientals del grup Aquacen-
ter.  «Vam entrar en el terreny de
les energies renovables fa quinze
anys, abans que hi hagués cap nor-
mativa sobre la matèria», explica
Pintó. Els canvis normatius apli-
cats pels diversos governs de l’es-
tat en l’última dècada en matèria
de renovables han contribuït a
reduir l’interès pel desenvolupa-
ment de tecnologies a l’entorn de
les renovables. «El PP va treure el
2011 els incentius per a l’auto-
consum i va provocar molta inse-
guretat jurídica», diu Pintó. Aquest

mes, el govern de Mariano Rajoy
ha aprovat el decret que regula
l’autoconsum elèctric, un decret
que ha suscitat crítiques de tota l’o-
posició i dels productors d’energia
fotovoltaica. Per a Pintó, «falta
encara la lletra petita» de la nor-
mativa, però l’empresa ja té el
projecte elaborat.

Pintó explica que Electric En-
ergy Point sorgeix d’una evidència
estructural («Catalunya depèn
energèticament de l’exterior, però
tenim el 40% més d’energia solar
potencial que Alemanya; el nos-
tre petroli és el sol») i de la volun-
tat de Domini Ambiental de trobar
noves branques de negoci.

Electric Energy Point és una

caixa de fusta customitzable, de 42
metres quadrats, que, un cop des-
plegada, forma un plànol inclinat
sobre el qual es poden disposar
plaques solars capaces de generar
6kw/h, energia que equival, se-
gons Domini Ambiental, al con-
sum elèctric anual de dos habi-
tatges estàndards o a 49.000 km re-
correguts anualment per un ve-
hicle elèctric.

L’empresa santpedorenca con-
cep especialment el seu produc-
te per instal·lar-lo en establiments
hotelers o al llarg de rutes turísti-
ques. A Ecoviure, es presentarà un
projecte transversal (que uneix
ciclisme, autoconsum i turisme)
associat a Electric Energy Point per

desenvolupar rutes en bicicleta
elèctrica entre Manresa i Mont-
serrat i Manresa i Loiola amb el su-
port del mòdul dissenyat per l’em-
presa manresana. L’interior del
mòdul, diu Pintó, es pot habilitar
com un  garatge per a bicicletes o
com una botiga o taller per aten-
dre ciclistes. Inclouria, diu Pintó,
estació meteorològica, desfibril·la-
dor i farmaciola.

La caseta modular, que es po-
dria vendre al mercat per uns
30.000 euros, no inclouria una
bateria per acumular l’energia so-
lar. D’aquesta manera, hi hauria
moments en què l’energia per
subministrar la càrrega elèctrica
als vehicles s’hauria d’extreure de
la xarxa general. 

El mòdul s’està produint, de
moment, amb la col·laboració
d’empreses terceres, que aporten
la fusteria. Si es trobés sortida co-
mercial al projecte, però, Domini
Ambiental preveu industrialitzar
el muntatge a les seves instal·la-
cions, i esdevindria així el primer
producte fabricat per aquest grup
especialitzat a subministrar serveis
i material a empreses i adminis-
tracions públiques.

Aquacenter està integrat per
cinc empreses (Catalana de Per-
foracions, Electrica Pintó, Co-
melsa, Wbdom i Domini Am-
biental) que l’any passat van fac-
turar més de 24 milions d’euros. La
plantilla del grup està integrada
per 150 treballadors.
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Domini Ambiental dissenya una
caseta modular solar per a ús turístic

L’empresa de Santpedor presenta a Ecoviure el seu nou mòdul de càrrega per a vehicles elèctrics

Muntatge d’un mòdul solar Electric Energy Point, ahir a Ecoviure
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INNOVACIÓ AL BAGES El nou producte de Domini Ambiental, Electric Energy Point, vol unir en un sol disseny
serveis com l’autoconsum elèctric i el lloguer de bicicletes, l’ús de l’energia solar i una solució a la mobilitat, una
idea que Esteve Pintó, CEO d’Aquacenter, el grup al qual pertany Domini Ambiental, afirma que és pionera
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La multinacional catalana Grifols
gestionarà des d'Irlanda la seva tre-
soreria a nivell global i àrees clau
de la seva divisió Bioscience, que
és la relacionada amb els medi-
caments derivats del plasma i la
que aporta el 75 % de la facturació
total del grup.

Així ho van explicar el vicepre-
sident financer de Grifols, Alfredo
Arroyo, i la directora de relacions
amb els inversors, Núria Pascual,
en una trobada amb periodistes
amb motiu de la inauguració del
centre mundial d'operacions de la
divisió Bioscience, en el qual Gri-
fols ha invertit 100 milions de dò-
lars (88,4 milions d'euros, al can-
vi actual) i que està situat a la ca-
pital irlandesa.

Arroyo va precisar que la política
comercial, la d'R+D i la cadena de
subministrament d'aquesta divisió
-la més important de les tres- de-
pendran d'Irlanda, i va admetre
que els avantatges fiscals i l'«esta-
bilitat» del país han jugat a favor
d'instal·lar a Irlanda aquest centre
mundial d'operacions. Preguntat
per com es beneficiarà Grifols en
termes fiscals de la seva presència
a Irlanda, Arroyo no va entrar en
concrecions, encara que sí que
va deixar clar que «a (Cristóbal)
Montoro no li canviarà res» en
matèria d'Impost de Societats,
atès que Espanya amb prou feines
suposa el 5 % de la facturació total
d'aquesta multinacional. De fet,
Grifols va començar a facturar a
través d'Irlanda ja l'any passat,
però fins ara no havia transcendit
aquesta decisió.

Grifols ha pactat amb les auto-
ritats irlandeses un contracte d'ar-
rendament de les instal·lacions
que ocupa al parc empresarial de
Grange Castle per un període de
999 anys, una xifra que en la pràc-
tica és simbòlica.

Grifols segueix així els passos de
la mítica cervesa Guiness, que va
pactar un contracte d'arrenda-
ment amb les autoritats locals du-
blineses que permet a aquesta
marca l'ús de les actuals instal·la-
cions, situades al centre de Dublín,
durant 9.000 anys a raó de 45 lliu-
res anuals. Alfredo Arroyo va pre-
cisar que Grifols pagarà una mica
més que la mítica cervesera irlan-
desa: «uns 1.000 euros» l'any. Ar-
royo va destacar ahir el tracte «im-
pecable» que ha rebut aquesta
multinacional de les autoritats ir-
landeses.
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Grifols gestionarà
des d'Irlanda la
tresoreria global i
el negoci principal 

ECONOMIA

 El sector català de la fusta ha
reivindicat un nou model de
gestió amb l'objectiu de
revalorar la cultura de la fusta
en la societat actual i millorar el
seu posicionament, en el marc
de la Setmana de la Fusta

Fusta
LA XIFRALA TENDÈNCIAEL SECTOR

Marcadors
REIVINDICA UN NOU

MODEL DE GESTIÓ
PER MILLORAR EL SEU

POSICIONAMENT

 Catalunya va rebre 13,9
milions de turistes
internacionals entre gener i
setembre, el 3,2% més que en
el mateix període de l'any
passat, i va ser la comunitat que
més en va rebre.

3,2%
L’INCREMENT DE

TURISTES
ESTRANGERS A

CATALUNYA

McDonald 's va guanyar fins
al setembre 3.323,1 milions de
dòlars, el 9% menys en termes
interanuals, però en el tercer
trimestre els seus beneficis van
pujar el 23% i les seves accions
es disparaven ahir en borsa.

3.323
EL BENEFICI DE

MCDONALD’S FINS
AL MES DE
SETEMBRE

L'empresa química Inovyn-Sol-
vay ha iniciat accions judicials per
recórrer la decisió del ministeri
d'Energia d'excloure-la del sistema
d'interrompibilitat elèctrica per a
la planta de Martorell, situació
que la companyia assegura que fa
perillar la viabilitat d'aquesta fà-
brica a llarg termini.

La companyia va fer públic ahir

un comunicat en el qual anun-
ciava  aquestes «accions judicials»
contra la resolució del Secretari
d'Estat d'Energia que exclou In-
ovyn del sistema d'interrompibi-
litat el 2015 i 2016, que suposava
unes bonificacions importants en
el preu de l'electricitat. L'exclusió
d'aquestes ajudes indirectes, jun-
tament amb els alts costos de l'e-
lectricitat, col·loquen «les opera-

cions d'Inovyn a Martorell en una
situació molt greu», fins al punt de
reduir «la viabilitat a llarg termini»
d'aquesta planta, advertia un por-
taveu de la companyia en aquest
mateix comunicat.

L'empresa ha anunciat, a més,
que començarà a importar DCE
(dicloroetà) a la planta de mane-
ra immediata en lloc de produir
aquesta primera matèria a Mar-

torell, atès que li surt més barat
portar-la de fora, ja que aquest pro-
cés requereix un gran consum
d'energia i la companyia ha de
pagar-la ara més cara. Inovyn in-
sisteix a més que s'està revisant la
viabilitat de les inversions estra-
tègiques necessàries per a la plan-
ta, dedicada a la fabricació de
PVC (policlorur de vinil) i que té
uns 500 treballadors.
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Inovyn-Solvay inicia accions judicials contra
l’exclusió dels ajuts del ministeri d’Energia 
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