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Reformes especialitzades en adaptacions de la llar
Reformagic està especialitzada a modificar i adaptar habitatges per mitigar la dependència de la gent gran o les persones amb algun tipus de discapacitat

Reformagic
T’encantarà la teva nova llar

www.reformagic.com - info@reformagic.com

Truca’ns sense compromís al 671 009 314
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-¿En quina mena 
d’instal·lacions està 
especialitzada  
Northrop Furet?
Ens dediquem a tota 
mena d’instal·lacions, 
ascensors, elevadors 
inclinats, muntacàr
r e g u e s ,  r e m u n t a
dors, plataformes per 
a minus vàlids, etc. Un 
cop dit això, la nos
tra especialitat és la 
instal·lació d’ascensors 
en edif icis antics, i 
ens adaptem a les ne
cessitats, caracterís
tiques i estètica de 
cada immoble. I per 
una altra banda, la re
habilitació o moder
nització d’ascensors 
antics respectant els 
seus elements de valor estètic 
i adaptantnos, no només a les 
necessitats i característiques 
de cada immoble, sinó tam
bé a les noves normatives de 
compliment obligat. L’empresa 
s’encarrega de resoldre to
tes les anomalies detectades 
en les diferents inspeccions 
d’Indústria per mitjà de qual
sevol de les entitats d’inspecció 
o control.

-¿Quin valor afegit aporta el 
fet que tingueu ISO, engi-
nyers i operaris propis?
A més de l’avantatge que su

posa disposar d’un sistema 
de qualitat reconegut a nivell 
europeu, l’homologació en di
rectiva d’ascensors ens permet 

www.nfascensors.com
Tel. 932 074 486

aplicar el nostre mar
catge CE als ascensors 
que instal·lem, sense 
necessitat de depen
dre de cap altre orga
nisme ni entitat, i ens 
estalviem el cost i el 
temps que implica de
pendre de tercers per 
fer la teva feina.

-¿Què us diferencia de 
la vostra competència?
Avui dia la majoria de 
muntatges d’ascensors 
són en edificis antics, ja 
que amb la crisi no es 
fa obra nova. Nosaltres 
en aquest tema tenim 
avantatge, ja que la nos
tra trajectòria sempre 
s’ha basat en aquesta 
especialitat, i per això 

podem donar solucions a les 
comunitats quan altres em
preses no els les poden donar. 
De fet, hem muntat algun as
censor en comunitats que ja el 
donaven per perdut i sempre 
a preus raonables.

-¿Quina és la filosofia de la 
vostra empresa?
La filosofia de Northrop és que 
el client quedi sempre satisfet, 
això comporta poder solucionar 
els problemes que puguin sorgir.

Amb més de 40 anys d’experiència i especialització en el sector del 
transport vertical, Northrop Furet és una empresa familiar líder en el 
sector, que destaca per la flexibilitat i la innovació per donar la millor 

resposta als seus clients.

Última tecnologia i  
seguretat per a ascensors 

-¿Què hem de tenir en comp-
te quan canviem les nostres 
finestres?
Molts factors, que són els ma
teixos que els preguntem 
als nostres clients: on va 
la finestra, si és per a 
una vivenda habi
tual o per a una se
gona residència, 
quina és la ubica
ció geogràfica de 
l’immoble, si està 
molt exposat al sol 
o al vent, quin dis
seny volen, per què 
han decidit canviarla, 
etc.

-¿A partir d’aquí, amb quins 
materials treballen?
Alumini i PVC indistintament. 
L’alumini permet uns acabats 
més estètics, mentre que el 
PVC és més aïllant tèrmic i 
acústic, per això és el material 
més utilitzat als països on fa 
més fred. També és més econò
mic, i en l’actualitat el PVC amb 
què treballem és de molt bona 
qualitat. 

-Vidres i persianes són els al-
tres components, ¿què asses-
soren des de T-Quattre?
En l’actualitat estem treballant 
molt amb triple vidre de do
ble cambra, que, en contra del 
que la gent creu, no suposa una 

www.t-quattre.com
Tel. 973 241 118

casa de 100 m2 als quatre 
vents que utilitzi la calefacció 
6 mesos a l’any i l’aire condicio
nat dos més pot arribar a es
talviar 600 euros anuals en la 
factura del gas i de l’electricitat. 
Un bon tancament fa que 
l’ambient, fresc a l’estiu i ca
lent a l’hivern, es mantingui. 
Jo crec que la verdadera for
ma d’estalviar no és comprant 
el combustible més barat sinó 
gastant menys combustible

-¿Plans de futur?
Consolidar les nostres boti
gues a Lleida, Tremp i Iguala
da, la més recent, i continuar 
bolcats en el servei als nostres 
clients des de l’assessoria inicial 
al servei postvenda, que és molt 
important i la satisfacció total. 

Fundada el 2003 i amb botigues pròpies a Lleida, Igualada i Tremp, 
T-Quattre és una empresa d’instal·ladors especialitzada en 

assessorament, muntatge i postvenda de finestres i tancaments 
de gamma alta que treballa amb les principals marques.

“Un bon tancament  
estalvia fins a 600 euros  

a l’any en calor i fred”

-¿Quines són les novetats de 
Greutor per millorar la segu-
retat d’un domicili?
L’última novetat és l’alarma wi
fi AGTECH AGS20, molt asse
quible, cap a uns 120 € IVA 
inclòs, activa fins i tot per tall 

de corrent. 
Gràcies a 

Els nostres clients són els par
ticulars que volen instal·lar un 
equip electrònic al seu domici
li i els amants del  bricolatge.

-Després de més de 20 anys 
com a referent en domòtica, 
¿quins són els seus projectes 
de futur?
Estem treballant en noves apli
cacions per controlar a través 
d’una app i ben aviat tindrem 
en el nostre catàleg un produc
te revolucionari que marcarà 
tendència.

www.greutor.com
Tel. 934 202 873

La teva llar protegida, amb Greutor
Lluís Torner, gerent de Greutor

Només l’any passat es van registrar més de 120.000 robatoris en vivendes a Espanya, un 70% més que el 
2007. Els sistemes d’alarma són la millor manera de protegir la nostra llar o comerç. Greutor està especia-

litzada en noves tecnologies i productes innovadors, enfocada al confort i a la seguretat a la llar. 

Greutor fa més de 20 anys que distribueix productes electrònics 
per al consum domèstic, i dóna resposta a qualsevol demanda 
relacionada amb l’electrònica d’un domicili (àudio, vídeo, segure-
tat, control, estalvi energètic…). En total, més de 130 referències de 
les seves pròpies marques (Oh!Haus, AG Tech i IdeasConSonido) i 
de tercers, que distribueix a qualsevol punt de la Península en un 
termini de 24 a 48 hores.

nocturna en HD és un siste
ma intel·ligent de protecció 
proveït de la tecnologia Zwave 
Plus. Inclou un sensor 4 en 1 
de molt reduïdes dimensions, 
que controla: intrusió  movi
ment  temperatura  llumi
nositat, i ens informa de tot 
el que passa en temps real al 
nostre smart phone. A través de 
la càmera podem controlar ac
cessos, llums, regular la llum, 
conèixer consums i crear esce
naris, inclou sof tware per a PC 
i MAC i app per a Apple i An
droid, tauletes i smartphones. 
Amb la nostra marca Oh!Haus, 

una app molt intuïtiva et per
met controlar el que passa a  
casa teva o a l’oficina, opcio
nalment a través de la mateixa 
app disposem de càmeres IP 
en HD i visió nocturna (pos
sibilitat de fins a 100 càme
res); destacaria que és molt 
senzill donar d’alta nous ac
cessoris, detectors de fum – 

sirena solar, etc. Un altre 
producte estrella és la cà
mera i central d’alarma, 

AGTECH AGZ17 31 . 
Aquesta càmera amb 

moviment horitzon
talvertical i visió 

també disposem de minialar
mes extraplanes especials per 
a portes i finestres corredisses.

-¿Quins altres productes 
distribueixen?
Destacaria els nous productes 
de monitorització de persianes 
de la firma Rademacher, de la 
qual som distribuïdors des de 
fa més de 20 anys, en especial 

el model de motor per a cintes 
de persiana Rollotron. 

-¿On es poden trobar els 
productes distribuïts per 
Greutor?
Els nostres productes es poden 
trobar en ferreteries, magat
zems elèctrics i grans super
fícies de bricolatge 
com Leroy Mer
lin, AKI i Bricor. 

gran 
reper

c u s s i ó 
en el cost fi

nal de la finestra. A més, són 
vidres de baixa emissivitat 
amb control solar. Els vidres 
de baixa  emissivitat minimit
zen la pèrdua de temperatura 
dels edificis perquè tenen una 
capacitat de desprendre la seva 
temperatura molt baixa, men
tre que els vidres amb control 
solar ref lecteixen els rajos de 
sol que conté la calor. A l’estiu 
el control solar permet mante
nir una temperatura confor
table a l’interior. Les persianes 
d’alumini són millors i més re
sistents que les de plàstic.

-¿Quin estalvi energètic supo-
sa una bona finestra?
Amb un bon tancament, una 

Raquel Hernández Vico, gerent de Northrop FuretJosep Monrabà Caselles, gerent de  
T-Quattre Tancaments, tancaments d’alumini i PVC

Norhrop, una vegada finalitza-
da la instal·lació, s’encarrega 
del seu manteniment, i ofe-
reix una àmplia garantia per a 
cada una de les peces de la 
instal·lació muntada. Dins del 
manteniment de l’ascensor, 
l ’empresa compta amb un 
servei de 24 hores 365 dies 
per a urgències que es pu-
guin presentar.

 
“Treballem 

amb triple vidre 
de doble cambra, 

que en contra del que 
es creu, no suposa 
una gran repercus-

sió en el cost 
final”
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“L’aspiració centralitzada és més 
higiènica, econòmica i sostenible”

Edificis com la Pedrera de Barcelona disfruten d’un 
sistema d’aspiració centralitzada que permet aspirar 

més, millor i en menys temps. Cada any s’instal·len a tot 
el món unes 300.000 unitats d’aspiració centralitzada tant 

en vivendes, com en indústries, hospitals, escoles, hotels 
o aeroports. Eukac és el distribuïdor oficial a Espanya de 

la marca italiana Aertecnica, referent mundial i l’única 
que produeix íntegrament els seus equips a Europa.

-¿Per què l’aspiració centralitzada?
Perquè l’aspiració centralitzada és 
l’evolució natural de la forma de ne
tejar, energèticament eficient, si
lenciosa i molt més còmoda que els 
aspiradors portàtils, per aconseguir 
una neteja profunda i higiènica.

-¿Com funciona un sistema 
d’aspiració centralitzada?
Una instal·lació d’aspiració centra
litzada està formada per tubs de 
PVC de 50 mm de diàmetre, preses 
d’aspiració (aproximadament una 
cada 50 m2) i una central d’aspiració, 
cap a la qual es condueix la pols as
pirada. Per aspirar només s’ha de 
connectar la mànega a la presa i 
llavors la central es posa en marxa 
automàticament. 

-¿Quins avantatges té respecte als 
aspiradors portàtils?
És una forma més còmoda de nete
jar, no s’ha d’arrossegar l’aspirador, i 
amb la mànega de 9 m de longitud es 
poden netejar ràpidament molts me
tres quadrats. L’aspiració centralitza
da és silenciosa, ja que la central està 
en un quarto de màquines, al balcó, 
a la cuina… i molt més potent, cosa 
que es tradueix en neteja més pro

www.aertecnica.es
Tel. 93 881 15 86 

-¿On pot instal·lar-se? ¿només és  
possible per a obra nova?
Es pot  insta l·lar  u n sistema 
d’aspiració centralitzada allà on 
es necessiti perquè no hi ha li
mitacions ni per dimensions de 
l’espai que s’hagi de netejar (ni per 
petit, ni per gran), ni pels ma
terials a aspirar. L’aspiració cen
tralitzada no és un article de luxe 
que només es pot instal·lar en 
grans vivendes, també és possible 
instal·larlo en pisos nous i refor
mats, a més a més d’oficines, hos
pitals, hotels… Segons com sigui 
la distribució de la vivenda, no
més reformant la cuina ja tindríem 
l’oportunitat d’instal·lar l’aspiració 
centralitzada.

-¿La instal·lació és senzilla?
És una instal·lació sense com
plicacions tècniques, qualsevol 
instal·lador, amb una petita forma
ció, pot ferla. Des d’Eukac oferim 
formació gratuïta, com també as
sessorament i acompanyament als 
nous instal·ladors. A més a més, de 
forma periòdica organitzem viat
ges a la seu central d’Aertecnica, 
a Itàlia, on s’imparteixen cursos 
més específics i es visita el pro
cés de producció de les centrals 
d’aspiració.

-¿Quin cost té?
Per tenirne una idea aproxima
da: la instal·lació d’aspiració cen
tralitzada d’una vivenda de 200 m2 
costaria uns 2.000 € (preu clau en 
mà). Si tenim en compte el preu de 
la resta d’instal·lacions d’una vi
venda, l’aspiració centralitzada és 
una instal·lació barata, sana i que 
a més ens ajudarà a estalviar ener
gia i temps. I s’ha de tenir en compte 
la durabilitat dels equips: Aertec
nica té centrals d’aspiració amb 30 
anys d’antiguitat funcionant i amb 
recanvis disponibles per a la seva 
reparació.

-¿I el manteniment?
És mínim i pot ferho l ’usuari: 
només és necessari buidar el di
pòsit de la pols i netejar el f iltre 
cada 3 o 6 mesos, segons la inten
sitat d’ús. I segons els models de 
centrals d’aspiració, ella mateixa 
indicarà quan és necessari ferho.

Alberto Martínez, soci fundador, i Mariana Frola, sòcia, d’Eukac Sistemes d’Aspiració Centralitzada, distribuïdor oficial d’Aertecnica per a Espanya

funda i en menys temps. Però el que 
és important és que amb l’aspiració 
centralitzada s’evita la recirculació 
d’aire que tenen els aspiradors por
tàtils, netejant la casa de partícu
les fines i al·lèrgens. Aquesta és una 
dada molt important per a persones 
asmàtiques i al·lèrgiques.

-“Important per a persones asmàti-
ques i al·lèrgiques”, ¿com és això?

Les partícules que afecten les per
sones asmàtiques i al·lèrgiques són 
precisament les més fines, que els 
f iltres dels aspiradors portàtils 
no són capaços de retenir i tor
nen a l’aire, és el característic “olor 
d’aspiradora”. Com que l’aspiració 
centralitzada elimina aquesta recir
culació d’aire, se soluciona el proble
ma, l’aire està net i no és necessari 
airejar la casa després d’aspirar. 

-Però l’aspiració centralitzada no 
és un producte nou, ¿oi?
L’aspiració centralitzada neix a 
principis del segle XX a Amèrica 
del Nord, on s’utilitza en hotels i 
grans vivendes. El boom va arribar 
els anys 60, on al Canadà, els Estats 
Units i països del nord d’Europa es 
comença a utilitzar de forma mas
siva. En aquests països actualment 
el 70-80% de les vivendes tenen as
piració centralitzada. En els últims 
20 anys ha començat a instal·lar
se de forma més habitual al sud 
d’Europa, Amèrica Llatina i Àsia. 
A Espanya estem a la cua respec
te als nostres veïns: Itàlia, França i 
Portugal, on avui dia no es plante
ja una vivenda nova sense aspira
ció centralitzada.

-I Aertecnica forma part d’aquesta 
història, ¿és així?
Aertecnica investiga, dissenya, 
fabrica i comercialitza sistemes 
d’aspiració centralitzada domèsti
ca, terciària i industrial des de l’any 
1985. És una de les poques empre
ses europees d’aspiració centralit
zada amb 30 anys de vida i l’única 
que fabrica a Europa. Gràcies a la 
seva capacitat per oferir solucions 
d’avantguarda, és l’empresa líder 
mundial en el seu sector. L’avalen 
patents pròpies, les més prestigio
ses certificacions internacionals i 
tot un conjunt d’innovacions tecno
lògiques que han anat transformant 
el món de l’aspiració centralitzada al 
llarg dels últims 30 anys. 

Estalvi + silenci: la 
solució ideal per 
al sector terciari

Amb l ’aspiració central itzada 
s’estalvia en hores de feina de neteja, 
consum elèctric, tasques de mante-
niment… cosa que es tradueix en una 
amortització de la inversió molt rà-
pida. Com que la central d’aspiració 
està en un quarto de màquines, les 
tasques de neteja són silencioses, 
la qual cosa repercuteix en la satis-
facció del client final (especialment 
en hotels i hospitals). A més, tot el 
sistema d’aspiració centralitzada es 
pot connectar amb la domòtica de 
l’edifici, i saber fins i tot el temps de 
treball de cada presa.
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lles persones que faran ús de 
l’espai, ja siguin empleats in
terns com futurs clients, for
min part del procés de disseny, 
i obtinguin així un resultat de 
disseny total, que aporti con
fort i faciliti les activitats que 
es desenvoluparan en aquest 
espai.

-A Batua diuen que cadascú 
té un disseny intrínsec. ¿Com 

aconsegueixen captar-lo?
A través de la comunicació. 
El disseny no és propietat del 
dissenyador, és personal i in
transferible. Per això per a no
saltres poder prendre un cafè 
és summament important. En 
aquesta situació tu m’expliques 
les teves perspectives empre
sarials, preocupacions, desi
tjos, objectius i metes. En 
definitiva, parlant en termes cu
linaris, ens expliques la teva com
binació d’ingredients, perquè  
nosaltres els puguem traduir a 
un llenguatge de disseny i fun
cionalitat. És com si tinguessis 
una combinació única d’ingre
dients però al no ser xef no saps 
què fer amb ells a la cuina. A Ba
tua ens posem el davantal per fer, 
amb aquests ingredients, un pro
jecte d’interiorisme únic. Aquest 
espai naixerà i evolucionarà per 
potenciar, facilitar i propiciar 
les activitats per les quals ha si
gut creat. Espais únics, plens de 
vida i activitat. 

Batua: “Tots tenim el nostre 
disseny, només cal descobrir-lo”

Marina Palmés, CEO de Batua, estudi d’interiorisme

Pensar en disseny està associat normalment a elit i estètica. Però si 
anteposem la funcionalitat, descobrim un valor afegit en el nostre 

dia a dia. Un benefici assequible per a totes les butxaques. 

-Vostè afirma que el disseny 
aporta un benefici. ¿Quin és?
Hi ha molts estudis que demos
tren que amb l’aplicació correc
ta del disseny aconseguim que 
els clients tinguin més satisfac
ció, ja sigui comprant en un co 
merç, disfrutant d’unes habita
cions d’hotel o menjant en un 
restaurant. Això crea fidelitza
ció, ja que s’ha creat una bona 
experiència en l’espai i en el 
producte. 

-¿També és un benefici per 
al mateix funcionament de 
l’empresa?
Sí, si ens enfoquem en els em
pleats, està demostrat que són 
fins i tot més productius perquè 
es mostren orgullosos de l’espai 
on treballen, del seu entorn. A 
més, aquest disseny pot afavo
rir el dia a dia de l’empresa, de la 
seva activitat i de la comunicació 
interna. Per exemple, la disposi
ció dels treballadors d’una ma
nera concreta pot afavorir que es 
comuniquin més efectivament. 
En un restaurant, el disseny ha 
de tenir en compte que el re 
corregut dels cambrers sigui el 
que més afavoreixi la seva efec
tivitat. Tot això és disseny i in
teriorisme i va més enllà del 
concepte més estètic i banal, 
cosa que serveix per potenciar 
i donar més força a una idea de 
negoci i una idea empresarial. 

-¿L’estètica, llavors, no és el 
més important?
Tot és important, però en la seva 

www.batua.es - info@batua.es
Tel. 687 680 337

justa mesura. El disseny no no
més és estètica, ha de tenir una 
part racional i una part més vi
vencial i emotiva. Si partim 
d’una part racional, on pressu
post, distribució, circulacions, 
aforaments, entre altres aspec
tes, funcionin, la part estètica de 
tota aquesta organització ser
virà per donar matisos a l’espai, 
així com potenciar i donar més 
solidesa al model empresarial 
que hi ha darrere. Si tots aquests 
conceptes conviuen i es disse 
nyen amb un mateix objectiu, 
l’èxit està assegurat. Per això és 
imprescindible que totes aque

A Batua disposem de tot 
el que té qualsevol estudi 
d’interiorisme com cal, però, 
a més a més, amb un ingre-
dient especial, la il·lusió de 
crear una cosa nova per a 
cada un dels seus clients. No 
hi ha un tret definitori de Ba-
tua en els seus dissenys ja que 
s’adapten a cada nova neces-
sitat des del client.

Juan Carlos del Olmo, administrador de Boel-Tronic

Led, la il·luminació del present
El led ha suposat una revolució en el camp de la il·luminació,  

no només pels avantatges que suposa a nivell d’estalvi en el consum 
i sostenibilitat amb el medi ambient, sinó també per tot l’ampli ventall 

de possibilitats que ofereix per als sectors de la decoració i la indústria.

Schindler Tu Primera Opción
www.schindler.es

Ascensores y  
escaleras mecánicas

Rehabilitación para
edificios sin ascensor
Modernización

Mantenimiento

¿Subes o bajas?  
Tú decides 

Rehabilitaciones, modernizaciones, instalaciones, 

mantenimiento… sea cual sea tu necesidad, elige 

fiabilidad y calidad Schindler. Ponemos a tu disposición 

más de 140 años de experiencia y un servicio de 

mantenimiento integral 24 horas al día, los 365 días 

del año. Para Schindler la seguridad de tu familia, tus 

amigos, tus vecinos y de los más de 1.000 millones 

de personas que transportamos cada día es lo más 

importante. ¿Te subes?

www.boeltronic.com 
Tel. 934 216 736

-¿Per què és important 
tenir present els com-
ponents electrònics a 
l’hora de treballar amb 
el led?
Els components elec
trònics sempre han si
gut importants en el 
món de la il·luminació: 
Una lluminària deixa 
de ser un suport per a 
una bombeta en el mo
ment en què podem 
graduar la intensitat 
lumínica o que el pen
jador de l’armari s’il·lumini 
a l’obrir la porta i s’apagui al 
tancarla. Això requereix uns 
elements de control que van 
més enllà de la mateixa bom
beta. En el camp del led, a més, 
l’electrònica adquireix una es
pecial importància.

-¿Per què?
La majoria dels leds no es po
den connectar directament al 
corrent. Funcionen amb voltat
ge o corrent constant, i per això  
sempre porten un driver o una 
font d’alimentació. Aquest apa
rell és molt important, ja que 
sol ser el que determina la vida 
real del llum. Per descomptat, 
el led aporta moltíssims avan
tatges: ens permet “jugar” amb 
ell i podem regular la intensitat 
de llum, canviar el color, triar la 
tonalitat… ¡i a sobre estalviem 
en el consum i ajuda a protegir 
el medi ambient! En la nostra 
vida quotidiana, té molts usos 

i aplicacions. L’exemple més 
clar són les tires de leds mun
tades en perfils d’alumini, que 
es poden col·locar fàcilment en 
prestatgeries, mobles, terras
ses, per a retroil·luminar un te
levisor, etc. El led no és el futur, 
sinó el present. És una realitat.

-¿Quin és la principal dificul-
tat del canvi al led?
No hi ha desavantatges, sinó 
característiques noves per 
conèixer i a les quals ens hem 
d’adaptar. Per exemple, amb 
la il·luminació tradicional, 

els productes eren més 
genèrics, és a dir, un ma
teix article podia cobrir 
les necessitats de molts 
clients. Amb el led això 
no és així. Ens ha obli
gat a ser més f lexibles i a 
adaptarnos més a cada 
client. Però com deia, 
lluny de ser un inconve
nient, a BoelTronic ho 
apreciem com un avan
tatge que ens permet 
personificar els nostres 
productes, adaptarnos 

a cada client de forma més con
creta i afinar més en les seves 
necessitats i, per tant, podem 
oferirlos productes totalment 
“a mida”.

-¿Quin és el client potencial 
de Boel-Tronic?
El 80% del volum dels nos
tres clients són fabricants 
d ’i l·luminació i  mobil ia
ri. També col·laborem amb 
instal·ladors, dissenyadors, 
decoradors i empreses de di
ferents sectors. És un segment 
obert, extens i molt variat.

-¿Quina és la filosofia de tre-
ball de Boel-Tronic?
Després de 22 anys, el servei al 
client, sense cap dubte. Oferir un 
producte de qualitat, a un preu 
competitiu, amb f lexibilitat i 
agilitat en els terminis d’entrega.

Des de fa més de 22 anys, 
Boel-Tronic treballa i acu-
mula una àmplia experiència 
en l ’àmbit de l ’electrònica 
per a i l · luminació t re-
ballant per a fabricants 
d’il·luminació, mobiliari, em-
preses de construcció, ser-
veis i decoració.

© MERCÈ GOST PHOTO
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“Ens hem sabut adaptar  
a les necessitats del mercat”

Amb un equip de més de 60 professionals qualificats, Beta Conkret SA compta  
amb una àmplia experiència en el sector de la construcció i la rehabilitació.

-¿Quins serveis ofereix Beta Conkret?
La nostra finalitat és portar a terme el projecte 
dels nostres clients i ho fem buscant sempre la 
màxima satisfacció, en termes de qualitat, ter
minis d’execució, seguretat en les obres i, òb
viament, amb uns preus ajustats. Auditem el 
projecte, el revisem i aportem millores en les 
solucions constructives previstes. Bona prova 
de la nostra voluntat de servei és la satisfacció 
dels nostres clients, que repeteixen aportant
nos nous projectes.

-¿Quin és el vostre valor afegit?
Com dèiem, el nostre principal valor afegit és 
l’experiència de més de 25 anys en el sector de 
la construcció per part dels responsables de 
l’empresa: Joaquim de Moragas, Josep Maria 

www.betaconkret.com
Tel. 933 006 850

Entrevista amb els socis de Beta Conkret

Beta Conkret

Beta Conkret SA, és una empresa constructo-
ra catalana fundada a principis del 1997, espe-
cialitzada en edificació tant d’obra nova com 
de rehabilitació. Bàsicament treballa en el sec-
tor residencial, comercial, hoteler i de serveis, 
com són els equipaments sanitaris i docents. 
L’empresa està dirigida tant a clients privats, fun-
dacions, com a administracions públiques, com 
són la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, districtes i altres ajuntaments de 
fora de Barcelona.

Beta Conckret compta amb un equip de més 
de 60 professionals, entre enginyers indus-
trials, enginyers de l’edificació, aparelladors, 
economistes, encarregats i personal especia-
litzat d’obra.

Els projectes de Beta Conkret

• En residencial, edificacions plurifamiliars a la zona de Biarritz (França), 
tres nous hotels a Barcelona (Ausiàs March, Sants i Manuel Girona) i 
l’ampliació i rehabilitació d’un altre hotel a Girona.

• La rehabilitació de la nova Sala Beckett (Barcelona).

• Nous projectes d’edificació residencial de vivendes noves a Sabadell, 
Sant Antoni de Calonge i l’obertura de noves vies de negoci com una 
clínica de trastorns alimentaris.

• Rehabilitació d’edificis dels barris antics de Barcelona per a fons d’inversió 
internacionals. Per exemple, un projecte al carrer Marlet, al costat de la 
catedral i el carrer de Balmes.

Exemples d’obres 
claus en mà
Edificació: projecte de rehabilitació de l’edifici 
de l’antiga farinera del Poblenou i nous edificis 
per a oficines. Vivendes d’alt estànding al Golf 
Sant Vicenç de Llavaneres i 166 apartaments 
turístics a Ciutadella. 

Sector hoteler: Hotel Picasso Barcelona, amb 
una façana de pedra de Montjuïc (una rèplica 
dels Porxos de Fontserè), rehabilitació de l’hotel 
de la plaça d’Urquinaona, i en obra nova l’Hotel 
Art Gallery al carrer d’Enric Granados, o l’Hotel 
The Serras del passeig de Colom.

Sector industrial i terciari: escoles per a Infra-
estructures de la Generalitat de Catalunya SAU i 
actualment, en construcció, un centre assisten-
cial sanitari de trastorns alimentaris. 

David Sans Sans, Joaquim de Moragas i Ballús,  

Josep Maria Sans Santin, i Joan Sans Sans.

en França, a més de potenciar la nostra presèn
cia en el sector residencial i el de serveis, tant 
en obra nova com en rehabilitació.

-En últim lloc, ¿com valoren l’actual si-
tuació del sector de la construcció i 

quin futur l’espera?
Veiem el futur encara molt cen

tralitzat a Barcelona i Madrid. 
Tot això amb una competèn
cia molt forta, per exemple 
amb l’arribada d’empreses 
de fora de Catalunya, en el 
marc d’un sector altament 

qualificat i que s’ha diversi
ficat molt en els últims anys. 

Així mateix, destacar que una 
part dels nostres clients són bancs 

i capital internacional. Amb aquesta 
base, creiem que les empreses del futur seran 
de les nostres mateixes dimensions, ja que són 
molt més f lexibles i capaces d’adaptar-se més 
a la tipologia d’obra que es requereix avui dia. 
En el nostre cas, també resulta clau la nos
tra alta capacitat tècnica i la nostra solvència 
financera.

Sans, Joan Sans i David Sans. Comptem amb 
un equip jove amb moltes ganes de treballar, 
qualificat i que ja compta amb una experièn
cia acumulada en els diferents tipus d’obra de 
més de 10 anys. A més de la nostra especialitza
ció, destacaria que som una empresa mitjana, 
sense estructura piramidal, amb la qual cosa 
la comunicació dels nostres clients és directa 
amb els socis de Beta Conkret i també ens per
met adaptarnos a tots els tipus d’obra. També 

ens definim per oferir pressupostos ajustats, 
així com per la nostra alta capacitat tècnica. 

-¿Quina ha sigut la clau per sobreviure a la 
important crisi econòmica que hem viscut?
Sobretot haver sigut capaços d’adaptar-nos a 
les necessitats del mercat. Per exemple, quan 
aquest va demanar més hotels, ens vam espe
cialitzar en aquest sector i ja tenim una expe
riència de més de 8 anys. De la mateixa manera, 
en la part de rehabilitació, vam ser prou 
f lexibles per adaptar-nos a la dis
minució de l’import de les obres, 
tant en les més grans com en 
les d’un pressupost més baix, i 
també hem apostat per la in
ternacionalització, que ac
tualment ens aporta prop 
d’un 30% de l’import total 
del negoci. Davant la poca 
oferta existent, també hem 
entrat en la de l’administració 
presentantnos a concursos pú
blics, cosa que demostra la quali
tat de la nostra oferta tècnica.

-¿Quins són els objectius de futur de Beta 
Conkret?
El futur seguirà sent molt diversificat tant en 
sectors com en localització dels projectes. Per 
la nostra part, volem seguir enfortint l’expansió 
tant nacional com internacional, centrantnos 

Hotel Picasso, Barcelona, k+k Hotels

Complex de 166 apartaments turístics a Ciutadella (Menorca) Complex residencial i d’oficines La Farinera, Poblenou (Barcelona)

Hotel Urquinaona Plaza- Grup H-10 Hotels

“La 
nostra 

finalitat és 
buscar sempre la 

màxima satisfacció 
dels nostres 

clients”
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-Parli’ns de l’origen de Heartwood, 
Luxury Wooden Floors.
Heartwood va néixer el 2010 amb 
l ’objectiu d’atendre la demanda 
d’arquitectes i interioristes a un 
producte diferent, amb uns acabats, 
unes textures i unes tonalitats di
ferents del convencional. En aquell 
moment ja tenia un bagatge profes
sional après, d’una banda, al costat 
de grans persones com el Sr. Valen
tín, un fuster de Palafrugell de qui 
vaig aprendre l’ofici i a créixer com 
a persona. De l’altra, després de tre
ballar uns quants anys com a comer
cial en una de les principals firmes 
del sector a la qual estic molt agraït. 
El meu amic i soci Sr. Palau em va do
nar l’empenta econòmica i moral per 
poderho portar a terme i aquí estem, 
creixent dia a dia, amb moltes ganes 
de fer les coses bé.

-¿Què els fa diferents d’altres pro-
veïdors de terres de fusta de gam-
ma alta?
Crec que són tres elements. Per des
comptat el producte amb el qual 
treballem, la fusta, el seu origen i 
manipulació ens fa únics. Treba
llem fonamentalment amb arbres 
de roure blanc de la regió de Spes
sart, a l’Alta Baviera alemanya. Al
tres espècies com la noguera, la teca i 
l’eben, provenen d’altres zones fores
tals d’on són originals, sempre amb 
certificació d’origen. En segon lloc, 
el servei, que és tant o més impor
tant que el producte. Treballem amb 
instal·ladors propis de primer nivell 
que són excel·lents persones i grans 
professionals. I en tercer lloc, la nos
tra filosofia. Nosaltres creiem que un 
terra de fusta és alguna cosa més que 

Els terres de fusta de Heartwood vesteixen les parets del seu ‘showroom’ 
barceloní en uns formats que poden superar fins als dotze metres de 
llarg i amb una exposició de diferents tipus de llum que els dóna una 

presència semblant a quadros i escultures d’una galeria d’art. 

Terres de fusta del 
cor d’Alemanya

Jordi Trillas, soci fundador de Heartwood, Luxury Wooden Floors

www.heartwood.es
Tel. 931 147 256

Vaixells víkings 
i la Cambra 
dels comuns

Els taulons de roure blanc simi-
lars als que utilitza Heartwood en 
els seus terres i tarimes eren co-
muns en la construcció de drakars 
o vaixells víkings entre els segles IX 
i X. La fusta de roure es tallava de 
troncs verds amb destral i tascó per 
produir planxes radials que s’han uti-
litzat des de l’edat mitjana per al seu 
ús en paviments interiors d’edificis 
com l’hemicicle de la Cambra dels 
comuns a Londres. El roure va ser uti-
litzat a Europa per a la construcció 
de vaixells fins al segle XIX i va ser la 
fusta principal, utilitzada en la cons-
trucció d’edificis europeus amb tari-
mes de fusta. 

de les peça, els llargs i els amples, una 
per una a cada zona de la vivenda, 
presentem diferents opcions perquè 
l’arquitecte o l’interiorista hi doni la 
seva aprovació, després posem a dis
posició del client unes mostres de les 
tonalitats i els acabats que el client 
ha triat perquè les trepitgi i vegi com 
serà el seu futur terra amb les dife
rents llums del dia. Una vegada apro
vat el projecte, comença el procés de 
fabricació a Alemanya. És allà on a 
partir dels troncs que comprem cada 
any s’elabora el terra de fusta d’acord 
amb les mides, els colors i les carac
terístiques sol·licitades. Això permet 
treballar amb diferents mides, llar
gades de 3 fins a 12 metres i amplades 
variades de 15 a 40 cm. És un pro
cés a mida en el qual transcorren en
tre vuit i dotze setmanes. El timming 
d’entrega és llarg però necessari per 
obtenir els resultats desitjats com es
peren els nostres clients.

-Parli’ns de les fusta de la regió 
Spessart.
A Spessart hi ha molts boscos de 
roures blancs regentats per famí
lies que generació rere generació els 
han cuidat sense mitjans mecànics, 
fent neteges de sotabosc manuals per 
evitar la fatiga de l’arbre però tam
bé de la resta de la fauna i la f lora. 
A més, en els últims anys les noves 
generacions, amb l’experiència i els 
estudis d’enginyeria forestal, han po
gut introduir noves formes 
d’explotació d’aquests 
boscos i optimit
zarne la produc
ció, sense oblidar 
el curs natural de 
vida dels arbres. 

La visió a llarg termini és fonamen
tal per a la silvicultura sostenible i re
novable per a generacions presents i 
futures.

-¿Com és la tala?
Se seleccionen els arbres minuciosa
ment entre exemplars d’entre 150 i 300 
anys. Es valora l’impacte i la viabilitat 
de reforestació de la zona que es por
tarà a terme després de la tala. El pro
cés de tala només es pot portar a terme 
durant els mesos de novembre a març. 
Durant el fred més sec, això fa que els 
atacs de fongs o les plagues siguin 
anul·lats de manera natural. No hi ha 
decoloració en els extrems dels troncs 
i la sàvia es recolza entre les fibres del 
tronc i el protegeix de manera que no 
cal aplicar cap tipus de producte aliè 
al mitjà ni s’ha de sotmetre a tracta
ments posteriors per desinfectar o 
preveure l’aparició de xilòfags des de 
l’origen. Només així es pot obtenir un 
producte de qualitat de manera natu
ral. Finalment, la tala es realitza tenint 
en compte les condicions climatològi
ques i les fases lunars, la ubicació de 
l’arbre, la incidència solar, o si es tro
ba en un lloc més alt del turó o a la part 

més profunda de la vall, ja que 
això és determinant per ob

tenir la matèria primera 
perfecta per poder fa

bricar els paviments 
de fusta Heartwood.

-¿I una vegada talat?
Una vegada talats, es 

porta a terme la sego
na selecció, els anells 

han de ser uniformes, es
trets d’any a any, de tronc 

recte i d’un diàmetre mínim de 
50 cm. La longitud és variable segons 
la ubicació. Amb un tronc d’un diàme
tre de 60 cm i 5 m de llarg s’obtenen de 
40 a 50 m2 de fusta. Una vegada com
provats els troncs es transporten a la 
serradora, on es busca el màxim apro
fitament del tronc i es lamina tangen
cialment en capes de 8 mm de gruix. 
Així s’obtenen diferents amples, cosa 
que permet garantirli al client que 
tota la fusta prové dels mateixos 
troncs i que el roure seguirà unit en 
la fase d’instal·lació. Després del tall, 
les làmines s’apilen i s’assequen a 
l’aire lliure entre 4 i 6 setmanes. Pos
teriorment la fusta ha de ser asseca

da en cambres d’assecat lent al voltant 
de dues setmanes perquè la humitat 
de la fusta arribi a la humitat idònia. 
Una vegada seca, comença el procés 
d’assemblatge de les tres capes de fus
ta, la capa noble, la intermèdia i la con
tracara, i es compacta en una premsa 
freda, mai calenta, per no fatigar la 
fusta. És un procés més lent, però res
pectuós amb el producte. 

-¿Com se li dóna la tonalitat 
adequada?
Les tonalitats fosques se sotmeten a 
un procés de fumat. Per a aquest pro
cés són necessaris des d’uns minuts, 
fins a diverses hores. Per a les tonali
tats clares es tracta la fusta noble per 
evitar que l’oxidació pròpia d’aquest 
tipus de fustes. Després es classifi
quen les capes de 8 mm en A, B o R, 
segons el grau d’imperfeccions, clive
lles, nusos o fissures.

-¿Terres de fusta amb nusos, clivelles 
i imperfeccions?
Per descomptat, les mans dels arte
sans treballen la fusta peça per peça 
sanejant els nusos, reparant i omplint 
les clivelles. El resultat és un paviment 
fet a mà de manera artesana des del 
principi fins al final. Els productes 
utilitzats per donar les tonalitats i els 
acabats de les tarimes Heartwood són 
productes naturals des dels pigments 
fins a les ceres i els olis. Els adhesius 
utilitzats són lliures de formaldehids 
i no utilitzem productes químics peri
llosos. El resultat és un producte irre
petible, únic, a mida, exclusiu…  
 ¿Un paviment, o una obra d’art? 

un complement de la vivenda, és un 
element que el client veurà cada dia, 
amb el qual s’ha d’identificar. Els nos
tres paviments no es deterioren, sinó 
que envelleixen amb dignitat al llarg 
dels anys i això és el que volem trans
metre als nostres clients des que visi
ten la nostra botiga a Barcelona. 

-El seu procés de treball també és 
diferent…
Ens agrada dir que és un vestit fet a 
mida o com un puzle. Nosaltres no 
tenim la fusta en estoc, sinó que la 
fabriquem a mida dels diferents es
pais del projecte. Després de visitar el 
nostre showroom, i amb els plànols de 
la vivenda o local, fem un estudi a la 
nostra oficina tècnica de l’orientació 

“L’origen 
de la fusta 

amb què treba-
llem i la seva ma-
nipulació ens fa 

únics”

Jordi Trillas, soci fundador, dirigeix la part comercial d’aquesta empresa 
especialitzada en la fabricació i instal·lació de paviments de fusta a mida 
i que ha realitzat projectes, a més de per tot Espanya, també a Mèxic, Lon-
dres, París, San Francisco i fins i tot a l’illa de Papeete a Tahití, així com al-
guns iots de luxe.
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-¿Per què van crear LED TECH 
Ibérica?
El 2009 vam detectar que el preu de 
l’energia seria cada vegada més alt i 
que l’estalvi energètic seria una prio
ritat en tots els àmbits, tant a les ca
ses com en pimes i grans empreses. 
Per això vam començar a desenvolu
par productes led.

-¿Quins serveis ofereixen?
Des de LED TECH Ibérica oferim un 
servei d’assessorament i avaluació de 
l’estalvi energètic que podem garantir 
als nostres clients, incloenthi el retorn 
que tindria amb la inversió feta i l’estalvi 
en el rebut de la llum, que oscil·la ha
bitualment entre el 60 i el 80% després 
de la primera acció. No deixem mai de 
garantir el mateix nivell lumínic o fins 
i tot més alt. No té cap sentit reduir 
consum incorporant la tecnologia led 
si amb això perdem qualitat lumínica.

-¿Per què hauríem de passar-nos a la 
il·luminació led?

www.ledtechiberica.com 
Tel. 973 288 135

La il·luminació led té molts avan
tatges, però el més conegut és el 

de l’estalvi energètic. A més 
d’aquest, s’han de tenir en 

compte altres factors com 
la inexistència de radia
cions ultraviolades i 
infraroges que ens afec
ten o la inexistència de 
mercuri, un element al
tament contaminant, pe
rillós per a la salut i que 

encara podem trobar a les 
bombetes de baix consum. 

-Actualment hi ha una gran 
oferta de producte led. ¿És tot el 

mateix?
En absolut. En el mercat actual, amb 
l’enorme oferta de productes de pro
cedència asiàtica, els possibles clients 
acaben tenint una saturació de pro
ductes i preus. Estem veient que preus 
baixos significa baixa qualitat i a curt 
termini desconfiança en els productes 
led. Estem, en la majoria dels casos, 

Alguns clients de 
LED TECH Ibérica 
A més dels particulars que poden ad-
quirir productes led a les franquícies 
de l’empresa a Andorra, Barcelona, 
Reus i Lleida, LED TECH també co-
mercialitza les seves lluminàries led 
d’alta qualitat a grups empresarials 
com Argal, Fruits de Ponent, Grup Ca-
talà, DP WORLD Tarragona o la cade-
na Supermercats Plus Fresc. 

LED TECH Ibérica és una empresa lleidatana especialitzada en la fabricació i venda de productes 
led d’alta qualitat a través del model de franquícia i e-commerce ben aviat. Actualment compta 

amb més de 1.000 referències tant per a particulars com per a empreses i comerços.

“L’especulació en el sector  
led intoxica el mercat”

davant un model d’economia espe
culativa que passa per comprar barat 
i vendre car. Fins i tot creiem que la 
pròxima bombolla especulativa que 
esclatarà serà la de la il·luminació led. 
L’especulació en el sector del led, in
toxica el mercat.

-¿I davant aquesta especulació del 
sector, com actua LED TECH Ibérica?
Nosaltres apostem per un model pro
ductiu, no especulatiu. Si així fos, no 
podríem donar resposta a les deman
des de molts dels nostres clients, es
pecialment del sector industrial, que 
confien en nosaltres per il·luminar les 
seves instal·lacions. Nosaltres apos
tem pel bé comú i per ser una empresa 
productiva al nostre territori, retor
nant els beneficis a la nostra societat. 
Per això volem portar part de la nostra 
producció aquí. L’economia especula
tiva només porta desigualtat econòmi
ca i social. 

Robert Bonet, gerent de LED TECH Ibérica

“La 
il·luminació 

LED té molts 
avantatges, com 

l’estalvi energètic, 
la inexistència de 

radiacions ultraviolades 
i infraroges i l’absència 

de mercuri”

-¿Per a qui treballen?
Totes les nostres estratègies comer
cials tenen com a objectiu arribar 
al professional que té una activitat 
econòmica relacionada amb els pavi
ments i revestiments de fusta. Sant 
Just Parquets, des de la seva fun
dació fins a finals de l’any 2014, ha
via mantingut en el seu target com a 
client l’instal·lador autònom i la boti
ga de parquet. No obstant, en aques
ta nova etapa estem també centrant 
els nostres esforços en la prescrip
ció dels nostres materials a través 
d’arquitectes, decoradors i interioris
tes amb el nostre nou showroom per 
potenciar aquest bé tan preat que ens 
dóna la naturalesa, la fusta.

-¿El parquet setinat o brillant enca-
ra és tendència en l’actualitat?
No. Ara la tendència és el parquet 
d’inspiració nòrdica, que sol inculcar 
un tipus de decoració pràctica, càli
da, acollidora i, sobretot, molt per

www.santjustparquets.com 
Tel. 933 722 900

sonalitzable. Pel que fa a textures, es 
busquen terres de fusta amb caràc
ter, acabats envellits, amb cops, talls 
transversals al sentit de la veta de la 
fusta. En resum, personalitzacions 
que donin al paviment l’aspecte més 
natural possible. 

-¿Què ens pot dir sobre colors, mi-
des i formats?
Seguint l’estela dels països escandi
naus, en general els colors neutres 
predominants són el beix, el crema, 
decapats amb un reduït contrast, el 
color de la fusta en cru i el gris cen
dra. També cal destacar la incipient 
demanda per part d’interioristes i 
decoradors de fustes centenàries re
cuperades de bigues, teulades i gran
ges que conserven el degradat propi 
produït pels efectes meteorològics a 
través del transcurs dels anys. Res
pecte a les mides, s’estan tornant a 
instal·lar formats antics com la pun
ta hongria i l’espiga juntament amb 

posts de fins a  3,4 i 5 metres de llarg. 
Tot torna.

-¿Amb quins fabricants treballen?
Principalment treballem amb fabri
cants europeus. Fora d’Espanya, po
dríem citar grans fabricants com Haro, 
Admonter o Arbony, i dins del territo
ri nacional som distribuïdors fa més 
de 25 anys de MH Parquets i López Pi
gueiras, els dos líders en el seu sector. 
Creiem fermament en l’aposta pel pro
ducte nacional fabricat a Espanya.

-¿Com atenen el client?
El client és el més important, i per això 
el servei ha de ser impecable. Complint 
el nostre paper de magatzem distri
buïdor, comptem amb un total de tres 
naus industrials i 1.600 m2 per poder 
tenir un servei excel·lent. El ràpid sub
ministrament de material per part de 
fabricants europeus ens permet por
tar a terme aquesta funció amb més 
facilitat.

Sant Just Parquets és un negoci familiar especialitzat en la distribució majorista 
de parquets, terres laminats, tarimes d’exterior —naturals o sintètiques— així com 
vernissos, adhesius i productes per a la conservació i la recuperació dels terres 

de fusta que va començar la seva trajectòria el 1976.

“Es busquen terres de 
fusta amb caràcter”

Pablo Ruiz, administrador, i Sonia Ruiz, gerent, de Sant Just Parquets

Avantatges 
d’un bon parquet
El terra de fusta és un bon aïllant del  
soroll, a més d’un excel·lent transmis-
sor de la calefacció radiant sota terra 
a l’hivern. Al ser un producte que pro-
vé de la naturalesa, dóna una gran 
sensació de calidesa a les cases tant 
en el disseny com a l’hora de trepit-
jar-lo. És perfecte per a persones 
que pateixen algun tipus d’al·lèrgia 
perquè no acumula fongs, àcars de 
la pols o qualsevol altre agent per-
judicial per a la salut. D’altra banda, 
segons la confederació espanyola 
d’empresaris de la fusta (Confema-
dera), diferents estudis mostren com 
un confort tèrmic més alt a les cases 
durant l’hivern podria reduir la grave-
tat de les malalties típiques en per-
sones de la tercera edat com l’artrosi 
o problemes respiratoris.

Instal·lacions

Restaurant Art-te. C. Muntaner, 83. 
Barcelona. 200 m2 de parquet flotant 
MH Parquets amb combinació diver-
sos amples amb hidràulic. 
Restaurant Cornelia & Co. C. Valèn-
cia, 225. Barcelona. 150 m2 de par-
quet flotant MH Parquets rústic amb 
tall de serra.
Restaurant El Nacional. Passeig de 
Gràcia, 24 bis. Barcelona. 100 m2 de 
paviment interior MH Parquets plan-
ta superior.
Hotel Colonial. Via Laietana, 3. Bar-
celona. 200 m2 tarima d’ipé d’interior 
López Pigueiras.
Hotel 1898. La Rambla. Barcelona. 
300 m2 tarima d’ipé d’exterior en 
terrassa López Pigueiras.
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Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos Envolventes

“La manera d’instal·lar una façana ventilada 
influeix més que la qualitat dels materials”

Álvaro Blanco, soci d’ElectDivision

“La domòtica ens ha obert portes” 
Creada el 2008, al començament de la crisi econòmica, amb l’objectiu d’oferir serveis en l’àmbit de les instal·lacions, la seva aposta 

per l’eficiència energètica i la diversificació els ha permès guanyar quota de mercat a través de diferents tipologies de clients.

-¿Per què s’han especialitzat 
en àmbits tan diferents de les 
instal·lacions?
La nostra idea era oferir un ser
vei total, que integrés tots els camps 
d’actuació de les instal·lacions i per 
als sectors domèstic, oficines, hotels 
i en general tot el sector terciari, co
mercial i industrial partint de la nos
tra dilatada experiència en el 
sector industrial, que és 
el que requereix més 
exigència i té més 
dificultat a nivell 
tècnic i executiu 
d’obra Creiem 
i apostem per 
acostar aques
ta experiència 
a la resta de 
sectors on la 
nostra empre
sa cobreix la de
manda de forma 
global per als nostres 
clients. Hem apostat 
per això i podem donar una 
solució a aquelles empreses o perso
nes que requereixen un servei davant 
la gestió integral dels seus projectes 
de forma personalitzada per a la seva 

gestió, que 
poden arri

bar a incloure 
des de l’estudi i 

el disseny inicial, 
fins a l’execució glo

bal de les instal·lacions. 
La demanda dels nostres clients 

ens ha portat a crear una empresa de 
construcció per a la gestió integral de 
l’obra civil. 

 -¿I en quin àmbit tenen més demanda?
Li diré la que té més expansió: 
l’eficiència i la gestió energètiques.
 Partint de la idea i de la veritat que 
el principal estalvi energètic con
sisteix a evitar els consums inne
cessaris, donem als nostres clients 
l’optimització dels seus recursos ener
gètics a través del control de les seves 
instal·lacions i equips d’última gene
ració. L’especialització en aquest sec

www.electdivision.com 
info@electdivision.com

Tel. 933 506 984

tor de la domòtica ens obre les portes 
a qualsevol tipologia d’instal·lacions 
fent un salt de qualitat i donant un va
lor afegit a la nostra empresa. Tenim 
certificat partner de KNX, que és un 
dels principals protocols de comuni
cacions per a la gestió domòtica de les 
instal·lacions intel·ligents.
 Com a empresa instal·ladora 
mantenidora actuem en els oficis 
d’electricitat, climatització, telecomu
nicacions, lampisteria, contra incendis, 
gas, etcètera, que poden arribar a inter
actuar directament amb la domòtica 
de gestió KNX.

-¿Com se sobreviu havent nascut en 
plena crisi?
A través de la diversif icació i 
l’especialització per donar als nostres 
clients que ens confien els seus projec
tes un caràcter i un enfocament per
sonalitzat, i amb un seguiment de 
la postvenda que garanteix la seva 
satisfacció.

-¿Quins avantatges té contractar una 
empresa de serveis integrals?
Gràcies a la coordinació interna agi
litzem la gestió, els costos i els temps 
d’execució de l’obra.

Una manera de 
millorar el confort 
de l’edifici

Els aïllaments envoltants es con-
verteixen en un tipus de forro que 
protegeix l ’edifici del fred, la ca-
lor o la pluja. FCV Aislamientos En-
volventes, pionera en els treballs 
amb el sistema de façana venti-
lada, ha centrat la seva estratègia 
en la innovació. Així, s’ha posicionat 
com una de les millors empreses 
instal·ladores estatals amb la incor-
poració del certificat DAU (docu-
mentació d’adequació a l ’ús) que 
reconeix la qualitat dels seus sis-
temes de subestructura.

Operaris de més 
de 40 anys
Des d’ElectDivision comenten que 
un dels pilars de la firma és el grau 
d’especialització dels seus treballa-
dors. Per això, Álvaro Blanco expli-
ca que “seleccionem operaris que 
tinguin una formació dilatada, de 
manera que ens garanteixin una 
experiència laboral i una formació 
professional basada en la mestria 
industrial”. Amb aquestes creden-
cials, es presenten davant els seus 
clients com a especialistes tècnics 
en instal·lacions.

Els serveis integrals s’han conver-
tit en un sector emergent. Per això, 
a l’empresa treballem com a part-
ner del sistema domòtica KNX, que 
ajuda a complementar-nos com a 
empresa integral de serveis i dóna 
un valor afegit a les instal·lacions 
convencionals.

-¿Fins a quin punt afecta la mà d’obra 
poc qualificada en la instal·lació 
d’una façana ventilada?
Una mà d’obra poc qualificada i sen
se especialització perjudica la qua
litat del producte que es col·loca per 
molt bo que sigui i a la llarga empit
jora les prestacions de la façana. Més 
enllà dels materials, la manera com 
s’instal·len resulta essencial i és clau 
per a la seva durabilitat. Ens passa 
una cosa curiosa: la mà d’obra que ofe
reixen empreses com les nostres es va
lora menys que el producte escollit, i 
s’acaben instal·lant façanes amb ope
raris sense experiència. Això suposa 
que a vegades ens trobem façanes ven
tilades amb materials molt bons, però 
amb moltes patologies per culpa d’una 
mala instal·lació, i per intentar estal
viar uns quants diners en la mà d’obra, 
al final acaba sortint més car.

-¿Com es mesuren els avantatges que 
ofereix?
L’estalvi energètic es nota des del pri
mer dia, tant a l’estiu com a l’hivern. 

www.fcvae.es
Tel. 937 213 580

llorar el seu estat de salut al nostre 
país. La façana ventilada incremen
ta el valor d’una construcció, però se
gueix pesant més el factor preu per 
rebutjar aquesta tipologia i optar 
per altres solucions més econòmi
ques però amb una durabilitat i unes 
prestacions molt inferiors. Necessi
tem que a nivell local els ajuntaments 
ofereixin més ajudes a les inversions 
d’eficiència energètica, ja que això ens 
beneficia a tots.

-¿De què es compon una façana 
ventilada?
De quatre elements: tancament, aï
llament, cambra d’aire i revestiment 
exterior. L’aïllament és un dels més 
importants perquè actua com a ba
rrera tèrmica tant a l’hivern com a 
l’estiu. En els últims anys, en l’àmbit 
de la rehabilitació d’edificis s’està 
apostant per allargar la vida útil dels 
acabats de la façana i per millorar 
l’aïllament tèrmic amb l’objectiu de 
disminuir la despesa energètica en 
climatització.

La instal·lació d’una façana ventilada garanteix l’estalvi energètic en un edifici des del 
primer dia, i el resultat final depèn en gran mesura de contractar una mà d’obra amb personal 

qualificat. Aquesta és la filosofia de l’empresa de Terrassa FCV Aislamientos Envolventes.

U n a  f a ç a 
na ventilada 
és un dels ele
ments construc
tius que més diners 
et retorna, depenent 
del seu cost, la inversió es 
pot arribar a recuperar en un ter
mini d’entre cinc i deu anys. Així ma
teix, els estudis han demostrat que 
redueixen la despesa de calefacció i 
refrigeració entre un 20 i un 30% a 

“Encara 
existeix un 

parc de vivendes 
enorme que 

necessita aïllaments 
i revestiments per 

millorar el seu estat 
de salut”

l’any. Com a exemple, en una rehabi
litació realitzada a Badalona, els veïns 
ens van comentar que ja des del pri
mer dia van comprovar com gràcies 
als aïllaments i als revestiments, la 

temperatura havia millorat subs
tancialment a l’interior de 

la vivenda: en ple mes 
de gener, notaven que 

no necessitaven po
sar la calefacció tot 
el dia.

-¿Encara falta 
consciència en-
tre la població 

de mètodes com 
aquest que ga-

ranteixen l’estalvi 
energètic?

Tot i que cada vegada es
tem més sensibilitzats grà

cies a les condicions que ens imposa 
una normativa comunitària que serà 
obligatòria a partir del 2020, encara 
existeix un parc de vivendes enorme 
que necessita aïllaments per mi

“Donem 
als nostres 

clients que ens 
confien els seus 

projectes un caràcter 
i un enfocament 
personalitzat que 
garanteix la seva 

satisfacció”
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Ignacio Lago, director de l’agència Murprotec, tractaments definitius contra la humitat

“La humitat afecta els habitants 
de la casa i pot provocar 

problemes de salut”
La humitat és, juntament amb els problemes estructurals i de fonaments, la patologia que més afecta la vida útil 
d’una construcció. Si hi afegim l’augment del consum d’aparells de calefacció i, encara pitjor, els problemes de 

salut que ocasiona als que hi habiten, es converteix en un problema de solució obligada. Però ¿com?

-¿Per què apareixen les humitats?
La humitat pot tenir un origen en la 
condensació o humitat ambiental, la 
capil·laritat o humitat ascendent o les 
filtracions laterals en garatges, so
terranis, cellers, etcètera. En tots els 
casos l’origen és difícil de localitzar. 
És per això que resulta necessari i de 
vital importància fer un diagnòstic 
tècnic previ de les causes que provo
quen les humitats i classificar-les per 
determinar el tractament més efectiu 
adaptat a cada cas.

-¿Com afecta la humitat l’estructura 
de l’edifici?
Un mur de càrrega pot arribar a per
dre la major part de la seva capacitat 
i perillar la seva estabilitat. Aquesta 
humitat, en contacte amb l’aire, pro
dueix oxidació i podria desembocar 
en un assentament irregular de l’es
tructura o de l’edifici. Això, afegit a 
un augment de l’ús dels aparells de 
calefacció, pot arribar a ser un pro
blema molt seriós i molt greu, i no 
serien aquests els problemes més 
importants.

-¿Quins serien?
Els problemes de salut, sense cap 
mena de dubte. Aquesta patologia 
afecta tots els habitants de la casa, ja 
que pot arribar a provocar problemes 
respiratoris, al·lèrgics, dolors muscu
lars i fins i tot malalties pulmonars. 
Les persones que tenen més risc són 
els nadons i els nens, la gent gran, les 
persones amb malalties que compro
meten el sistema immunològic, les do
nes embarassades i les persones amb 
problemes respiratoris. La humitat a 
les parets és, a més, l’hàbitat perfecte 
per al desenvolupament d’àcars, fongs 
i bacteris.

-¿Com s’enfronten a aquests proble-
mes des de Murprotec?
A la nostra companyia estem espe
cialitzats en el tractament d’humi
tats complexes o estructurals. Tant 
els tractaments com la tecnologia que 
utilitzem són exclusius i patentats 
per Murprotec, i gràcies a això acon
seguim uns resultats excel·lents que 
avalem amb una garantia de 30 anys.

-¿És normal una garantia tan 
àmplia?
Fins que nosaltres la vam posar, no. 
És cert que des que Murprotec va 
posar aquest marge de temps altres 
empreses l’han igualat. Nosaltres ga
rantim que no hi haurà més proble
mes relacionats amb la humitat. És 
primordial, per poder enfrontarnos 
a aquests problemes eficaçment, fer 
un diagnòstic encertat per aplicar la 
solució i el tractament adequats. En 
aquest sentit, els tècnics de Murpro
tec es desplacen al domicili del client 
i fan un diagnòstic gratuït i complet 
del seu cas. Així resolen dubtes i en

treguen un pressupost amb la solució, 
sense cap compromís ni cost.

-Moltes persones es plantejaran 
abans un aparell deshumidifica-
dor o una bola antihumitat. ¿Són 
efectives?
La lògica comuna diu que abans d’in
vertir una quantitat elevada de diners 
es provaran primer les solucions més 
econòmiques i de fàcil accés, però 
la veritat és que no són efectives. La 
gent usa aquests dispositius perquè 
té humitat a casa, normalment per 
condensació. És un problema de ven
tilació deficient, unit a un pont tèrmic 
i a una rutina de vida. Als domicilis 

tenim sistemes 
de tancament 
que aspiren a ser 
tan hermètics com 
sigui possible, però això 
també provoca que l’aire no es 
renovi. Un deshumificador crea un 
pont tèrmic i treu la molècula d’ai
gua de l’aire, però no ventila ni sane
ja l’aire.

-¿Doncs aleshores què és el que hem 
d’aplicar?
En el cas de la humitat per conden
sació, a Murprotec proposem la ins
tal·lació d’una central de tractament 
d’aire o CTA. És un sistema que reno
va constantment l’aire i que elimina 
l’excés d’humitat. Amb la instal·la
ció del CTA ja no hi haurà problemes 
d’humitat enlloc de la casa i desapa
reixeran taques, bafos i olors. Això 
està garantit per Murprotec i a més 
som els mateixos fabricants.

-¿Hi ha més falses creences sobre les 
humitats?
N’hi ha moltes. És un tema bastant 
comú, però sobre el qual s’han esta
blert una infinitat de falses creences. 
No és cert, per exemple, que a l’es
tiu s’assequin zones que han tingut 
humitat o que les zones costaneres 
tinguin més risc de tenir problemes 
d’humitat. Tampoc la ventilació natu
ral és símptoma d’espais lliures d’hu
mitats, ni tampoc la f loridura i l’aigua 
als vidres d’un espai mal aïllat. I tam
poc acabarà amb la f loridura la pintu
ra després de netejar la zona afectada.

-¿Quins són els tipus d’humitat que 
més es troben a la nostra àrea?
Entre els tipus d’humitats més co

Servei Murprotec 
a Catalunya
A Catalunya, Murprotec ha seguit 
creixent els últims anys malgrat 
la crisi econòmica, concretament, 
els seus ingressos s’han incremen-
tat en un 60%. L’empresa ofereix els 
seus serveis a qualsevol que esti-
gui afectat per una humitat, tant a 
un professional de la construcció i 
la rehabilitació com a un arquitec-
te, un aparellador i, és clar, parti-
culars. Han realitzat tota classe de 
projectes, com obres en vivendes, 
garatges, soterranis, blocs de pisos, 
etcètera, i han contribuït, a més, a 
la rehabilitació del patrimoni his-
tòric català. Així doncs, han eliminat 
els problemes d’humitats en edifi-
cis tan rellevants com l’Ajuntament 
de les Franqueses, Sant Crist de Ba-
laguer i la Biblioteca Municipal de 
Reus, entre altres.

Murprotec és una multinacio-
nal belga referent en el sector 
de la  humitat que des del 1954 
soluciona problemes relacionats 
amb aquest àmbit. A Espa nya hi 
opera des de l ’any 2000 i actual-

ment disposa de vuit de-
legacions, entre elles, 

les de Catalunya. 

www.murprotec.es
Tel. 900 102 103 / 936 370 360 

munes a Cata
lunya destaquen 
les humitats per 
capil·laritat, que 
es donen sempre 

a la planta baixa 
i suposen un 47% 

de les nostres inter
vencions, seguides per 

les humitats per conden
sació, que produeixen taques ne

gres, olors fortes i degoteig als vidres. 
Aquestes representenel 35,5% dels tre
balls de Murprotec a la zona. Per úl
tim, les humitats per filtració lateral, 
que estan per sota de la cota zero i es 
donen principalment en cases amb 
diferent nivell, en garatges, soterra
nis, etcètera, i suposen el 17,03% de 
les intervencions.

-Després de 60 anys d’experièn-
cia en el sector i al ser el director 
de la companyia, si es fa una mi-
rada enrere, ¿quins són els motius 
d’orgull?
Molts. Nosaltres no ens dediquem a 
això perquè, després de la crisi, ha
víem de buscar una activitat alterna
tiva. Ens dediquem a això, com bé has 
dit, des de fa 60 anys. Estem sotme
sos a controls de qualitat tant nacio
nals com internacionals, i això no ens 
ha suposat mai cap impediment, ja 
que el nostre objectiu és sempre mi
llorar. Aquest és el principal motiu 
d’orgull, no conformarnos i buscar 
ser sempre més efectius optimitzant 
els nostres recursos. Per ferho tenim 
laboratoris propis d’investigació per 
millorar els processos de diagnòstic, 
els mètodes de treball i, especialment, 
l’aplicació de solucions innovadores, 
úniques i patentades per a l’elimina
ció dels problemes d’humitat. 

Abans Després

“Un 
mur de 

càrrega pot 
arribar a perdre 

la major part de la 
seva capacitat i fer 

perillar la seva 
estabilitat”
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-¿Què és el home staging?
És un concepte molt comú 
als Estats Units i altres paï
sos d’Europa pel qual aconse
guim una posada en escena 
d’una casa per vendrela o 
llogarla en el mínim temps 
possible i amb màxim benefi
ci per al seu propietari. Des
taquem els punts forts de la 
seva vivenda, la despersona
litzem d’una forma neutra 
però càlida perquè el futur 
inquilí o propietari se n’ena
mori només d’entrarhi. 

-¿Com funciona? ¿És car?
Ens adaptem al pressupost del 
client i hi apliquem el nostre 
estil amb un estudi previ i l’en
trega de projecte. Els canvis 
poden ser mínims, redistribu
ció de mobles, canvi de corti
nes, de la roba de llit o d’algun 
mobiliari, o bé una redecora
ció total. A més a més, també 
és molt important un bon re
portatge fotogràfic professio
nal, que també oferim. 

-¿Es lloga o es ven l’immoble 
de forma més ràpida?
Absolutament, i a vegades per 
un preu més alt. En el cas de 
la compra, el home staging per
met retallar el temps que l’im
moble està a la venda fins a 100 
dies. En el lloguer, té un resul
tat immediat. La vivenda es 
lloga en la primera jornada de 
visites, i normalment amb un 
preu superior a la mitjana. És 
un servei ideal per a particu
lars i immobiliàries que sovint 

www.nicehomebcn.com 
Tel. 645 690 239

tenen pisos mesos i anys sense 
llogar ni vendre.

-¿Quins serveis ofereixen 
com a interioristes?
Escoltem el client i li oferim 
decorar o redecorar una casa 
o un ambient concret segons la 
seva demanda canviant la dis
tribució o fent reformes par
cials o completes.

Amb una àmplia experiència en màrqueting i comerç internacional, 
la canària Dara Díaz va fer de la seva passió –l’interiorisme– la seva 

professió. Mitjançant home staging i disseny d’interiors ajuda  
els propietaris a vendre i llogar immobles de forma ràpida.

Aconseguir que el futur inquilí 
s’enamori de la vivenda

Estalvi en les factures  
de llum i gas 

Empreses i autònoms poden 
estalviar fins a un 20% en la 
seva factura de la llum si trien 
una companyia amb preus 
competitius i productes adap
tats a les seves necessitats. 
Amb la Tarifa Indexada d’Au
dax Energía, per exemple, el 
client paga l’energia elèctrica al 
preu d’adquisició en el mercat 
majorista més un fee de gestió, 
però evitant la prima de risc as
sociat a tota tarifa fixa. 

Audax Energía disposa d’una 
de les tarifes més competi
tives del  mercat per a les 
cases i es pot contractar 
 directament en la pàgina web 
www.audaxenergia.com. A més, 
fins i tot es pot obtenir al mo
ment una simulació de la fac
tura de la llum i veure així 
l’estalvi que es pot obtenir 
cada mes.

Habitatges, pimes, empreses i 
grans consumidors es poden 
beneficiar també d’unes ta
rifes molt competitives en el 
subministrament del gas, sen
se tràmits ni molèsties. L’oferta 
de gas per conducció d’Audax 
Energía es complementa amb 
gas natural liquat per proveir 
aquells llocs on no no arriba 
gasoducte.

www.audaxenergia.com
Tel. gratuït 900 828 006

L’estalvi energètic és una prioritat tant en edificis residencials
 com en el sector industrial o en el terciari. Amb una gestió

 eficient i en ocasions tan sols ajustant la potència o 
triant la tarifa adequada, es pot reduir la factura. 

¿Canviar de companyia de 
llum permet estalviar?

-¿Quin és el seu perfil de client? 
El perfil del nostre client és el 
d’empreses del sector de l’hos
taleria (bars, restaurants i 
hotels) que volen escalfar o re
frescar les seves terrasses o pa
tis oberts. També climatitzem 
naus industrials. Per últim, 
treballem per a agències que 
organitzen celebracions i par
ticulars que volen organitzar 
una festa i necessiten clima
titzar un espai. En una ocasió 
vam climatitzar tot el Poble 
Espanyol de Barcelona col·lo
canthi més de 150 estufes.

www.climasol.info
www.terramed.es
Tel. 902 105 334

Calor per a les terrasses a l’hivern
Josep Altés de Caralt, gerent de Climasol i Terramed

Fundades a Barcelona el 1996, Climasol i Terramed són dues empreses especialitzades  
en climatització d’espais exteriors d’hostaleria i industrials. Ho fan a través de la venda, 

però especialment del lloguer, d’estufes de gas o elèctriques a l’hivern,  
i a través de sistemes de refrigeració a l’estiu.

tvenda, oferim entre 1 i 2 anys 
de garantia, servei tècnic du
rant tot el període i recanvi de 
peces avariades. 

-¿Què hi guanya un establi-
ment amb les seves estufes?
Molts van començar a llogarnos 
equips amb motiu de la prohibi
ció de fumar en locals tancats. A 
més d’aquests hi ha molts esta
bliments amb unes magnífiques 
instal·lacions exteriors (terras
ses i patis) que ara poden ren
dibilitzar tot l’any gràcies als 
nostres sistemes de calor.

-Parli’ns de la climatitza-
ció a l’hivern. ¿Com funciona 
aquest servei? 
Per al servei de lloguer, el client 
es posa en contacte amb nosal
tres, el visitem i li aconsellem 
què és millor per al seu espai. 
Una vegada s’accepta el pres
supost, es concreten les dates 
d’entrega i de recollida del pro
ducte. Un tècnic s’encarrega de 
fer l’entrega. El client disposa 
de servei tècnic durant tota la 
durada del lloguer, que pot ser 
de diversos mesos o d’un sol 
dia. Pel que fa al servei pos

-¿Com han 
evolucio-
nat les 
estufes?
A l princi
p i  n o m é s 
hi havia el 
 model bolet, 
ja que primava 
la funcionalitat 
del producte. Amb els 
anys, però, han anat evo
lucionant cap a models més 
estètics i visuals, començant 
per les piràmides fins a arri
bar als models actuals, en els 

q u a l s 
el foc i 

la f lama 
tenen tot el 

protagonisme. 

-¿Com refresquen a l’estiu?
Comercialitzem un sistema 
denominat Mist & Fog (aigua 
polvoritzada) que refresca i 

Atenció personalitzada

L’atenció i la proximitat al 
client han sigut els pilars bà
sics d’Audax Energía. Per això, 
disposa de més de 10 vies de 
comunicació diferents per 
contactar amb la comercialit
zadora: telèfon gratuït durant 
15 hores al dia sense interrup
ció (de 7.00 h a 22.00 h), xat en 
línia, email, web, xarxes so
cials i ben aviat WhatsApp. A 
més, des del setembre s’estan 
obrint botigues per tot el terri
tori nacional amb l’objectiu de 
prestar un servei i un assesso
rament encara més persona
litzats i pròxims. 

Dara Díaz, fundadora de Nice Home BarcelonaAudax Energía

climatitza les terrasses de 
forma natural i saludable, 
sense mullar, i incremen
ta el confort, ja que rebaixa 
la  temperatura amb el  mí
nim cost. 

Nice Home Barcelona transforma els immobles, sense grans reformes 

i amb una inversió mínima perquè sigui el més atractiva possible.

“A 
l’estiu el 

sistema Mist 
& Fog d’aigua 

polvoritzada refresca i 
climatitza les terrasses 

de forma natural  
i saludable amb un 

cost mínim”

Sense complicacions

Canviar el subministrament 
elèctric a Audax Energía és 
molt fàcil. El client no ha de 
fer cap tràmit amb la seva 
actual companyia, ja que 
des d’Audax Energía s’ocu-
pen de fer totes les gestions 
de forma ràpida i trans-
parent perquè el client no 
s’hagi de preocupar de res. 
Sense necessitat de canvis 
en la instal·lació, ni obres, ni 
molèsties.
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-¿En què es caracteritza T-Max 
Restaura?
Ens caracteritzem per la seguretat i 
la qualitat dels nostres treballs i pro
ductes, amb la utilització dels millors 
equips de protecció individual (EPI), 
i fent sevir les primeres marques per 
garantir millors resultats en cada una 
de les nostres intervencions. 

-Vostès són especialistes en restau-
ració de façanes. ¿En quin àmbit se 
centren les seves actuacions?
Sí, som experts en rehabilitació 
de façanes. La infraestructura de 
la nostra empresa compta amb un 
equip compost per arquitectes tèc
nics que s’encarreguen de realitzar 
els projectes d’obra, direccions fa
cultatives, tramitació de llicències 
municipals, gestió de subvencions, 
rehabilitació d’edificis, certificats i 
realització de la ITE, inspeccions tèc
niques d’edificis...

-La restauració d’una façana repre-
senta una inversió important per 
a una comunitat de propietaris. 

www.t-maxrestaura.com
Tel. 933 530 651

¿Quins beneficis, a més de l’estètica, 
s’obtenen?
El més important és actuar sobre les 
patologies clares, però en línies gene
rals la rehabilitació de façanes contri
bueix a garantir la vida de l’edifici i la 
seva seguretat, a impedir que els de

terioraments de
tectats empitjorin 
i causin rehabili
tacions més cares, 
a contribuir que no 
es devaluï l’edifici i 
que s’incrementi el seu 

valor patrimonial o les expectatives 
de lloguer o venda i a reduir el con
sum energètic de l’immoble.

-Parli’ns d’algun projecte emblemà-
tic de l’empresa.
Ara mateix TMax s’ha especialit
zat en el muntatge de jardins verti
cals. Qualsevol persona que vulgui 
una façana ventilada ecològica po
drà utilitzar aquest mètode. Un gran 
avantatge d’aquesta tècnica és que 
no fa falta obra a la paret. Per por
tarla a terme, s’utilitza una estruc
tura de metall, que es pot omplir 

amb aïllament i s’ha de col·lo
car a certa distància de la 

paret de la casa. A més 
aquest sistema ser

veix també com a 
barrera acústica 
i energètica. En
cara que el nostre 
gran projecte, sens 

dubte i sense des
favorir a ningú, és 

que totes les comu
nitats siguin les prota

Serveis  
per a comunitats  
de propietaris

T-Max ja ha fet més de 500 obres 
a Barcelona, les quals no totes són 
rehabilitacions integrals ni rehabi-
litacions de façana únicament. El 
capital humà de T-Max fa que pu-
guin respondre tant en obres de 
gran envergadura com en peti-
tes rehabilitacions, entre les quals 
destaquen en el servei a comu-
nitats, a més de les façanes, la 
rehabilitació de celoberts i imper-
meabilització de cobertes, així com 
reforma de vestíbuls, escales, et-
cètera, i també qualsevol obra que 
pugui sorgir. 

T- Max Restaura és una empresa dedicada a portar a terme rehabilitacions integrals d’edificis, obres 
de difícil accés, serveis i manteniment d’edificis urbans, d’indústria i obra pública, utilitzant com a 

mitjans tant tècniques en bastides com en treballs verticals. Financen el 100% de les obres.

gonistes de la rehabilitació del seu 
propi edifici. El fet de poder oferir 
cada dia un millor servei, millors 
qualitats i l’aportació d’experiència 
conquistada per TMax dia a dia ens 
afavoreix i és la clau, ja que per a 
nosaltres totes les comunitats són el 
més important. 

Rehabilitacions integrals d’edificis
Armand Hernández, gerent de T-Max Restaura

“La 
rehabilitació 
de façanes  

contribueix a 
garantir la vida de 

l’edifici i la seva  
seguretat”

-¿Com es reinventa una empresa 
que comercialitza coure a la crisi de 
la construcció?
En el nostre cas, ens hem centrat en 
l’ampliació de la gamma de productes 
i en la recerca activa de nous mercats: 
via exportació, que ja representa el 
60% de les nostres vendes. L’estructu
ra empresarial que hem creat se sus
tenta en dos eixos: l’àrea industrial, 
amb dues fàbriques del grup a Rubí i 
Eslovàquia, i una sèrie de companyies 
distribuïdores, repartides per França, 
la Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia i 
Eslovàquia, a més d’altres projectes.

-¿I com es diferencien en un entorn 
tan competitiu?
El nostre valor afegit és que som lí
ders a nivell nacional en la gestió de 
l’estoc de coure. Som capaços d’acu
mularne 560 tones. Actuem donant 
resposta a les necessitats dels nostres 
clients, que no disposen d’espai d’em
magatzematge o bé volen optimitzar 

www.vicentetorns.com
Tel. 935 862 800/935 861 532

els seus recursos financers al màxim 
controlant el seu estoc de coure. Així 
els ajudem a minimitzar el risc de 
robatoris. “Som capaços d’entregar 
material en qualsevol punt d’Espan
ya en un màxim de 48 hores”. El mer
cat actual els exigeix f lexibilitat en 
els processos productius i nosaltres 
els ajudem a aconseguirla. “El servei 
és el nostre compromís”, aquest és el 
lema de la nostra empresa i una mane
ra de fer que ens ha convertit en un ac

tor principal en el mercat nacional de 
la distribució de productes de coure.

-¿S’ha superat la paralització de les 
inversions en obra pública?
Els indicis semblen que ja no són tan 
pessimistes i la conjuntura econòmi
ca afavoreix en aquesta direcció. És 
una bona notícia perquè qualsevol 
projecte d’aquest tipus genera rique
sa a través d’una economia d’escala. El 
nostre avantatge és que en una cons

trucció, sigui 
de l’estil que si

gui, es necessita 
una presa de terra, 

unes connexions o ca
nonades que es fabriquen 

amb coure. Alumini o metalls que 
dominem en qualsevol format…

-¿Quina estratègia han utilitzat per 
sortir a l’exterior?
La mateixa que ens ha permès sobre
viure i créixer des del 1922, passió pel 
coure i els nostres clients. La filoso
fia que perseguim és estar a prop del 
client final, fidelitzar-lo i actuar em
presarialment amb la mentalitat del 
país on ens instal·lem. Seguint aquest 
model, som capaços de subministrar 
qualsevol comanda de coure del vo
lum que sigui en 24 o 48 hores, depe
nent si és a Espanya o a l’estranger. 
Aquesta és la cultura de la família 
Torns i la que seguim mantenint en 
l’organització.

Fundada el 1922, la tercera generació de la família Torns dirigeix  
el negoci de la fabricació i la comercialització de coure.  

Ha incorporat noves gammes de productes i basa la seva estratègia  
de creixement en l’àrea industrial i en les empreses distribuïdores.

-¿Cap on es dirigeixen les innova-
cions de Vicente Torns?
Estem treballant en un ampli ventall 
de productes, des dels cables esmal
tats a platines per a motors i transfor
madors; passant per tota classe cables 
de coure, alumini, trenes i aliatges di
versos. No ens oblidem de la canona
da de coure (industrial, sanitària o 
amb PVC) i les barres i connexions 
del sector elèctric. Esperem poder 
ense nyar part d’aquests productes a 
les fires de Matelec, Algèria, Txèquia 
i Berlín, entre altres.

“Gestionem l’estoc  
de coure en 48 hores”

Xavier Baldovin, mànager de Vicente Torns Distribution
El preu del coure, 
en mínims
Encara que sigui un objecte de de-
sig pel seu valor econòmic alt, el 
mànager de Vicente Torns Distribu-
tion, Xavier Baldovin, recorda que el 
preu del coure ha caigut un 25% l’úl-
tim any i que la seva cotització és 
la més baixa des del 2009. El res-
ponsable de l’empresa ho atribueix 
a l’“efecte conjuntural de la incerte-
sa del mercat xinès i la recuperació 
encara incipient de l’eurozona“. El 
que més el preocupa és que el cou-
re es converteixi en un valor refugi 
de la inestabilitat financera i entrem 
en una època de grans oscil·lacions 
en el seu valor.

“Per 
superar la 

paràlisi de les 
inversions en obra 

pública, hem apostat 
pel sector industrial i 
per la internacionalit-

zació de l’àrea de 
negoci”
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Gonzalo Mínguez, director de contractació de la Territorial Est d’INBISA Construcción

“L’assistència tècnica prèvia i posterior a una obra és 
gairebé tan important com la mateixa construcció”

-Després d’uns quants anys d’una 
forta crisi, ¿en quina situació es troba 
el sector de la construcció?
Després d’un llarg període bastant 
complicat, el sector de la construcció 
ha registrat un clar canvi de tendèn
cia i, dia a dia, percebem una reacti
vació de l’activitat. En aquest context, 
l’aparició de nous agents, com fons d’in
versió o SOCIMIs, ha sigut fonamen
tal. Aquests actors, d’altra banda, han 
canviat substancialment les regles de 
joc que fins ara es donaven en el sector. 
En el cas concret d’INBISA Construc
ción, som bastant optimistes, enca
ra que sempre amb cautela, de cara a 
l’any 2016. Aquestes bones expectatives 
s’han fonamentat gràcies als  números 
obtinguts el 2015, que ha tancat l’any 
amb un volum de contractació –en 
l’àmbit estatal– superior als 100 mi
lions d’euros i una cartera superior als 
75 milions a principi d’any.

-En el cas de la Territorial Est, ¿com 
han tancat l’any i quines expectatives 
tenen per a l’any que ve?

www.inbisa.com
Tel. 902 333 133

En el cas concret de Catalunya, els 
números també sigut molt positius 
el 2015, amb un volum de contrac
tació de 32 milions d’euros i una 
cartera superior a 28 milions. Les 
expectatives per al 2016 també són 
molt altes, dins d’aquest context de 

millora del sector, amb increments 
previstos superiors al 50%.

-¿Quines àrees d’activitat consideren 
que seran clau per a vostès en aquest 
nou any a Catalunya?
Actualment les nostres principals 

INBISA Construcción es presenta com una empresa constructora generalista, amb un alt grau 
d’especialització en sectors tan rellevants actualment com són la logística, el hospitality, retail, residencial 

i actuacions de rehabilitació d’edificis de màxima complexitat, però sobretot com una companyia que 
ofereix un servei integral de qualitat als seus clients que va molt més enllà de la simple construcció.

àrees d’actuació estan sent l’hotele
ra, la residencial, la logística i retail, 

per a clients ja no només de grans 
i mitja nes empreses, sinó 

també fons d’inversió, 
nacionals i estrangers, 

interessats a adqui
rir actius immobi
liaris que, després 
de la seva ade
qu ació,  proce
deixen a explotar.  
En aquest sentit, 

INBISA Construc
ción està executant 

a Catalunya obres com 
una nau logística de més 

de 40.000 m2 a Sant Esteve 
Sesrovires, diferents obres al centre 
comercial Les Glòries, un hotel per a 
una cadena internacional a Barcelo
na i una promoció residencial de més 
de 100 vivendes a SantCugat del  Va
llès. Així mateix, també s’ha de des
tacar la rehabilitació d’edificis com 
un pilar bàsic dins de les nostres ac
tuacions. Aquest tipus d’obres solen 

tenir una altíssima complexitat tèc
nica, i per tant hem d’apostat per in
crementar el nostre equip de treball 
amb personal tècnic altament qua
lificat capaç d’aportar solucions tèc
niques que garanteixin una segura 
execució de l’obra i vetllar a la vega
da pels  interessos econòmics dels nos
tres clients.

-¿En què es diferencia el seu servei 
respecte al d’altres constructores?
INBISA Construcción és una empre
sa que ofereix un servei integral de 
qualitat als nostres clients que va molt 
més enllà de la simple construcció. En 
el nostre ADN, sempre hi ha hagut el 
concepte d’acompanyament. El nego
ci no radica exclusivament a construir 
l’edifici, sinó també a oferir als nostres 
clients una assistència tècnica prèvia i 
posterior a l’obra. Busquem en tot mo
ment l’optimització funcional de l’obra, 
reduint els costos i els terminis d’entre
ga de l’edifici.

-¿I com aconsegueixen oferir aquest 
servei diferencial al de la seva 
competència?
Disposem d’un equip professional 
molt orientat als clients amb un alt 
component tècnic en cada un dels 
nostres diferents àmbits d’actuació 
(residencial, industrial, terciari/dota
cional i obra civil). Actualment comp
tem amb uns 160 professionals, dels 
quals al voltant d’un 75% són titulats 
universitaris (arquitectes, enginyers, 
economistes…).

“Busquem 
l’optimització 
funcional de 

l’obra, reduint els 
costos i els terminis 

d’entrega de 
l’edifici”

Octavi Javaloyes, director comercial d’InnovaGrup

“Amb els materials acrílics hem fet el salt”
Des del 1977 l’empresa familiar InnovaGrup ha elaborat taulells per a cuines i banys.  

Avui, 39 anys després, ha desenvolupat Innobanys, un producte propi basat en el sobre de la cambra de bany.

-¿En quin moment es produeix el 
canvi d’orientació de l’empresa cap 
a materials més innovadors?
Des dels inicis sempre hem estat 
elaborant tota classe de marbres, 
granits, tant nacionals com d’im
portació, i adaptantnos a les noves 
tendències canviants del mercat. La 
nostra inquietud ens porta sempre 
a la incorporació de nous materials, 
com va ser al seu dia el quars tec

nològic, entre altres, i des de fa un 
parell de dècades es van sumar en 
la nostra cartera els materials deno
minats solid surface amb base acrílica 
i minerals naturals. Aquests últims 
ens han permès fer el salt a un nou 
tipus de client i ampliar l’àmbit d’ac
ció, passant d’una àrea residencial a 
altres usos més específics, com hos
pitals, espais públics, taulells de re
cepció i hostaleria.

-¿Quins avantatges aporta un tau-
lell fabricat en un material de Solid 
Surface?
És una aposta segura, és un material 
que ens permet una alta adaptabilitat 
al disseny creatiu del projecte. Es pot 
realitzar qualsevol peça imaginable, 
superfícies aparentment sense juntes 
visibles, la integració d’una cubeta del 
mateix material i la possibilitat de po
lir i reparar el taulell al cap dels anys. 

Aquestes són les principals raons que 
un material d’aquestes característi
ques sigui la millor opció.

 -¿Però per al consumidor el preu és 
més elevat?
Parlem d’un producte d’una qualitat 
alta. Per això, en el nostre cas, hem 
desenvolupat i presentem una nova 
gamma denominada Innobanys. Es 
tracta d’una línia pròpia amb sis o set 

www.innovagrup.es
Tel. 938 274 440

El bany que 
s’adapta
InnovaGrup, ubicada a Santpedor, al 
Bages, impulsa un canvi de menta-
litat en l’ús de materials innovadors, 
ajustant els costos i donant un pro-
ducte de qualitat.

models diferents de sobres de banys 
i plats de dutxa. L’objectiu que bus
càvem era dissenyarla i fabricarla 
amb un material de qualitat a un preu 
competitiu. 

-¿A quins nous sectors s’estan 
dirigint?
Innobanys està pensat per a amplis 
sectors, especialment per al sector 
hoteler i reformista, i crea interès a 
professionals de l’arquitectura, inte
riorisme i decoració. Els taulells de 
bany i els plats de dutxa estàndard 
suposen un 80% de la nostra produc
ció, i a més ens adaptem a les mides 
necessàries. 
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Josep Maria Plantalech, gerent de Plantalech

Vitrocsa: tancaments amb 
màxima dimensió i mínim perfil

Plantalech és el distribuïdor, fabricant i instal·lador únic a Espanya de la firma Vitrocsa, referent mundial  
en tancaments de màximes dimensions i mínim perfil. Durant el primer semestre d’aquest any s’inaugurarà  

un ‘showroom’ a Olot perquè els clients puguin conèixer totes les solucions de Vitrocsa.

-¿Quins són els orígens de 
Plantalech?
Plantalech és una empresa familiar 
amb més de 100 anys d’història i orí
gens a la comarca de la Garrotxa. En 
un inici es va dedicar a la fabricació i 
la reparació d’eines per al camp, va evo
lucionar a la manyeria i la forja, fins a 
l’actualitat, en què està especialitzada 
en tancaments d’alta qualitat i els com
ponents que els envolten, com són vi
dres amb diferents comportaments, 
proteccions solars i automatismes. Ac
tualment ja ha entrat a formar part del 
projecte la cinquena generació familiar, 
però sempre ens hem mantingut forts 
a defensar la qualitat, la diferenciació 
i l’atenció personalitzada al client, cui
dantlo sempre per atendre les seves 
necessitats i escollir el producte que el 
satisfaci. És per aquest motiu que som 
distribuïdors, fabricants i instal·ladors 
únics de Vitrocsa a Espanya.

-¿Què és Vitrocsa i quin és el seu va-
lor afegit?
Vitrocsa és una empresa suïssa crea
da a principis dels anys 90 per part 
d’un antic fabricant de rellotges que 
un dia va optar per dedicarse a crear 
corredisses i va revolucionar el seu 
concepte: treure les rodes del marc i 
col·locar-les al perfil inferior per acon
seguir així màximes dimensions mò
bils i una mínima presència de perfil. 
Per tant, ofereix múltiples opcions, 
sempre amb la condició de fabricarse 
i instal·larse de forma precisa, com 
un rellotge. El seu valor afegit es basa 
en el fet de ser la primera empresa que 
fa aquesta classe de tancaments i els 
accessoris i les peces que els compo
nen. De fet, moltes marques han co
piat part del producte i del perfil, però 
no sempre amb els mateixos resultats.

-¿Quins productes s’inclouen dins 
de l’oferta de Vitrocsa?
Oferim tancaments d’altes presta
cions, màximes dimensions i un 
mínim perf il visible. Partint del 
seu concepte innovador originari, 
la firma ha anat evolucionant, in
novant contínuament i incorporant 
diferents productes, des de les cor
redisses a les guillotines i portes 
pivotants, sempre amb la mateixa 
característica de màxima dimensió 
i mínim perfil.

www.plantalech.com
www.vitrocsa.com

Tel. 972 260 717

Un equip 
multidisciplinari  
i altament format

Partint de la importància de satis-
fer les necessitats del client, Plan-
talech compta amb un equip de 
prescripció amb coneixements 
tècnics dels productes Vitrocsa i 
una gran sensibilitat arquitectòni-
ca. Una vegada acceptat el projec-
te, entra en marxa l’oficina tècnica, 
amb professionals encarregats de 
prendre mides, dibuixar-lo i tras-
lladar tota la informació a l ’equip 
de fabricació, que talla, mecanit-
za i acobla les peces. Per últim, els 
quatre equips de muntatge de Vi-
trocsa són els encarregats de la 
instal·lació.

-¿Quins objectius s’han marcat a 
 mitjà termini?
Crear una xarxa d’ instal·ladors a 
tot Espanya, amb pocs tallers i molt 
seleccionats, que puguem formar a 
nivell de productes i instal·lacions 
perquè siguin partners de Vitrocsa a 
Espanya. Disposem d’un primer part-
ner a Lleida, que ja està en marxa, i 
n’acabem de firmar un a Mallorca, i 
estem negociant amb altres possibles 
partners. Un altre projecte de futur 
que es materialitzarà aquest primer 

s e  m e s t r e 
d e  l ’a n y 
serà l’ober
t u r a  d ’u n 
show room de 
Vitrocsa al ta
l ler on va co
mençar l ’empresa 
Plantalech, situat a Olot. 
Aquest showroom ens permetrà 
oferir més atenció als nostres clients, 
i ells podran tocar el producte i veu
re les seves aplicacions.

-Els productes Vi-
trocsa són presents 

en projectes de 
tot el món. ¿Ens 

en poden po-
sar alguns 
exemples?
Des de pro
je c tes  r esi
dencials fins a 
hotels, i col·la

b o r a n t  a m b 
arquitectes de 

referència, com 
són Norman Fos

ter, Jean Nouvel, David 
Chipperfield i Carles Ferra

ter. En tot cas es tracta de projectes 
d’ interès arquitectònic en què l’ar
quitectura té un pes específic molt 
important.

“A 
mitjà termini 

volem crear una 
xarxa d’instal·ladors 

amb pocs tallers molt 
seleccionats perquè si-

guin partners de Vi trocsa; 
ja en tenim un a Lleida 

i un altre de nou a 
Mallorca.”
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Comptem amb per
sonal especialitzat 
que contínuament 
formem amb els 
cursos que regu
larment s ’actua
litzen a través del 
Gremi de Cons
tructors de Barce
lona i la Fundació 
Tripartida, amb la 
qual cosa estem 
permanent ment al 

corrent de totes les novetats 
del sector tant a nivell tècnic 
com en matèria de Seguretat 
i Salut. Un dels pilars bàsics 
és l’aplicació de la normativa 
vigent en temes de prevenció 
de riscos laborals, per garan
tir la màxima seguretat du
rant l’execució dels treballs. 

-L’aposta pel medi am-
bient a Heurop també és 
important…
Considerem que la protecció 
del medi ambient és una res
ponsabilitat de tothom. Per 
aquest motiu hem implantat, 
entre altres mesures, un sis
tema de gestió, control i se
guiment dels residus que es 
produeixen en obra per mini
mitzar l’impacte de les nostres 
activitats.

“El client ha de ser sempre  
el centre del procés”

Nadia Tarrida, advocada i facility manager, Roman Ortega, head project manager, 
i Montse Ortega, office manager. Board de Room Global

Room Global uneix la tradició i l’experiència de quatre generacions 
dedicades a la construcció i la gestió immobiliària amb la capacitat 

 per oferir serveis a mida en la gestió integral de projectes, 
serveis de contractista i gestió de la propietat.

-¿En què consis-
teixen els seus ser-
veis integrats?
Coordinem i super
visem els diferents 
professionals que 
participen en cada 
una de les fases 
d’un projecte. Des 
de l’arquitecte en la 
fase de disseny, els 
industrials respon
sables del procés 
constructiu (on també es con
trola la qualitat dels treballs), 
fins als proveïdors finals dels 
diferents subministraments 

www.roomglobal.es 
Tel. 931 675 734 

30 anys de serveis integrals  
en construcció

Joan Carles Hortigón, gerent de 
Heurop Construcciones y Mantenimiento de Obras

Heurop Construcciones és una empresa familiar fundada el 1987 
per Evaristo Hortigón especialitzada en projectes d’obra nova 
i interiorisme, obra civil, restauració de façanes i celoberts; 

impermeabilització de cobertes i rehabilitació d’edificis.

-¿Quin és el seu per-
fil de client? 
Treballem per a par
ticulars i també per 
a estudis d’arquitec
tura, administra
dors, comunitats de 
propietaris, empre
ses públiques i pri
vades i universitats. 
La majoria d’ells 
han arribat a nosal
tres per recomana
ció d’altres clients. 

www.heurop.es 
Tel. 933 526 669

una vegada finalitzada la fase 
d’execució.

-¿Per a qui treballen i quina 
és la seva relació amb el 
client?
Sempre treballem per al 
client final nacional i cada 
vegada més per a clients 
estrangers. A més, comp
tem amb un prescriptor 
molt important que són 
els arquitectes. El nos
tre treball consisteix a fil
trar la informació i tots 
els problemes que sor
geixin perquè al client fi
nal o a l’interlocutor que 
tinguem assignat (arqui
tecte, interiorista, etcète
ra) li arribi només aquella 
informació que li serà útil 
per prendre decisions en 
cada moment. 

-¿En què es basa l’estil 
propi de Room Global?

Creiem que el client 
sempre és el cen
tre de tot el procés, 
per sobre dels inte
ressos econòmics, i 
això ens diferencia 
dels nostres compe
tidors. És un mèto
de basat en l’esforç, 
l ’honestedat i el 
compromís de com
pletar el projecte 
dins dels terminis i 

els pressupostos acordats.

-¿Com definiria els seus ser-
veis de gestió de la propietat o 
facility management?
Aquesta àrea del negoci s’ha 
anat desenvolupant arran de les 
sol·licituds dels nostres clients 
al llarg dels anys. La nostra rela
ció amb la majoria dels nostres 
clients va més enllà de l’execu
ció de l’obra a l’immoble de la 
seva propietat. Després ens se
gueixen trucant per a les tas
ques de manteniment i per a 
les reparacions d’aquestes pro
pietats i nosaltres, la veritat és 
que només fem aquest tipus de 
treballs per a antics clients (com 
un servei postvenda i molt per
sonalitzat) o per a grans propie
tats. Ens hem convertit en una 
espècie de helpdesk per als nos
tres clients habituals. 

ARQUITECTE: JOSEP FERRANDO  
FOTOGRAFIA: ADRIÀ GOULA

EXECUCIÓ: ROOM GLOBAL

-¿Quin valor aporta que una 
empresa s’encarregui de to-
tes les fases d’un projecte 
constructiu?
Que el client no s’ha d’ocupar 
absolutament de res. Des de les 
gestions amb l’ajuntament, l’ob
tenció de permisos, l’arquitecte, 
l’aparellador, i l’assessorament a 
nivell de decoració, tipus de ra
joles, mobiliari cuina, etcètera, 
corre al nostre compte. Orio
soloStudio comença una nova 
fase, Fem Projectes, amb un 
equip propi que sap com s’hay de 
realitzar el treball. Això ens faci

www.oriosolostudio.com 
www.femprojectes.com

Tel. 935 180 978

“Som conscients que entrem a casa de la gent”
Olga Oriosolo, CEA d’OriosoloStudio, i Ramón Morata, socis a Fem Projectes

Triar qui porta a terme una reforma al seu pis, comunitat o empresa és 
una tasca àrdua que poques vegades es veu recompensada. Només 

alguns són capaços de portar a terme la reforma sense que el propietari es 
penedeixi, en algun moment, de decidir fer obres. Garantia de bona qualitat.

és crucial. Molts clients confien 
en nosaltres fins al punt de fer 
coincidir les obres amb les seves 
vacances. Ens donen les claus, 
se’n van i quan tornen es tro
ben la reforma acabada i la vi
venda neta.

-Això és molta 
responsabilitat…
Sí, molta. Evidentment, 
abans d’anarse’n queda tot 
escollit i decidit, i els de
talls, amb la professionalitat 
i la sensibilitat adequada, se 
solucionen.

lita el seguiment diari del  procés 
de l’obra i poder tenir contacte 
directe amb el client.

-Una reforma integral és sem-
pre una molèstia i vostès bus-
quen com minimitzar-la…
Cada projecte és una obra, una 
casa i un client diferent, i ens 
hem d’adaptar d’una mane
ra diferent a cada un d’ells, te
nir present que entrar a casa 
d’algú forma part del treball a 
realitzar de la mateixa mane
ra que ho és enrajolar un bany. 
El bocaorella en aquest aspecte 

-¿Quin tipus de sensibilitat?
A Fem Projectes treballem amb 
el cor, sortim de la línia del cons
tructor o reformista que única
ment van a guanyar diners. La 
nostra premissa és complir amb 
el client tenirlo content. El be
nefici, evidentment, és impor

tant, però l’atenció al client està 
al mateix nivell i és fonamental si 
vols que les recomanacions fun
cionin. Per posarte un exemple, 
a l’últim client li vam deixar, a 
més del pis net, f lors als gerros 
i un piscolabis perquè sabíem 
que tornaven de nit. A l’ante
rior, una senyora gran que se’n 
va anar a casa de la seva filla 
perquè li instal·léssim parquet, 
l’hi vam deixar tot tal com esta
va. Vam fer fotografies abans de 
desmuntarho tot per assegu
rarnos que ho deixaríem tot al 
seu lloc, fins i tot l’ordre dels lli
bres a la prestatgeria.

-¿Què diferencia Heurop d’al-
tres constructores?

L a  no s t r a  t r a
jectòria al l larg 
d’aquests trenta 
anys està avalada 
per la qualitat dels 
treballs que realit
zem, així com pel 
tracte que propor
cionem al client. 
Oferim la garantia 
d’una empresa sòli
da que compta amb 
un personal qualifi
cat d’obra amb una 
àmplia experiència. 
El departament tèc
nic estudia i analit
za en profunditat 
cada projecte amb 
la màxima dedica
ció per donar sem
pre la millor solució 
constructiva. 

-¿A què es refereix?

Fem Projectes, amb una àm-
plia experiència en el món 
de la construcció, enca-
ra aquest nou any amb il·lu-
sió, energia, i amb l’objectiu 
d’aportar la seva gestió i 
creativitat en nous projectes, 
a més a més d’enfocar-se en 
el món de la promoció im-
mobiliària on van començar 
la seva trajectòria.
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José Manuel Núñez-Lagos, director general d’Ecovidrio

La bona salut del reciclatge de vidre

-¿En què consisteix el sistema inte-
grat de gestió d’Ecovidrio?
A Ecovidrio ens encarreguem de 
gestionar el reciclatge de tots els 
residus d’envasos de vidre a tot el 
territori. Ens responsabilitzem del 
reciclatge de tots els envasos que 
els ciutadans dipositen als conte
nidors verds. Com a entitat sense 
ànim de lucre, el finançament pro
vé de les aportacions que les com
panyies envasadores fan a través del 
punt verd. La indústria envasadora 
és qui fa possible el reciclatge de vi
dre. Específicament, més de 2.600 
companyies adherides a Ecovidrio 
contribueixen amb un model so
cioeconòmic sostenible. Al mateix 
temps, la nostra tasca cobra sentit 
gràcies a l’estreta col·laboració que 
mantenim amb les administracions 
públiques. Actualment, mantenim 
acords amb el 99% dels ens locals. 
D’aquesta manera, garantim la uni
versalitat del nostre model per a tots 
els ciutadans.

www.ecovidrio.es
Tel. 914 118 344

Ecovidrio és l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de 
vidre des del 1998. La companyia gestiona íntegrament la cadena de reciclatge mitjançant la instal·lació de 

contenidors a tot el país, la recollida selectiva, el transport i el tractament de residus d’envasos de vidre.

-¿Quina és la situació del reciclatge 
de vidre a Espanya? 
El reciclatge de vidre a Espanya ex
perimenta una evolució molt positi
va. Concretament, en els últims tres 
anys la recollida d’envasos de vidre 
s’ha incrementat un 2,3% tot i el des
cens en el consum del 6,2%. Segons 
les nostres últimes dades, corres
ponents a l’any 2014, els ciutadans 
van reciclar gairebé 700.000 tones 
d’envasos de vidre, una mitjana de 
14,8 kg per habitant. En aquest sen
tit, som optimistes de cara als re
sultats per a l’any 2015. A falta de la 
consolidació dels últims mesos, pre
veiem un creixement aproximat del 
4%. Aquesta dada confirma la ten
dència ascendent dels últims anys i 
estimem que arribarem a una taxa 
de reciclatge superior al 70% el 2015. 
Aquesta xifra se situa per sobre de 
les exigències europees i avala l’èxit 
del model. 

-¿Estan verdaderament comprome-
sos els catalans amb el reciclatge de 
vidre?
Absolutament, així ho demostren les 
dades. Els resultats de Catalunya en 
reciclatge de vidre presenten una evo
lució sostinguda, i cada any veiem 
com aquests indicadors 
tan potents es conso
liden. Un exemple 
molt il·lustratiu 
de la bona salut 
del reciclatge a 
Catalu nya és 
el següent: un 
ciutadà català 
recicla a l’any 
uns 70 enva
sos de vidre, 
mentre que a ni
vell estatal la mi
tjana se situa en 56. 
Pel que fa a les actituds 
de la població catalana, exis
teixen tendències molt positives. El 
84% de les famílies catalanes assegu
ren reciclar sempre els residus d’enva
sos de vidre i un percentatge gairebé 
idèntic (85%) assenyala la consciència 
mediambiental com el principal mo

tiu pel qual separen les ampolles i els 
envasos. L’estudi Usos i actituds dels ca-
talans en relació amb el reciclatge de vi
dre també presenta altres conclusions 
com que el 95% dels catalans conside
ren fonamental l’educació ambiental a 
les escoles.

-¿Per què és important re-
ciclar els envasos de 

vidre? ¿Quins bene-
ficis comporta?

El reciclatge 
d’envasos de 
vidre és clau 
per protegir 
el medi am
bient. És més, 
és un dels ges
tos amb els 

quals podem fre
nar els efectes del 

canvi climàtic. Això 
es deu al fet que la gene

ració de nous envasos a par
tir de material reciclat disminueix les 
emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquest 
procés permet estalviar energia i evita 
l’extracció de matèries primeres de la 
naturalesa, així com l’augment del vo
lum de residus destinats als abocadors. 

Perquè ens en fem una idea, només el 
2014 vam aconseguir evitar l’emissió 
de 465.000 tones de CO2, l’equivalent 
a plantar 500.000 arbres i preser
varlos durant més de 100 anys. En ter
mes d’estalvi energètic vam aconseguir 
evitar la despesa de 1.8750.000 MWh, 
un consum elèctric similar al de totes 
les vivendes de Barcelona du
rant 9 mesos. A llarg ter
mini, el reciclatge de 
vidre és un exemple 
perfecte d’econo
mia circular, en 
què un residu 
es converteix 
en un recurs in
definidament. 
A més, durant 
tot el procés es 
generen 8.000 
llocs de treball di
rectes i indirectes. Es 
tracta d’un model que té 
molt recorregut i que contri
bueix al desenvolupament sostenible.

-Per acabar, de cara al futur ¿quines 
previsions i objectius tenen a llarg 
termini? 
Estem satisfets amb els resultats ob

Amb l ’objectiu d’incrementar la taxa de reciclatge i 
contribuir al desenvolupament sostenible, Ecovidrio 
també treballa en matèria de prevenció i ecodisseny 
d’envasos. A més a més, un altre dels seus pilars 
d’actuació és el de la sensibilització ciutadana per 

fomentar l ’hàbit del reciclatge de vidre en la societat. 
Així, proporcionen un servei públic, universal i gratuït 
per al ciutadà i un model de gestió eficaç i eficient 
a les companyies que envasen els seus productes 
en vidre.

El reciclatge del 
vidre a Catalunya
El cas de Catalunya en matèria 
de reciclatge de vidre és exem-
plar. L’hàbit del reciclatge de vi-
dre és un fet entre els catalans, 
que durant el 2014 van reciclar 
més de 138.000 tones d’envasos 
de vidre. Amb més de 18 kg de vi-
dre reciclat per habitant, la dada 
de reciclatge a Catalunya supe-
ra la mitjana estatal. Si aprofun-
dim en les dades observem que 
Girona i Tarragona es troben en-
tre les deu províncies amb mi-
llor ràtio de quilograms de vidre 
reciclat per habitant. Amb 25,4 kg/
hab Girona ocupa la tercera po-
sició a nivell estatal i Tarragona, 
amb 21 kg/hab, se situa en vui-
tè lloc. En aquest sentit, les da-
des de Barcelona (17,1 kg/hab) i 
Lleida (17,5 kg/hab) posen de ma-
nifest el compromís generalitzat 
dels catalans amb el reciclatge 
de vidre i la protecció del medi 
ambient. En línies generals po-
dem afirmar que el reciclatge de 
vidre a Catalunya està a l ’avant-
guarda dels indicadors estatals i 
europeus. Podríem establir que 8 
de cada 10 envasos de vidre que 
es comercialitzen a Catalunya es 
reciclen al 100% i tornen de nou 
a la vida. Sens dubte, això no se-
ria possible sense el compromís 
dels ciutadans, la col·laboració de 
les entitats locals, l ’Agència Ca-
talana de Residus i els professio-
nals hostalers. 

tinguts en els últims anys. No obs
tant, no ens conformem. Durant els 
pròxims cinc anys volem instal·lar, 
en col·laboració amb l’ens local, uns 
5.000 contenidors a Catalunya. Al 
mateix temps, seguirem treballant 
colze a colze amb el sector hostaler, 

dotantlos de mitjans especials 
(cubells, contenidors 

adaptats i sistema 
de recollida perso

nalitzats com el 
‘porta a porta’). 
 Sens dub
t e ,  c o n t i 
n u a r e m 
d e d i c a n t 
tots els nos
tres esforços 

a la sensibi
lització ciuta

dana, seguirem 
educant i mobilit

zant la societat per 
enfortir l’hàbit del reci

clatge de vidre d’una manera crea
tiva i pròxima. 

“Només 
el 2014 

vam aconseguir 
evitar l’emissió de 

465.000 tones de CO2, 
l’equivalent a plantar 

500.000 arbres i 
preservar-los durant 

més de 100 
anys”

“En 
termes 

d’estalvi energètic 
hem evitat la despesa 

de 1.8750.000 MWh, un 
consum elèctric similar al 

de les vivendes  
de Barcelona  

durant nou  
mesos”
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“Som especialistes en solucions 
globals contra la humitat”

Creada el març de 2006 i amb 10 anys d’experiència, ESTRUSEC és una empresa especialitzada en el tractament i l’eliminació d’humitats 
estructurals i ambientals. Entre les seves especialitats podem destacar les solucions en la impermeabilització de cobertes i terrats, 

piscines, dipòsits i fosses d’ascensor. El seu perfil de client és el particular, les comunitats de propietaris i també empreses de rehabilitació 
que volen oferir als seus clients solucions definitives als seus problemes d’humitats abans d’emprendre la reforma de l’immoble.

-Expliqui’ns quins tipus de pro-
blemes d’humitat estructural són 
els més comuns amb què es troba 
ESTRUSEC.
Si parlem d’humitat estructural les 
més comunes són la capil·laritat i les 
filtracions laterals. La capil·laritat 
s’origina en la majoria dels casos en 
l’absència d’aïllaments a la fonamen
tació o el deteriorament d’aquests. 
Els murs de la construcció, en con
tacte amb les terres humides del sub
sòl absorbeixen la humitat i aquesta 
puja pels porus dels materials dete
riorant al seu pas els revestiments 
i pintures. Un altre dels problemes 
més comuns són les filtracions late
rals que es produeixen en soterranis 
o murs soterrats o semisoterrats en 
què la humitat a més d’ascendir, pe
netra lateralment fins i tot arriba a 
filtrar aigua a l’interior.

-Com poden resoldre aquests pro-
blemes estructurals?
Per a la capil·laritat ha dues solu
cions definitives. Una és la creació 
d’una barrera per injecció química 
mitjançant unes resines que anul
len la capacitat d’absorció dels murs. 
Segellem la porositat de la base dels 
murs i per tant impedim que conti
nuïn absorbint humitat del subsòl. 
Depenent del tipus de mur l’efectivi
tat és més alto o més baixa. El segon 
sistema és molt més modern i net, ja 
que no implica la necessitat d’obres 
com en el cas de la barrera d’injec
ció química, és l’electroosmosi sen
se fils. Mitjançant instal·lació d’un 
equip (una mena de wi-fi) que té dife
rents radis d’acció de 6, 8, 10, 12,5, 15, 
20 o 30 metres. L’electroosmosi gene
ra un camp electromagnètic desor
ganitza la polaritat de les molècules 
de l’aigua continguda als 
murs i aconsegueix que 
aquestes no s’atreguin en
tre si, i els impedeix pujar 
fins a aconseguir que els 
murs s’eixuguin. A més la 
instal·lació de l’equip és 
neta i ràpida, el consum 
elèctric no arriba als 10 
euros anuals.

-¿Com fan el seguiment 
de l’electroosmosi sen-
se fils?
El nostre sistema permet 
controlar en tot moment 
el descens de la humitat, 
ja que en el moment de la 
instal·lació efectuem un 
mesurament per saber 
quin és l’estat inicial de 

la humitat i, col·locant uns punts de 
mesurament efectuem controls peri
òdics per constatar el descens de les 
taxes d’humitat, i en deixem cons
tància per escrit al client. Un cop els 
murs estiguin completament secs, 
emetem un certif icat informant 
que ja estan preparats per poderse 
rehabilitar.

-Com solucionen les filtracions la-
terals, una altra causa estructural 
d’humitats?
Habitualment no tenim accés a l’ex
terior del mur de manera que hem 
de treballar des de l’interior. Com 
dèiem, en aquests casos la humitat 
penetra des del subsòl i lateralment, 
de manera que la barrera d’injecció 
no seria efectiva en aquests casos i 
per això apliquem el mètode de re
vestiment estanc, que és un siste
ma altament efectiu per impedir que 
l’aigua i el vapor d’aigua es filtrin 
pels murs. Els nostres revestiments 

permeten dei
xarlos pintats o 
ser enguixats al 
cap de pocs dies. 

-Canviant de te-
ma, la condensació 
és un tipus d’humitat 
que també tracten a ES-
TRUSEC. Com es percep?
Els símptomes més freqüents quan 
hi ha problemes de condensació són, 
vidres i f inestres entelats de baf, 
olors d’humitat de la roba guarda
da als armaris, sensació de fred a les 
zones afectades, fins i tot en la roba 
de llit, taques de f loridura en sos
tres i parets, etc. I cal que hi afegim 
els problemes de salut que pot gene
rar per a moltes persones sensibles 
a al·lèrgies o afeccions respiratòries.

-Quina mena de tractament pro-
posen contra la condensació?
La condensació es resol generalment 

amb ventilació. Nosal
tres oferim dues solucions 

d’una banda els equips individu
als EA-SRC per tractar una esta
da individualment, format per dos 
ventiladors d’impulsió i extracció, 
làmines d’escalfament d’aire i fil
tres. Els sistemes individuals dis
posen d’un higròmetre que detecta 
la humitat existent i mitjançant un 
regulador, l’usuari pot determinar 
quina taxa d’humitat vol i l’equip 
s’encarrega d’equilibrar la humi
tat impedint així que la f loridura 
es reprodueixi. D’una altra banda, 
quan el problema de la condensació 
és generalitzat en tot l’habitatge el 
sistema idoni és el de sobrepressió 
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que generen el sistema de tracta
ment global ESTRUSEC Air EAWH 
125 que generen una recirculació i 
renovació de l’aire impedint la cre
ació d’espais humits i la consegüent 
reproducció de la f loridura.

-¿Com funciona aquest equip 
EAWH 125?
L’EAWH 125 toma l’aire des de l’ex
terior i després de filtrar-lo i pre
escalfar-lo (en cas de necessitat) 
l’impulsa a l’interior de l’habitat
ge. L’aire EAWH 125 produeix una 
circulació de l’aire que evita que la 
humitat es dipositi sobre les superfí
cies. Un cop ha adquirit el volum ne
cessari, l’aire s’expulsa arrossegant 
l’excés d’humitat equilibrant les ta
xes a l’interior a través de les reixe
tes d’evacuació instal·lades. El seu 
funcionament permet eliminar la 
humitat a l’ambient i per extensió 
la mala olor ambiental, de la roba i 
els armaris i les molestes taques de 
f loridura.

-A ESTRUSEC impermeabilizen 
terrats i cobertes. Com ho fan?
Com en tots els nostres tractaments, 
a ESTRUSEC fem servir sempre les 
tècniques i materials que ens per
meten garantir els resultats. En el 
cas de les impermeabilitzacions, 
utilitzem sempre sistemes sense 
juntes, és a dir les terrasses o co
bertes queden impermeabilitzades 
amb una làmina contínua, que com 
que no tenen juntes se’n garanteix 
l’estanquitat. A ESTRUSEC utilit
zem sempre materials que, aplicats 
adequadament, garanteixen l’efec
tivitat i la durabilitat en el temps. 
Els sistemes que no tenen juntes 
que eliminen els riscos de penetra

ció de filtracions d’altres 
sistemes més tradicio
nals com la tela asfàltica 
o làmines de PVC o bu
til. Amb aquest sistema si 
hi ha un problema de se
guida podem detectar on 
és el punt amb un marge 
d’error d’un o dos metres 
i no cal aixecar tota cober
ta com passava abans. Els 
nostres sistemes poden 
ser coberts per paviment 
o no (amb acabat transita
ble) segons els gustos del 
client.

Serveis integrals  

ESTRUSEC és especialista en el 
tractament d’humitats i imper-
meabilitzacions, ofereix un servei 
global, des de la detecció del pro-
blema als acabats finals, i conside-
ra que les garanties han d’abastar 
tot el procés. Primer es fa un diag-
nòstic previ i sense compromís, es 
presenta al client un projecte en 
el qual se li garanteix la solució 
completa i definitiva al problema. 

Un cop realitzat el procés 
d’eliminació de la hu-

mitat, que comp-
ta amb garanties 

que van dels 5 
als 30 anys es 
real i t zen se-
guiments pe-
riòdics de tots 
els tractaments.

Miquel Àngel Blanco, responsable tècnic d’ESTRUSEC Impermeabilitzacions Barcelona

“L’electroosmosi 
permet que 

s’aturi l’efecte de 
capil·laritat i els 
murs s’eixuguin”


