
L’Alt Empordà ha unit dues em-
preses històriques. Des de la set-
mana passada, la gironina Dis-
puig distribueix en exclusiva a la
comarca els productes de Cafè
Saula. Les dues firmes, nascudes
al voltant de la meitat del segle
passat, sumen esforços per arri-
bar al sector horeca de la comarca
–hostaleria, restauració i cafete-
ries– i establiments d’alimentació
amb els productes d’una marca
nascuda en una petita botiga del
Raval barceloní, l’any .

L’empresa de distribució d’ali-
ments Dispuig, amb seu a Girona,
feia temps que buscava ampliar la
seva gamma amb una firma de
cafè. L’elecció de Saula ha estat
fruit d’un sondeig entre la clien-
tela, que ha destacat la seva qua-
litat, i també perquè comparteix
«el nostre tarannà, amb una apos-
ta decidida de servei al client», ex-
plica el seu gerent Martí Peix. 

Dispuig va començar la distri-
bució de  Cafè Saula la setmana
passada. A banda de presentar als
seus clients els productes per a

professionals, també s’han previst
sessions formatives per als baris-
tes, perquè coneguin les seves ca-
racterístiques amb personal de la
marca barcelonina. «És molt im-
portant la presentació i l’elabora-
ció del producte. El consumidor
final cada vegada és més exigent»,

assenyala Miquel Sau, cap de di-
visió de Postres. Saula aposta de-
cididament per les varietats 
aràbigues en diferents presenta-
cions: gra, càpsula i sobres indivi-
duals. També disposa d’una se-
lecció de tes i infusions, i produc-
tes complementaris. 

Els responsables de Dispuig es
mostren satisfets d’incorporar la
marca a la seva àmplia oferta de
referències pròpies i distribuïdes.
«No tenim pressa, volem que els
nostres clients actuals i potencials
vagin descobrint aquest nou ser-
vei i, sobretot, la seva qualitat». 
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Dispuig distribueix en exclusiva 
la marca de cafè Saula a la comarca
L’empresa gironina incorpora aquesta referència a la seva actual oferta de sis línies de productes
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Dispuig compta amb una àmplia xarxa comercial de distribució. 
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Firma fundada 
per Francisco Puig
Masjoan el 1944 

 La selecció de productes
de qualitat ha estat la base
de  Dispuig des de la seva
fundació l’any 1944, per
Francisco Puig Masjoan.
L’activitat va començar amb
la fabricació i distribució de
confitures, conserves vege-
tals, malta, torrons i gelea
amb marca La Masia. Ac-
tualment, disposa de sis lí-
nies de producte: postres,
peix fresc, productes dietè-
tics, Prodal (pernils, format-
ges, foie o delicatessen),
carn fresca i congelats.

Té unes àmplies instal·la-
cions a Taialà, des d’on dis-
tribueix arreu de les comar-
ques gironines,  Osona, Va-
llès Oriental, Maresme i al
sud de França. El seu creixe-
ment ha anat lligat a la com-
pra d’altres empreses com
Exclusives Garay, Congelats
Palafrugell, Congelats Olot,
Prodal, Comercial Banyoles,
SL i Comercial Bosch Besalú.
La seva plantilla és de 125
treballadors. 

El Cercle Euram de l’Empordà
organitza la primera jornada so-
bre Tecnologia i Innovació, amb
la col·laboració de la UdG, el prò-
xim  de novembre. A partir de
dos quarts de deu del matí, a l’au-
ditori del Convent dels Caputxins
de Figueres, s’ha preparat una jor-
nada que donarà a conèixer les
possibilitats de transferència de

tecnologia i coneixement. 
L’acte té com a objectiu «apro-

par  les empreses del territori als
principals grups d’investigació de
la UdG del món tecnològic i d’in-
novació». En el mateix marc, es
podran escoltar l’experiència de
vuit grups d’investigació de la
UdG de diferents sectors, que
compartiran els seus casos d’èxit
més recents. 
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Euram organitza una jornada
sobre tecnologia i innovació

Els  per cent dels càmpings gi-
ronins que formen part de l’Asso-
ciació de Càmpings de Girona
s’han especialitzat en sectors con-
crets de turisme per fer viure al
client experiències úniques i
atractives. Aquesta és una conclu-
sió extreta de l’assemblea anual
que l’entitat va fer al càmping Bas-
sagoda Park d’Albanyà, el dimarts

passat,  d’octubre. L’equipa-
ment d’Albanyà, que forma part
de l’Associació, té un Observatori
Astronòmic que compta amb un
equip d’última generació i el te-
lescopi més gran de la demarca-
ció. És el primer equipament
d’aquestes característiques que es
posa en marxa en un càmping, i
ha rebut el reconeixement de la
Fundació Starlight.
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El càmping d’Albanyà acull una
reunió de càmpings gironins

E l dia  de setembre la
premsa feia ressò del
procediment obert da-
vant la nefasta inter-

pretació realitzada per la sentèn-
cia del Tribunal Suprem sobre
l’IRPH, que donava la raó a la
banca en detriment dels hipote-

cats. La Comissió Europea deia al
Tribunal de Justícia de la UE que
la interpretació que dona el Tri-
bunal Suprem espanyol sobre la
legalitat de la inclusió de l’aplica-
ció de l’IRPH és errònia. Ara falta
l’opinió de l’Advocat General de
la UE, que previsiblement anirà
en la línia de defensar els hipote-
cats.

La realitat és que la sentència
del Suprem ha estat mal accepta-
da per la majoria de jutjats i Au-
diències de l’Estat, però ha estat
aplicada sense contemplacions
pel  jutjat especialitzat en clàusu-
les a Girona i per la mateixa Au-
diència Provincial. Per això, des
de Casellas Advocats, aconse-
llem als nostres clients esperar a
interposar demandes de nul·litat
d’IRPH, i hem interessat la sus-
pensió de les que teníem en mar-
xa.

Tenint en compte que la Unió
Europea es posiciona contra

l’opinió del Tribunal Suprem i
que alguna entitat bancària ha
ofert arribar a acords tot i saber
que a Girona guanyarien el plet,
és evident que s’obre un període
en el qual tots els que tinguin hi-
poteques amb IRPH han d’inter-
posar acció de nul·litat i recupe-
rar els diners que hagin pagat
d’interessos.

La Comissió obre la porta a la
recuperació de la totalitat del que
es va pagar d’interessos. Sembla
increïble, però és la conseqüèn-
cia lògica de la nul·litat que es
dictarà: el que és nul ho és sem-
pre. Us convidem a passar per
Casellas Advocat a consultar, si
teniu una hipoteca amb IRPH,
clàusula sòl o multidivisa per es-
tudiar què es pot fer i aconseguir
el retorn d’una quantitat impor-
tant  de diners indegudament pa-
gada als bancs i Caixes. Més de 
plets guanyats en els darrers cinc
anys ens avalen.

L’IRPH 
TÉ ELS DIES
COMPTATS, NO
US ADORMIU

OPINIÓ

Pere Casellas
ADVOCAT

El nombre de persones sense
feina a Girona el tercer trimestre
s’ha situat en . persones,
. menys que el segon tri-
mestre (, menys). La taxa
d’atur s’ha situat en el ,, ,
punts menys que el segon trimes-
tre (,) i , punts menys
que fa un any (,). És la taxa
d’atur més baixa des del tercer tri-
mestre del , ara fa onze anys.
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EL TERCER TRIMESTRE A GIRONA

L’atur cau de 10.800
persones a Girona


