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■L'empresa gironina Frit Ravich,
amb seu a Maçanet de la Selva, ha
crescut un  durant el  i ha
tancat l'exercici facturant  mi-
lions d'euros (MEUR). La firma,
que produeix i distribueix patates,
fruits secs, snacks i llaminadures,
està immersa en un ambiciós pla
estratègic per incrementar fins a
un  la seva xifra de negoci en
els tres propers anys. L'objectiu,
com ja va anunciar l'empresa, és
tancar el  assolint els 
MEUR de facturació. Per aconse-
guir-ho, Frit Ravich ha impulsat la
seva digitalització. Entre d'altres,
gestionarà les comandes dels
clients a través d'una aplicació
que inclourà les . referències
del seu catàleg. En paral·lel, Frit
Ravich manté una forta empenta
inversora. Durant els últims cinc
anys, l'empresa ha invertit 
MEUR que, entre d'altres, han
permès aixecar un nou centre lo-
gístic totalment automatitzat. Ara,
a aquesta quantitat s'hi sumaran
 MEUR més per posar al dia i
ampliar la fàbrica.

Frit Ravich produeix patates,
snacks i fruits secs i distribueix les
principals marques de llamina-
dures i snacks dolços del mercat.
L'any passat, l'empresa va tancar
l'exercici facturant  MEUR, un
, més que al . Segons su-
bratlla la seva directora general,
Judith Viader, això consolida «l'ex-
pansió» que Frit Ravich ha man-
tingut durant la darrera dècada.
Uns anys durant els quals la firma
ha aconseguit doblar la seva xifra
de negoci (passant dels 
MEUR als ).

Frit Ravich, però, manté la vista
posada al . Serà aleshores
quan culmini l'actual pla estratè-
gic en què es troba immersa, i que
s'ha fixat incrementar fins a un
 més els números actuals.
L'objectiu és arribar a facturar 
MEUR. 

Viader subratlla que, per acon-
seguir-ho, «necessàriament»
l'empresa necessita passar d'un
model de negoci «tradicional» a
un altre de «digital».I aquesta
«transformació» no només afec-
tarà tota l'estructura organitzativa
de l'empresa, sinó que també es
traslladarà a la producció i a la dis-
tribució. 

Segons va avançar Viader, Frit
Ravich gestionarà les comandes
amb els clients a través d'una apli-
cació –una APP- que inclourà to-
tes les referències del seu catàleg.
Actualment, en són . (de les
quals n'hi ha  de pròpies). 

«Volem implantar un model de
negoci innovador», va subratllar
la directora general de Frit Ravich.
«Es tracta d'un somni compartit
amb tota la nostra gent, fomen-
tant l'empenta empresarial però
també reconeixent els valors del
treball en equip i l'aportació de la
plantilla», hi va afegir. Viader va
donar a conèixer aquesta estratè-

gia en el marc de la  Trobada
Empresarial al Pirineu, que se ce-
lebrava ahir a La Seu d'Urgell.

20 MEUR en els propers anys
En paral·lel, Frit Ravich manté
l'impuls inversor que l'ha carac-
teritzada durant els darrers anys.
Als  MEUR que ha invertit du-
rant els últims cinc anys, part dels
quals han permès aixecar un cen-
tre logístic totalment automatitzat
a Maçanet, ara n'hi sumarà 
més. «Permetran reestructurar
tota la part de la fàbrica», precisa
la directora general.

De fet, aquest  l'empresa ja
destinarà  MEUR per crear una
nova sala de fregidores a la seva
planta de Maçanet. Es faran servir
per cuinar fruits secs i patates ca-
solanes i permetran ampliar fins
a un  la capacitat productiva
de la planta.

Actualment, cada setmana Frit
Ravich produeix  tones de pata-
tes casolanes (el seu producte es-
trella),  tones de patates indus-
trials,  tones de fruits secs i 
tones d'snacks. 

Frit Ravich compta a dia d'avui
amb una plantilla de . treba-
lladors. Diàriament, des del cen-
tre logístic de Maçanet de la Selva
l'empresa prepara . coman-
des i opera  rutes arreu del te-
rritori estatal, on arriba a .
punts de venda (que es repartei-

xen en quatre canals: botigues
d'alimentació, hostaleria, impuls
i granel).

L'empresa gironina té  dele-
gacions comercials repartides per
tot Espanya, illes Balears i Canà-
ries. Frit Ravich se centra en el
mercat català i estatal (on hi ven,
respectivament, el  i el  del
global). Però l'empresa gironina
també té presència a l'exterior. Ac-
tualment, ven el  de la seva fac-
turació a  països diferents, entre
els quals en destaca França (on
l'any  va obrir-hi una filial).

Frit Ravich factura 223 MEUR el
2017 i vol créixer un 30% en 3 anys
La companyia de Maçanet de la Selva engega el camí de la digitalització i gestionarà les
comandes amb una aplicació que inclourà les 3.800 referències de patates, llaminadures i snacks 

Treballadores, envasant patates
casolanes a la fàbrica de Frit
Ravich, el novembre passat. ACN

Cada setmana Frit
Ravich produeix 28
tones de patates
casolanes, el seu
producte estrella

La XiFRa
70 MEUR

Una inversió per al magat-
zem i per posar-se al dia
 Durant els últims cinc anys,
l'empresa ha invertit 50 MEUR
que han permès aixecar un
nou centre logístic totalment
automatitzat. Ara, s'hi suma-
ran 20 MEUR més per posar al
dia i ampliar la fàbrica.
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■ Els espanyols procedents de fa-
mílies amb baixos ingressos po-
drien trigar fins a quatre genera-
cions a aconseguir el nivell d'in-
gressos mitjà. Així ho ha constatat
l'Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE) en el seu informe Un as-
censor social avariat? Com pro-
moure la mobilitat, que aprofun-
deix en les oportunitats dels ciu-
tadans de diferents països del
món d'ascendir en l'escala social
i econòmica.

En aquest sentit, l'informe ha
destacat, de forma general en tots
els països que conformen l'OCDE,
que l'«ascensor social» està «ava-
riat» doncs, mentre les persones
que provenen de famílies que es
troben en el més alt del nivell d'in-
gressos romandran al capda-
munt, la gent amb menys ingres-
sos ha de lluitar per ascendir fins
a un nivell de renda mitjà.

En el cas de les persones a la
zona intermèdia d'aquest ràn-
quing social, aquesta posició s'en-
fronta a un major risc de caure a la
zona d'ingressos baixos i fins i tot
pobresa que d'ascendir cap als ni-
vells més alts.

Segons l'OCDE, això comporta
unes conseqüències econòmi-
ques, socials i polítiques «noci-
ves» doncs suposa que molt del ta-
lent registrat en els nivells inferiors
d'aquesta escala es malgasta, la
qual cosa es tradueix en una pèr-
dua d'oportunitats de creixement
econòmic. Així mateix, aquesta si-
tuació redueix la satisfacció, be-
nestar i cohesió social dels ciuta-
dans.

En concret, en el cas espanyol,
l'OCDE assegura que hi ha una
idea estesa que les fortunes i avan-
tatges dels pares juguen un paper
fonamental en la vida de les pro-
peres generacions perquè un 
dels enquestats va assenyalar que
l'educació donada pels pares és
un tret «important» per a la vida
dels seus descendents. Aquesta
percepció es mostra a Espanya de
forma més acusada que en altres
països i registra el segon nivell més
alt entre els països de l'OCDE.

Els espanyols
triguen fins a 
4 generacions a
tenir la mitjana
d'ingressos

L'OCDE alerta que
l'ascensor social als països
membres està «avariat» per
millorar en l’escala social


