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La erisí d'lmsa . ~

Industrias del Mediterráneo, S.A., (Imsa) va ser fundada I'any 1959
per Pedro Camacho. D'aleshores enea, I'empresa ha passat de
.dedicar-se a una extenslssírna gámrT]a de productes (automoció,
electrodornestícs, etc.) a dedicar-se' únicament a la fundició

d'aleacions d'alumini i a' la rnecanltzació d'un reduTt nombre de
cornponents. Els successius canvis en la propietat, la dolenta gesiió,
la conflicitivitaf.:I'aéJinJJ\<;i~9éís ~,~qies, han acaba! portant a Imsa
a I'insostenible situació actual. . .: - ,

L'empresa tabricavauna molt diversa gamma de productes que ja handesaparequt

Imsa comptava amb
1.200 treballadors i

fabricava una
diversificada gamma

de productes

GUlllM MmCADER '

Segurament Isensesaber-
no Jaensutllltza. Quan s'afalta
amb maquma eléctrica, quan
s'asseu al confortable sllló
de la seva oficina, quan obre
la porta del seu autornóblt,
quan conduelx sota la IIum
deis moderns projectors de
I'autoplsta, o potser simple-
ment quan observa els lndl-
cadors IIumlnosos de segu-
retat d'un altre vehlcle, a les
planxes, als
asplradors o a
qualsevol altre
deis seus mo-
derns electro-
domesttcs. El
primer propie-
tari d",rlll'ü5\rias
Mediterrá~eo,
S.A., (Imsa), PedrO Camacho,

- escrivia aquestes paraules en
un opuscie publicilari de
I'empresa quan Imsa superava
els 1.000 treballacors i dispo-
sava d'una diversiñcada gam-
ma de oroouctes.Avut, d'aquella
filosofia empresarial, només en
queda el record. . ,r,

Imsa es va fundar I'any 1959,
provinenl deis anleriors Tallers
Camacho. La seva expansi6,
producto del desenvolupament '
del consum deis anys 60. va ser
vertiginosa. A Imsa hi havia tres
fundieions: per gravelat, coqui-

lIa i injeeci6. S'hi conslruien els
models de fusta i altres materlaís
que després érsn ulililZals per
fabricar els molllos de les peces.
Es inecanilzaven els compo-.',
nents, es recobrien (arnb cro:. <1'

. mats.ruqustats. etc.), es pinta- , '.
ven, 'es; muntaven equips de
rnantlleria de l'autornóbn, born-
bes de gasolina i gasoil de qai-
rebé totss les flrmes autornobí-
listlques. es modela ven i fonien

peces uni-
táries en alu-
mini, "zamak"
(una aleaci6
d'alumini pre-
parada per al
cromar) i pías-
, ucs per a \0\ ti-
pus d'slectro-

dornéstícs. mobles d'oñclna,
objectes de regal, etc.
'Avui, 35 anys després de la

seva fundaci6, l'empresa es.
'dédica' només a la tundició
c'aleactons d'alumini i a la me-
canilzaci6 de les peces en alu-

;,mini injactat i en coquilla. La
'resta.de seccions de I'empresa
~-eslan·lancades ..

, No 99 pot ser especia nsta
, en tOI, respon un anlic treba-
lIador c'tmsa quan se Ii pregun-
len els motius de la davallada
progressiva de l'srnpresa. S'han

, lIenc;a_tmllers de mlllons amb

):1 de denci
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lmsa elaborava i~finitat de producte: en el camp de l'automóbil, electrodoméstics, mobles d'oñcioa. ate.

una gestló molt dolenta.
Les causes de la crisi d'lmsa

cal bu.s~rime.tque res,
en els problernátícs canvis en
la prcpietat de I'empresa.
Després que el fundador i pa-
triarca de I'empresa Pedro
Camacho (encara avui els més

, ve lis es refereixen a la Imsa

Vista aérta de les instal.lacicns d'!msa presa 811970 . DIARI

, com "el Camacho") abandonás , després de diverses desavi-
, directament Ia gesli6, un:gr'iip-,!, ,nences inlernes, van ,acabar en
de bancs, enlre els quals el," les úniques mans de Luis Pé-
. Banc de Bilbao, l'Urquijo , i? rezo .
l'Hispancarnericá, es van fer ' Al, voltant d'lmsa ha an~l'
amb la majoria de les acctons _ crei~ent una xarxa de lallers,
de I'empresa. La decadencia . alguns vinculals directament i
d'lrnsa va propiciar un 'reguilze11".' allres no, que han treballat per
de pcsteríors propletaris, ja f~ a I'empresa quan acuesta ha
vinculats des del principi'·amb_r-llingutproblemes ünancers, Avui
I'empresa, com Ricard Soler-o.·:::¡ sndía, se sap que I'lochsa ("F"
Frederic Soliqó. Aquest darrer ,,(Yl de F\E¡deric Solig6, "L" de Luis
va aportar a Imsa la secci6 de •. ' Pérez, "0- d'Oool Ventosa, "C"
models que ell de .Casimiro

. dirigia a Barce- L'arribada de la Lorente i "H"
lona. • d'Helrnut Jan-

L'arribada multinacional ~ sen) és una
de la multina- L empresa que
cional aternava emmerz va marcar I a e 1 u a v a

-. Lemmerz, amb una conflictiva etapa paral.lelamenl
Helmul Jansen .' . d I 80 a Imsa per
com a cap visi- a pnn¡~!~.1e S. despistar els
ble, va' marcar ',! craditors i
I'acfual situaci6 d'lmsa. Va ser". ope~ar sense el nast que crea
en aquest momenl, I'any 1980" una empresa amb6.000(9.000,
quan es va produir la"gran 'Y·.segons allres íonts) milions de
conllictivitat laboral ,•.•deM,cdeules.··' ,.. ~
I'empresa, que va desembocar' .'! Ningú ha volgul aclarir iarn-
en violenls incidenls, acornia-" p.oc, encara que tothom sap
darnents i sancions.' que estan creades, dirigides i

L'aband6 d'lmsa par part de .••.integrades per homes d'lmsa,
Lernrnerz va propiciar que .el,~;f les ,vinculacions amb FCM
seus direclius es fessin cárrec .(Fabritaci6 de Components de
de les accions. Luis Pérez, ac- Molors) o amb Componenles
tual gerenl; Casimiro Lorente,', Vilanova. Matrimol, una altra
que desprésva rnarxar a Rufini;'; , empresa radicada a Vilanova,
I'empresa compelidora d'lmsa; s'encarrega de fabricar els
Oriol Ventosa i José Ribera es motllos que utilitz a Imsa a la
van distribuir les aecíons que, Passa a la pagina seqüent »>


