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Ideal, Padesa i Dapsa, el pòdium empresarial

TERRES DE L’EBRE V. Adell

Una empresa del sector de la ma-
nipulació de cartó i paper (Dapsa) i
dos de l’agroalimentari (Padesa i
Ideal) conformen el pòdium empre-
sarial ebrenc amb seu social a les Te-
rres de l’Ebre. Així ho recull el ràn-
quing de les 5.000 principals em-
preses d’Espanya publicat a final del
2009 per la revista Actualidad Econó-
mica, que classifica les corporacions
de l’Estat segons el volum de vendes
(en aquest cas del 2008). Segons
aquest informe, Dapsa, Padesa i Ide-
al van facturar conjuntament en
acabar el 2008 -quan just es comen-
çava a fer més intensa la crisi econò-
mica- prop de 400 milions d’euros i

ocupaven més de 1.300 treballa-
dors (amb totes les plantes obertes
arreu de la geografia espanyola). Es
tracta de les tres primeres empreses
de l’Ebre presents a la classificació
on hi figuren fins a cinc corpora-
cions amb seu social al territori: Ma-
verich (Ulldecona), Amitech (Ca-
marles), Ballester (Tortosa), Óleo
Trade (Tortosa) i Naturantaix (la Sé-
nia).

Dapsa, amb un volum de vendes
de 163 milions d’euros en totes les
seues plantes (la majoria, però, cor-
responen a l’Aldea) continua sent
l’empresa amb seu social a l’Ebre
que més facturació genera. Amb
plantes a Alfajarín (Saragossa), Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona) i Torre-
blanca (Sevilla), compta amb una
plantilla de 579 treballadors. És l’on-
zena empresa tarragonina i ocupa el

lloc 1.059 al rànquing general de
l’Estat.

Dos-centes posicions més avall, el
1.253, trobem la segona empresa
ebrenca (i la catorzena tarragonina),
Padesa. Amb domicili social a Am-
posta i delegacions a Roquetes i Va-
lència, Padesa va facturar el 2008
prop de 140 milions d’euros. Se-
gons l’anuari de Actualidad Económi-
ca, aquesta factoria dedicada a la
cria i engreix de pollastres donava
faena a més de 700 treballadors. 

Finalment, complementa el ràn-
quing ebrenc Ideal, que ocupa la
posició 2.156 de tot l’Estat i la 27 de
la demarcació. Ideal, amb més de
100 anys d’història, va generar du-
rant el 2008 un volum de vendes de
84,5 milions d’euros i donava faena
a 58 treballadors. 

L’AGROINDÚSTRIA, AL CAPDA-
VANT Les dades recollides en aques-
ta classificació també continuen
mostrant que l’agroindústria és un
dels sectors més potents del territo-
ri. I és que, de les vuit factories amb
seu social a l’Ebre que figuren a l’in-
forme, fins a la meitat es dediquen a
la manipulació d’aliments. A més de
Padesa i Ideal, al llistat també hi tro-
bem Ballester (amb un volum de
vendes de 55,84 M€ i 55 treballa-
dors) i Óleo Trade (55,84 M€).

Entre les vuit empreses que més
facturació van tindre durant el
2008, també hi trobem Maverick
(67,74 M€ i 214 treballadors), Ami-
tech (57,33 M€ i 117 operaris) i Na-
turantaix (38,84 M€) que, malgrat
la greu situació econòmica que pa-
teix el sector del moble continua
present en aquesta prestigiosa clas-
sificació.

Geogràficament, les empreses de
l’Ebre incloses dins aquesta classifi-
cació de Actualidad Económica es re-
parteixen en diferents municipis del
Baix Ebre i el Montsià. Per contra,
no hi figura cap empresa destacada
amb seu social ni a la Ribera d’Ebre
ni a la Terra Alta. 

Fins a vuit empreses amb seu social a les Terres de
l’Ebre figuren entre les primeres 5.000 corporacions
de l’Estat quant a facturació, segons l’últim ràn-
quing presentat per la publicació ‘Actualidad Eco-

nómica’. Dos, a més, facturen més de 100 milions
d’euros. Són Dapsa i Padesa, que juntament amb
Ideal, continuen conformant el triumvirat de les
empreses amd segell ebrenc. Es tracta d’un ràn-

quing que elabora anualment la consultora Iberin-
form a partir d’informació recopilada entre els re-
gistres mercantils i les facilitades per les mateixes
empreses de l’any anterior.  

Vuit empreses del
territori figuren
entre les 5.000
primeres de l’Estat

Empresa Volum vendes Treballadors Població Posició Tarragona Posició Estat

Maverick 67,74 214 Ulldecona 33 2.789

Amitech 57,33 117 Camarles 43 3.317

Ballester 55,84 55 Tortosa 43 3.404

Óleo Trade 40,58 Tortosa 55 4.778

Naturantaix 38,84 411 la Sénia 57 4.995

DAPSA

Sector: indústria del paper 

Domicili social: l’Aldea

Any de fundació: 1955

Facturació (2008): 163,49 M€ (totes

les plantes)

Treballadors: 579 (totes les plantes)

Posició al rànquing estatal: 1.059

Posició al rànquing tarragoní: 11

PADESA

Sector: agroalimentari

Domicili social: Amposta

Any de fundació: 1973

Facturació (2008): 139,85 M€

Treballadors: 727 (totes les plantes)

Posició al rànquing estatal: 1.253

Posició al rànquing tarragoní: 14

IDEAL

Sector: agroalimentari

Domicili social: Tortosa 

Delegacions: Daimiel (Ciudad Real)

Facturació (2008): 84,52 M€

Treballadors: 58

Posició al rànquing estatal: 2.156

Posició al rànquing tarragoní: 27


