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EL TEMA

L'empresaM Gs' associaamb el
govem cuba icrea una empresa mixta
Bebidas del Caribe, SA fabricara el primer refresc cuba

H.P/G.M.

ij"L'empresavila-
," novina Des-

" .d.. \ .til.lerieS MG ha
_ constituH una

....', socíetat mixta

amb el Govern
cuba, Bebidas del Caribe S.A,
per tal de fabricar un nou re-
fresc no alcohólic que es co-
merclalttzará a I'illa de Cuba,
'egons ha confirmat al DIARI
E VILANOVA el director ge-

neral de MG, Manel Giró. La
producció d'aquesta beguda
s'iniciara el mes de maig de
I'any que ve.

La companyia esta inver-
tint en I'actualitat 'en la cons-
trucció de la fabrica, situada a
uns 50 quilómetres de
i'Havana. a la carretera de
Varadero, principal centre tu-
ristic de I'illa. Segons Giró,
roojectíu de la nova empresa,
partrcipada en un 50% per
I'Administració cubana, és fer-
se rilpidament amb la meitat
del mercat cuba, que és de
50 milions de litres anuals. A
hores d'ara, la majoria de re-
frescos que es consumeixen a
Cuba són d'irnportació

L'empresa vilanovina fa,
d'aquesta manera, un pas en,
davant en laseva implantació
a I'illa caribenya, en' un mo-
ment en qué les relacions en-:
tre Espanya i Cuba s'han dete-
riorat a causa de les últimes
·~iciatives diplornátiques del
.overn espanyol, que exigeix

~a democratització de I'illa per
mantenir la cooperació econó-
mica.

El director general de MG
adverteix del perill que altres
parsos europeus passin da-
vant d'Espanya en les seves
inversions a I'illa. La nova po-
lítica cap a Cuba, afirma Ma-
nel Giró, ens pot afectar
perqué no tenim cap suport
per part 'de l'Administració
per aprontar aquest bon
moment per invertir a Cuba,
L'empresari vilanoví assegura
que tot i que la resta de pai-
sos europeus donen suport
a la postura del Govern es-
panyol, després ajuden molt
més als seus empresaris i
industrials perqué inver-
teixin a Cuba, Nosaltres no
tenim aquestes facilitats,
ssegura.

Manel Giró, director general de MG. Creu que I'actual tensió entre els governsde Cuba i Espanya disminuírá

~~~~~Dm~~

El rom HavanaClub
s'embotella aVilanova

H.PIG.M.

Les relacions comerc'aísde
MG amb Cuba es remunten a
I'any 1987, quan I'empresa vi-
lanovina .va iniciar la distribu-
ció del rom Havana Club a
Espanya. Aleshores aquest
rom era desconegut a Es-
panya, recorda Giró. Ara és la
segona rriarca de rom
d'Espanya en vendes, i está
considerada la número u en
qualitat i imatge.

Tot i que a hores d'ara la
distribució mundial del rom
cuba esta en mans d'un? em-
presa mixta entre el Govern de
Cuba i la francesa Pernaud-
Ricart, MG, continua embote-
lIant a la seva planta de Vila-
nova i la Geltru I'Havana Club'
que es ven a Espanya. Durant
el 1996 estarem prop deis

cinc milions d'ampolies
anuals, afirma Manel Giró. Els
contenidors de rom arriben
mensualment a Vilanova amb
el procés d'elaboració total-
ment finalitzat. El grup MG
compta també amb una em-
presa comercial que' distri-
bueix els seus productes i els
d'altres firmes d'alimentació a
I'illa caribenya, sobretot entre
els hotels turístics i els super-
mercats. Giró afirma que el

Durant el 1996
MG embotellara

cinc milions
d'ampolles de rom

consum de Cuba esta crei-
xent.

El rnáxim responsable de
la companyia vilanovina, tot i
I'actual tensió en les relacions
hispano-cubanes, és optimis-
ta de cara al futur: Jo crec que
la cosa no anirá més i es
reestabliran les relacions
que hi ha d'haverentre Cuba
i Espanya. Giró destaca la fa-
cilitat deis espanyols per
entendre's amb els cubans,
gracies als llacos histories i
lingüístics comuns.

L'industrial vilanoví consi-
dera que la transició cubana
no té perqué ser traumátlca.
Tant si aquesta evolució es fa
amb Fidel Castro o sense ell,
Giró opina que no crec q ue es
produeixi un canvi radical
de govern.

Un refresc de
cola, taronja
i IIimona

La nova beguda re-
frescant que comercialit-
zara Bebidas del Caribe
a Cuba estará elaborada
amb cola, taronja, lIimo-
na i altres esséncies de
fruites. El refresc, que
encara no té nom, sera
la primera beguda no al-
cohólica que fabrica MG.

Manel Giró creu que
Bebidas del Caribe es
pot convertir en dos o
tres anys en una de les
principals empreses
de Cuba. Avui al pais
no hi ha cap beguda
refrescant de fabrica-
ció nacional. Inverti-
rem en la rnatelxa ma-'
quinária que fan servir
les empreses de pri-
mera linia.



DIARI DE VlLANOVA 23 de ener de 1998 3

L'empresa MG posa en marxa la'
major fábricade refrescos de Cuba
La societat ihverteix fortament a I'i/la un segle després deis negocis deis 'indianos'

H.P./G.M.

Exactament un
segle després
de la indepen-
dencia de Cu-
ba, una empre-
sa vilanovina

pretén reconquerir el paper
predominant deis catalans a
I'illa, en aquest cas des del
punt de vista inversor.
DestiLleries MG acaba de po-
sar en marxa la major fábrica
de refrescos de Cuba, conjun-
tament amb l'Estat cuba, on
fabricaré begudes de taronja,
IIimona, cola, fruites tropicals i
d'altres. La fábrica ja és en pie
funcionament a uns 50 quilo-
metres de l'Havana, a la carre-
tera que condueix fins a Vara-
dero, el principal centre tu rístic
de I'illa del Carib.

L'empresa vilanovina, que
ha creat Bebidas del Caribe,
una societat mixta amb I'estatal
Corporación Cuba Ron,
I'empresa que fabrica el famós
rom Havana Club, está apos-
tant fortament per les inversio-

,ns a l'illa. En un moment en
que totes les mirades con-
flueixen a Cuba per la visita del
Papa Joan Pau, Giró diu que
estic convencut que Cuba
tindrá un creixement molt
important en els próxims
anys, assegura el gerent i
propietari'de MG, Manel Giró.
Hi ha molta gent reticent a
invertir a Cuba, a causade la
lIei Helrns-Burton. La incer-

. tesa politica sobre el futur
de I'illa també frena les in-
versions. Jo cree que el re-
gim anirá envolucíonant i
cree que aixó es 'produira,
de fet ja a'está produint, de
la rná deis governants ac-
tuals. Per Giró, aquests can-
vis polítics faran augmentarel
nivell de vida deis cubans i
aixó afavorirá les inversions i
els negocis de I'empresa.

La nova activitat d'elabo-
ració i embotellament de re-

MG té previst
abastir el 50% del
mercat de
begudescuba

frescos esta pensada per
abastir el mercat interior de
Cuba. La beguda es comercia-
litza amb la marca Fiesta i Be-
bidas del Caribe está en con-
dicions, segons Male Giró, de
cobrir les necessitats del 50%
del rnercatcubá, que ara depén
básicarnent de la importació.
El sector turístic i hoteler, cada
cop amb més importancia a
I'illa, sera el principal client deis
refrescos Fiesta.

DestiLleries MG ha aportat
a la nova activitat la tecnologia
més moderna pel que fa a
I'elaboració de begudes. J;:Idi-
rector de la planta és espanyol, .
mentre que la resta de perso-
nal, unes 60 persones, són de
nacionalitat cubana. La majo-
ria són técnics superiors o
mltjans, explica Giró. La facto-
ria s'ha construüt en poc més
d'un any. Bebidas del Caribe
es va constituir el mes d'agost
del 1996 i la fabrica s'ha estre-
nat el desembre de 1~97. A
Cuba aixó és un ternps
récord, apunta Giró. El rna-
teix govern cuba ens ha feli-
citat,

El rnáxirn responsable de la
cornpanyia vilanovina consi-
dera que les relacions entre els
governs espanyol i cuba han
millorat. EIPPs'haadonatque
el comerc amb Cuba és im-
portantíssim, apunta. Giró re-
corda que el secretari d'Estat
de Cornerc del govern de Ma-
drid va visitar I'illa el passat
mes de novembre i es va reunir
amb un grup d'empresaris es-
panyols. Les relacions co-
mercials han d'existir inde-
pendentmer¡t del régim poli-
tic, afirma Giró. Encara estem
sense ambaixador, peró crec
que aviat se'n nornenará un.

Que els empresaris espa-
nyols tornen a Cuba és un fet.
Tenim moltes facilitats, per
afinitats culturals i de lIe'n~
gua, que altres parsos no te-
nen, i les hem d'aprofitar.
Manel Giró fa notar' el
paral.lelisme entre aquest
desembarc a I'illa i els negocis
deis indianos, al segle passat.
És una mica al revés. Ara
anem a invertir 311a,afirma, El
propietari de MG recorda que'
el turisme és un sector en
.constant creixernent a Cuba,
un-sarnp on són possibles mol-
tes inversions d'empreses ea-.

Ramón Castro, germá de Fidel, amb Manuel Giró-El govern cuba está satistet amb I'empresa DIARI

El ministre Alejandro Roca, amb Giró i Escarrá. La nova fábrica ésentre I'Havana i Varadero DIARI

talanes i espanyoles.
ManelGiró i Jordi Escarrá,

delegat de MG a Cuba, han
actuat com a contacte entre
I'alcalde de Vilanova, Esteve
Orriols, i la vila de Matanzas, a
I'illa carib, per tal de recuperar
el projecte solidari de reforma

d'unes escoles a' la població
iIIenca. Hem estat a Matan-
zas i hem tingut contactes
amb el seu alcalde per tal de
posar en marxa aquesta
col.laboració, seguint les
instruccions de I'alcalde de
Vilanova, amb la intencióque

aixó servetxí entre les dues
ciutats, Aquest projecte de
col.la-boració entre tots dos
ajuntaments va sorgjr la legis-
latura passada i consisteix en
la reforma de I'escola Lenin,
fundada pel vilanoví Josep
Tornásventosa.


