
 

  

 
 
 

En motiu de la III Nit del Cercle, 
entrevistem el Sr. Manel Xifra, president 
de Comexi Group, una de les tres 
empreses candidates al Premi Nit del 
Cercle 2013. 
 
P - El passat mes d’octubre, Comexi 
Group i el Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona van signar un 
conveni de col·laboració. Ens podria 
explicar com s’ha dut a terme el procés 
i quins objectius persegueix aquest 
acord? 
 
R - L’objectiu bàsic d’aquest acord per part 
de Comexi Group és participar de 
l’ecosistema d’innovació que el Parc 
representa. Inicialment, hem situat en el Parc l’àrea de formació del nostre Centre 
Tecnològic del Packaging Flexible Manel Xifra Boada. Enguany preveiem fer un pas 
més amb  la creació de la Càtedra Comexi de Tecnologies de Procés del Packaging 
Flexible. Aquesta càtedra serà a més molt innovadora perquè es plantejarà conjunta, 
és a dir, que unirà la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya, 
responent al compromís amb l’àmbit universitari del nostre entorn amb el que ja estem 
assolint un nivell d’acords de transferència que ho justifica. 
 
P - La internacionalització és un eix clau de l’estratègia empresarial de Comexi 
Group. Des de la seva experiència, quines creu que són les potencialitats i les 
debilitats de la indústria catalana a l’hora d’aprofitar les oportunitats del mercat 
internacional? 
 
R- La indústria catalana, diversificada i formada principalment per PIMES, presenta ja 
avui un grau important d’internacionalització. Compta amb una base prou nombrosa 
d’empreses globals, amb les dimensions mínimes suficients per actuar en el mercats 
mundials, on han mostrat uns nivells contrastats de competitivitat i que estan 
esdevenint empreses tractores per a les empreses del seu entorn. Tenint en compte 
aquesta realitat, destacaria la seva flexibilitat i capacitat competitiva, com a 
potencialitat, i la seva dificultat per poder abordar l’estratègia de creixement necessària 
en molt casos per consolidar el seu posicionament en el mercat global, com a debilitat. 
 
 
P - Un dels criteris del Premi Nit del Cercle és al Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC). En aquest sentit, la seva empresa ha centrat una part de les 
inversions a iniciatives relacionades amb el medi ambient. Quin creu que és el 
paper de la RSC en la indústria catalana? 
 
R - La indústria catalana ja fa temps que ha deixat de competir per costos i ha passat a 
fer-ho per tecnologia i servei. Per tant, només tindrà futur si opta per l’excel·lència. 
Però l’excel·lència no és possible sense un compromís ètic més enllà de la legislació 
existent. En aquest àmbit, tenim el gran repte de transformar la indústria amb la 
finalitat d’adaptar-la a la societat sostenible del futur, tant des del punt de vista del 
producte que ofereix com del procés i recursos naturals necessaris per produir-lo. 
Aquest repte, aquesta necessitat, és al mateix temps una gran oportunitat per  
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focalitzar la capacitat innovadora, i haurà de passar a ser també una de les àrees 
d’actuació més vitals de la RSC, ja que no tot es podrà justificar per un òptim retorn de 
la inversió.  
 
Una de les línies estratègiques de Comexi Group és cercar la innovació tecnològica 
per poder reduir les emissions i la petjada de carboni del sector del packaging flexible. 
Ho hem fet innovant dins la nostra companyia i també participant en col·laboracions 
amb altres empreses del sector, com per exemple els productors de tintes, 
desenvolupant tecnologies més sostenibles. Un dels resultats d’aquest darrer cas és la 
laminació sense solvent, restant al procés l’element més contaminant. 
 
P - I per acabar, ja que la seva empresa segueix treballant i millorant, malgrat la 
crisi, doni’ns un missatge, una idea positiva o una perspectiva optimista sobre la 
situació econòmica present o a curt termini. 
 
R - L’actual situació econòmica és deguda en gran part al model econòmic de 
creixement del nostre país, insostenible pel pes que va agafar el sector de la 
construcció d’habitatges. Estic convençut que tenim bones bases per competir en el 
selectiu mercat internacional, en termes de costos i gent ben formada, en nivells 
comparables als dels països del nostre entorn. Per tant, quan desaparegui l’actual 
situació de restricció creditícia (l’evolució d’aquestes darreres setmanes està sent 
francament positiva), és d’esperar una recuperació de l’ocupació a la indústria, que 
arrossegarà als altres sectors. 
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