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Aquest llibre aborda la història del Grup Derivados Forestales (1942-2006), empresa 
catalana del sector químic, des de la visió d’Àngel Surroca, un dels seus grans prota-
gonistes, i de més de trenta membres del seu Equip. Al llarg del llibre, Surroca, que 
va dirigir l’empresa a partir de 1960, explica la trajectòria des de la seva incorporació 
el 1954, amb 19 anys, fins l’any 2006 en què es va vendre el que quedava del Grup 
Derivados Forestales a Ercros. 

Es tracta d’una temàtica rellevant, ja que l’empresa va assolir importants fites en 
generació de riquesa i ocupació. Una aproximació del valor generat per l’empresa el 
tenim en 240 milions d’euros, si es té en compte la valoració de 109,8 milions d’eu-
ros que és l’import de referència de la venda del 45% de les accions al Banc Sabadell, 
establerta el 2002. El Grup Derivados Forestales va acabar liderant el mercat mundial 
en productes com el paraformol, les pols de moldeig i el pentaeritritol, uns lideratges 
que encara avui perduren.

Història de Derivados Forestales
En un documentat preàmbul s’expliquen els orígens de la companyia. El 2 de setem-
bre de 1942, nou emprenedors procedents de la indústria tèxtil, liderats per Joaquim 
Saltor Madorell, l’enginyer que havia coordinat les obres d’electrificació d’Andorra 
els anys trenta sota les ordres de Miquel Mateu i Pla, funden l’empresa a Sant Celoni 
amb un capital d’un milió de pessetes. Els primers accionistes eren industrials tèxtils 
que necessitaven matèries primeres per als seus tints, en plena autarquia. L’activitat 
inicial era la destil·lació de la fusta per produir carbó vegetal i d’altres subproductes 
com alcohol de fusta, àcid acètic o quitrà. El 1946, Joaquim Saltor, que havia patit la 
pèrdua de persones molt estimades durant la Guerra Civil, deixa l’empresa i ingressa 
a l’orde dels Mercedaris, dedicada a l’assistència de persones necessitades.

L’empresa va passar moments difícils i el 1947, quan estava a punt de desaparèixer, 
Josep Pàmias Corrons, propietari de la fàbrica d’estampats de prestigi internacional, 
que duia el seu nom, aplega un altre grup de grans empresaris tèxtils, que es van in-
corporar a l’accionariat i van reflotar-la. Al capdavant Pàmias hi va situar el tàndem 
format pel seu amic Pere Madí (propietari de boscos) i pel seu gendre Pere Mir (doctor 
en Ciències Químiques) que van assumir el lideratge de l’empresa. Per perfeccionar el 
procés industrial Pere Mir visita fàbriques de diversos països europeus (Bèlgica i Ale-
manya) i allà es familiaritza amb les millors pràctiques. Poc després, en efecte, varen 
introduir una important innovació: passar de la carbonització de la fusta realitzada en 
un procés discontinu a un procés continu, el 1951. Va ser la primera empresa en dis-
posar a Espanya d’un forn de carbonització en continu. Aquest avantatge competitiu 
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es va aconseguir gràcies a la col·laboració de l’empresa belga Lambiotte i també amb la 
recerca que es feia a la Universitat. La innovació va permetre a l’empresa patentar el forn 
per a la destil·lació de llenya. 

Un factor paral·lel que també va ajudar és el fet que el pare de Pere Mir era el director 
de la sucursal espanyola de l’empresa nord-americana Dun & Bradstreet dedicada als in-
formes comercials, i això li permetia disposar de molt bona informació de tot el teixit 
empresarial (clients, proveïdors, competidors...).

Per altra banda, algunes de les persones clau de l’empresa estaven ben connectades amb 
els polítics d’aleshores i bastants dels accionistes i directius s’havien conegut a la famosa 
colònia catalana de Sant Sebastià, durant la Guerra Civil. 

A partir de 1953, l’empresa aposta pel creixement amb l’adquisició d’empreses. És el cas 
de Destilerías e Industrias Químicas (DIQSA), de Balenyà, el 1953, per fer acetat d’etil. 
Com que Derivados Forestales tenia pocs recursos financers, per anar ampliant la capaci-
tat de producció es va optar per adquirir maquinària de segona mà a d’altres fabricants, 
en aquest cas, alemanys com Degussa, i el 1955 Derivados va absorbir DIQSA i la va tras-
lladar a Sant Celoni.

Després d’alguns anys de pèrdues, el 1954, Derivados Forestales va començar a generar 
beneficis. Aquell any, amb cent treballadors, va facturar 7 milions de pessetes (que tenint 
en compte la inflació serien l’equivalent a 2,4 milions d’euros d’avui) i va guanyar 300.000 
pessetes (que tenint en compte la inflació serien l’equivalent a 0,1 milions d’euros d’avui). 
En aquells moments, Àngel Surroca tenia 19 anys, treballava al Banco Central i com mol-
tes altres persones a l’època estava pluriocupat. A les nits portava la comptabilitat d’un 
laboratori propietat de Pere Mir. Tot i els beneficis de 1954, l’empresa mantenia una situa-
ció financera complicada. Per això, la primera feina de Surroca va ser aclarir els comptes 
de la companyia i la situació amb els bancs.

A poc a poc, Àngel Surroca va començar a assumir diverses responsabilitats a l’empresa, la 
majoria per iniciativa pròpia. Així, el 1958 assumeix les compres de la llenya després d’un 
enfrontament amb el director de fàbrica de Sant Celoni. És el mateix any en què Pere Mir 
decideix tirar endavant la Planta de Formol dins un gran edifici, amb tecnologia de l’es-
mentada empresa belga Lambiotte, que s’allargarà en el temps. Just aleshores intervé, pri-
mer, el Dr. Lluís Eek, professor i introductor del cromatògraf a la Universitat de Barcelona 
i a la indústria d’Espanya i l’home clau en la recerca i autor de la majoria de patents del 
Grup durant quaranta-cinc anys (1957-2002) i, tot seguit, el Dr. Marcel Ciutat, el director 
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tècnic del Grup, que convertirà la teoria en realitat a partir de 1962. En els primers anys 
es produïen 1.000 tones/any de formol, que es convertirien en 700.000 tones/any el 2006.

El mateix 1958 Àngel Surroca li proporciona a Pere Mir la possibilitat d’un negoci subter-
rani amb la producció d’alcohol etílic pur, tal com ell diu: «La coincidència de la fabricació del 
desnaturalitzant d’alcohols, el consum d’alcohol desnaturalitzat, la fabricació de l’acetat d’etil, l’amistat 
de Carlos Socias d’Alcoholes Montplet i el coneixement científic del Dr. Eek, va fer possible crear un negoci 
fabulós, a l’esquena del sogre i dels accionistes de Derivados Forestales, que va durar quasi 20 anys fins 
l’any 1978 quan Pere Mir va marxar a Suïssa.»

El 1959, Surroca va dissenyar la primera campanya de màrqueting amb la creació de la 
marca Carbing per al carbó de Derivados Forestales amb la projecció de films publicitaris 
al Cine Capitol i als Cines Bosque. 

El 1962 Derivados Forestales col·labora amb els seus tècnics com a docents en un centre 
pioner de Formació Professional, fundat amb l’herència de l’enginyer Alfons Moncanut, 
creador del cinema Publi i parent d’Antoni Tàpies, que ell i els seus amics havien convertit 
Sant Celoni en un referent de l’avantguarda artística amb la presència de Dau al Set. 

El 1964 es varen fer avenços decisius per solucionar un dels colls d’ampolla que limitava 
la capacitat d’expansió de l’empresa: l’aigua. Amb molta tenacitat, es va haver de vèncer 
una teranyina d’obstacles naturals, tècnics i burocràtics per anar a buscar aigua amb una 
canonada de cinc quilòmetres des dels pous perforats sota la riera de Gualba de Baix i el 
riu Tordera fins a la fàbrica, una obra que va culminar el 1971. 

El 1975 l’empresa accelera la internacionalització i comença a vendre tecnologia al món. 
Es dissenyen i construeixen plantes de formol per a altres empreses a diferents països dels 
cinc continents.

Eren anys convulsos a Espanya i es varen produir alguns segrestos i assassinats d’empresa-
ris. I el nom de Pere Mir va aparèixer en una llista en mans d’un grup terrorista. Això va 
motivar que el 1978 Pere Mir marxés a Suïssa delegant totalment en Àngel Surroca com 
a administrador únic.

Durant els anys següents, l’empresa va accelerar el seu creixement. El 1979 es fa el salt 
sobre l’Atlàntic i es crea Soquimex (Sociedad Química Mexicana) a Chihuahua i es parti-
cipa a Paneles Ponderosa a la mateixa ciutat, una joint venture que va proporcionar molts 
beneficis durant dues dècades. 
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Entre 1983 i 1984, en un any, Surroca va impulsar quatre adquisicions estratègiques: Po-
lialco, a Tortosa, Aicar, a Cerdanyola, Promagsa a Molina de Aragón-Guadalajara i Utiel, 
S.A. a Utiel-València. Aquell 1984, amb la compra d’aquestes empreses, amb plantilles 
desmesurades i una productivitat molt baixa, el Grup va arribar a donar feina a 2000 
treballadors. 

Al llarg dels anys noranta s’intensifica la venda de patents i de fàbriques claus en mà per 
tot el món. Entre 1992 i 1996, més de deu projectes prendran forma a l’Índia, Indonèsia, 
Nord-Amèrica i Sud-Amèrica.

Al llibre s’explica també com Pere Mir, arran d’un càncer, va anar posant el fre a l’accele-
rador, tot i que el Grup tenia unes grans possibilitats d’expansió. Va ser a Nova York, quan 
estaven en un despatx d’advocats acabant de tancar alguns serrells, que es va presentar 
Pere Mir i ho va parar en sec. I, per exemple, ja tenien a la Xina el seixanta per cent de la 
quota de mercat i un projecte industrial molt avançat que, segons Àngel Surroca, també 
es va deixar perdre per l’oposició de Pere Mir. El 2002 Pere Mir ven el 45% de Derivados 
al Banc Sabadell i de fet posa el Grup a la venda. La història de Derivados Forestales es 
va acabar el 2006 quan es va tancar la venda del que quedava del Grup a Ercros, un cop 
venudes Delsa, Utiel i Casco Industrie. 

Factors clau de l’èxit 
Donada la positiva evolució de l’empresa és interessant identificar els factors que poden 
explicar l’èxit assolit. Els estudis sobre èxit empresarial acostumen a distingir entre els 
factors que estan relacionats amb les persones que han liderat l’empresa i els seus equips, 
i els factors relacionats amb l’estratègia i l’operativa. Ara analitzarem els factors que s’ex-
pliquen en aquest llibre.

Pere Mir, empresari químic d’èxit i mecenes
L’èxit de l’empresa no es pot explicar sense Pere Mir i Àngel Surroca. De Pere Mir es pot 
destacar el seu olfacte empresarial en la seva etapa creativa, quan va posar en acció els 
seus coneixements químics innovadors que varen ser una font d’avantatges competitius i 
de riquesa els anys cinquanta. 

Un aspecte rellevant és també la vessant filantròpica de Pere Mir, que té uns inicis remots 
quan encara no havia fet quaranta anys amb unes donacions a la Casa Pairal de Vilassar 
de Mar, fundada el 1908 per Jaume Puig Mir. Pere Mir, seguint els desitjos de la seva mare, 
morta el 1964, finança la construcció d’un nou edifici i de tot l’equipament de la Casa 
Pairal, en el mateix solar de 1908. 
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No va ser fins al 2002 que es va crear la Fundació Cellex, amb els diners de la venda del 
45% de l’empresa al Banc Sabadell, quatre anys abans de la venda de Derivados Forestales  
el 2006. Les activitats principals d’aquesta fundació són el finançament de projectes cientí-
fics ambiciosos que no haguessin pogut fer-se realitat només amb finançament públic. D’ell, 
el 2015, l’aleshores conseller d’economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell va dir: «Algu-
nes de les nostres millors institucions científiques no serien on són sense el suport de Cellex; el seu paper ha 
estat fonamental». Entre les institucions a les quals la fundació ha donat més suport destaquen 
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), avui reconegut com una referència mundial en 
fotònica; l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO), que té un edifici de set plantes 
íntegrament finançat per Cellex; o l’Institut IDIBAPS de l’Hospital Clínic, que ha guanyat 
més de 5.000 metres quadrats amb el nou Centre de Recerca Biomèdica Cellex.

Un altre mèrit de Pere Mir és haver apostat per Àngel Surroca en qui va anar delegant la 
gestió de la companyia. Controlava a distància, però delegant tots els poders. 

La confiança envers ell era total, com ho demostra que el 1974 Pere Mir va confirmar 
que, quan morís, li deixaria el 20% de l’empresa Fydsa i que el 1978 va renovar el com-
promís amb aquestes paraules: «Por último, este mandato es la prueba de mi afecto, confianza y 
reconocimiento expreso del gran esfuerzo que has realizado hasta ahora en la correcta dirección de las 
empresas, cuyos resultados son evidentes y por los cuales considero eres merecedor de este acto, que 
confío ampliar en el futuro. Y para que conste, a todos los efectos, firmo la presente en Barcelona, a 19 
de abril de 1978. Pedro Mir Puig.» De tota manera, segons Àngel Surroca, aquestes promeses 
no es varen complir. 

Àngel Surroca i l’expansió industrial
Àngel Surroca va tenir una infància difícil amb només tres anys de plena convivència amb 
el pare. De la seva personalitat destaquen molts aspectes. Un d’ells, l’habilitat per escapar 
d’algunes obligacions que el servei militar comportava i que li impedien poder anar a 
treballar a l’empresa. El primer que va fer l’Àngel quan es va incorporar a l’empresa amb 
19 anys va ser posar ordre a l’administració i les finances de Derivados Forestales, tant a 
Barcelona, on hi havia les oficines centrals, com a Sant Celoni.

En el llibre es citen diversos exemples que mostren la seva manera de fer negocis i la 
importància de la paraula: «Amb una encaixada de mans li vaig comprar 1.000 tones amb el com-
promís que la llenya començaria a entrar a la fàbrica el dilluns següent. A partir d’aquest moment 
em vaig responsabilitzar de fer totes les compres». A continuació, a més de les compres, va anar 
assumint competències en àrees clau com són les vendes, relacions laborals, etc. 
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En un tema tan rellevant com la recerca i la producció, Àngel Surroca va comptar amb els 
dos professionals molt competents ja citats, com el Dr. Lluís Eek i el Dr. Marcel Ciutat, ben 
connectats amb la universitat, d’on van sortir Pere Soler, el Dr. Pedro Vallejo, el Dr. Joan 
Casas, entre d’altres, i una llarguíssima llista de graduats d’alt nivell, que es formaven en 
un Centre de Recerca especialitzat en la formació del personal, en un model avançat del 
que avui se’n diria universitat emprenedora. 

Un avantatge de ser responsable de vendes i compres a la vegada és que, com diu ell: 
«Vaig tractar sempre bé les persones que venien a oferir alguna cosa com si fossin clients.» Un altre 
punt fort de Surroca era la capacitat de relació amb l’Administració Pública, clau en un 
sector molt regulat, on va demostrar una alta habilitat a superar tota mena d’obstacles 
burocràtics.

Durant tots els anys que va dirigir l’empresa s’hi va dedicar amb cos i ànima fins aconse-
guir l’hegemonia del mercat espanyol i activar la presència internacional. Les primeres 
vacances varen ser els quinze dies del viatge de noces a Mallorca, quan ja feia cinc anys 
que treballava a l’empresa. I les vacances següents serien vint anys després.

L’equip humà
L’empresa va ser pionera des dels anys seixanta a contractar a partir de processos de selec-
ció encarregats a Agències professionals, amb Tests Psicotècnics i Proves Grafològiques. A 
l’inici, a Sant Celoni, la selecció era de gent molt jove, amb les típiques llargues jornades 
laborals. Però, de seguida, la selecció es va fer habitualment amb un anunci a La Vanguar-
dia i se seguia un filtratge molt acurat, que s’ha demostrat vàlid amb la creació d’un Equip 
d’alt nivell, coherent i estable al llarg de molts anys.

Per altra banda, s’empoderava molt a les persones, en temes com l’autonomia de gestió 
en les despeses. També han estat claus els incentius per millorar l’eficiència. Una mostra 
de com a través d’una correcta política d’incentius es pot millorar molt la tenim en aquest 
exemple que explica Àngel Surroca: «Un altre problema que hi havia era el transport que es feia 
amb un camió propietat de la fàbrica i que servia per subministrar als clients. Aquest camió no com-
plia mai les programacions que havia de cobrir. Com a solució vaig convertir el xofer en «empresari» i 
vam regalar-li pràcticament el camió a canvi d’unes tarifes fixes. Transport assegurat, preus concer-
tats i bon servei externalitzat per sempre més.» El mateix Àngel s’encarregava personalment 
de donar feed-back als seus col·laboradors. Un altre tret característic de l’empresa és que  
la promoció professional sempre es procurava de fer amb gent interna abans que bus-
car-la a fora. 
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Estratègia
De la part estratègica destacaria sobretot la innovació, la internacionalització i l’encert 
de créixer en els anys correctes. Àngel Surroca, amb el suport d’un Equip molt ben dotat, 
tant tècnic, com de compres, com comercial, varen tenir molta intuïció per anticipar 
els moviments del mercat. I des dels inicis, l’empresa sempre va aprendre de les millors 
pràctiques internacionals i va col·laborar amb la Universitat. Això li va permetre disposar 
d’avantatges competitius que es varen transformar en més de 200 patents. Un exemple, el 
tenim en els anys cinquanta com explica el jove Surroca: «L’aprofitament del quitrà produït 
per la destil·lació de la fusta, que no tenia cap utilitat i era un destorb i que el vam convertir en com-
bustible en substitució del gasoil que s’utilitzava per a l’obtenció de vapor.» 

Un altre factor clau d’èxit ha estat encertar el moment en què s’aposta per créixer. Com 
subratlla Àngel Surroca: «En plena crisi, quan la gent es mantenia o tancava, era quan nosaltres 
ampliàvem. I quan la crisi acabava nosaltres teníem a punt la capacitat de producció preparada pel 
proper creixement del mercat.»

Operativa
L’empresa també va ser excel·lent en els aspectes operatius. Pel que fa a les compres, per 
tal d’evitar problemes de subministrament i disposar de millor capacitat negociadora, 
es va optar per diversificar els proveïdors. També es fomentava la relació col·laborativa 
amb els proveïdors i els clients per aprendre mútuament els uns dels altres. En temes de 
producció sempre es va prioritzar la millora contínua dels processos. De l’administració 
cal destacar l’aposta per la tecnologia informàtica i el control ferri de les despeses. Com 
manifesta Àngel Surroca: «Filosofia dels costos més baixos del mercat. Si tu els tenies, quan arribés 
la crisi, tu series l’últim de tancar.» A part de la visió comercial, es va donar molta importància 
a la imatge corporativa, els logos i l’aspecte de les fàbriques, sota el mestratge del polifa-
cètic escultor i investigador visual Ramon Vinyes.

Una dimensió inèdita davant temes discutibles: els aspectes ètics i legals
El llibre inclou alguns detalls que poden sorprendre el lector, perquè hi ha algú capaç 
d’explicar les interioritats i les pràctiques habituals del teixit industrial del país fins al 
1977, quan té lloc la primera reforma fiscal, ja que durant els anys anteriors es va fer 
alguna pràctica que podria ser qüestionable en la seva dimensió ètica o legal. Al llibre s’ex-
plica que, quan va entrar Àngel Surroca a l’empresa, es va trobar que hi havia tensions de 
tresoreria i es feia paper de col·lusió, consistent en generar documents  –tipus els pagarés 
d’avui dia– que eren obligacions de pagament fictícies de clients que permetien accedir 
al finançament bancari. Tot i que aquesta pràctica era molt habitual en aquells anys, no 
deixa de ser una il·legalitat.
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També s’expliquen altres pràctiques molt discutibles des del punt de vista ètic o direc-
tament il·legals, com és la creació d’empreses sense informar els accionistes, vendes i 
despeses no declarades fiscalment, suborns, pràctiques contràries a la competència, espi-
onatge industrial... És possible que moltes d’aquestes pràctiques fossin habituals fa algu-
nes dècades, però no deixen de sorprendre i més quan es llegeixen en un llibre amb les 
explicacions dels seus protagonistes. 

Comentaris finals
Un aspecte que també tracta el llibre és la relació entre el propietari (Pere Mir) i el màxim 
executiu (Àngel Surroca). Es tracta d’una relació amb llums i ombres. En la part de llums, 
podem destacar la relació personal que anava més enllà de la dimensió professional i la 
confiança total del propietari en el gestor, fet que li atorgava la màxima autonomia per a 
la presa de decisions. En la part d’ombres, hi ha aspectes com l’absentisme del propietari 
en el seguiment del dia a dia de l’empresa i la decisió de vendre l’empresa quan possi-
blement hi havia moltes possibilitats d’ampliar el lideratge mundial. En el llibre, Àngel 
Surroca mostra agraïment per la confiança que li tenia Pere Mir, però també deixa anar 
crítiques, com quan parla de la nova fàbrica d’Almussafes. «Aquesta fàbrica es va construir en 
contra del parer de Pere Mir que no hi va posar cap pesseta, però la inversió es va finançar gràcies 
a un crèdit de 25 milions de pessetes que el meu amic, Joan Martí Mercadal, del Banc Industrial de 
Catalunya, confiant en mi, me’l va concedir.» En els darrers anys de vida de Pere Mir, segons 
Àngel Surroca, la seva actitud cap a l’empresa va canviar i va començar a posar pegues a 
totes les decisions que haurien comportat una expansió del Grup i, finalment, de manera 
inesperada la va vendre. 

Un altre aspecte crític podria ser la falta de reconeixement de la tasca duta a terme per 
un Equip humà entregat durant dècades. Per això, com diu Àngel Surroca al «Liminar», es 
tracta d’un llibre que s’ha escrit amb l’objectiu d’«intentar fer justícia i retre homenatge a l’esforç 
abnegat de cada una de les persones que formaven part d’aquest Equip». En temes com aquests cal 
tenir en compte que el llibre no pot deixar de ser parcial, ja que hi faltaria la visió de Pere 
Mir, així com la malaurada absència del Dr. Lluís Eek, l’autor de les patents, el Dr. Marcel 
Ciutat i Pere Soler, per esmentar els tres investigadors i tècnics més significatius del Grup, 
el nom dels quals no va esmentar mai, i la resta de companys morts.

En resum, crec que es tracta d’un llibre molt interessant i col·lectiu que, a partir de la 
visió de la majoria dels principals protagonistes, permet entendre com des de zero es va 
poder consolidar un grup d’empreses líder del sector químic. Per tant, és una font d’apre-
nentatge de com funcionen les empreses d’èxit, els lideratges, l’equip humà, els aspectes 
estratègics i operatius; i també les relacions humanes en el món de l’empresa.
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