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Benito Cantalejo León, director nacional de vendes de la divisió professional de Ferroli a Espanya

“La calefacció mitjançant
biomassa ha arribat per quedar-se”
Benito Cantalejo, director nacional de vendes de la divisió professional de Ferroli a
Espanya, és un expert en sistemes de calefacció. Amb l’arribada del fred, ens explica
detalladament tots els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir el
sistema i ens descobreix els avantatges de la calefacció mitjançant biomassa.
-¿Quin sistema de calefacció és
el més adequat? ¿O depèn de la
vivenda?
Per escollir el sistema més adequat
s’han de valorar molts factors, des de
l’econòmic fins als relacionats amb el
confort, sense oblidar la climatologia
de la zona o l’ús que es vulgui fer de
la vivenda. Una segona residència a la
platja no és el mateix que una primera
vivenda a la ciutat o al Pirineu. També
s’ha de valorar el cost que suposarà el
combustible i les característiques de
la vivenda: tancaments, metres quadrats disponibles. Una vegada s’hagin
analitzat tots els condicionants, llavors
podrem decidir quin sistema és el més
adequat.
-¿La calefacció mitjançant biomassa està de moda o ha arribat per
quedar-se?
¡Ha arribat per quedar-se, sense cap
dubte! Però permeti’m que aprofundeixi en aquest tema per assenyalar
les diferències entre la calefacció mit-

jançant una caldera de biomassa i
la termoestufa, que també funciona
amb biomassa. La caldera s’instal·la
com a substitució, o com nou equip,
en una instal·lació de calefacció tradicional de radiadors d’alumini, xapa
o ferro fos. Amb la caldera podem tenir calefacció a tota la casa usant com
a combustible llenya, pèl·let, carbó, estella… Per a l’usuari, el subministrament del pèl·let és més pràctic, senzill
i net; la llenya requereix més laboriositat, però si l’usuari hi té accés de manera constant obtindrà una calefacció
sostenible, ecològica, de Km. 0 i sense cost. Per un altre costat, les estufes que funcionen amb biomassa són
perfectes per escalfar espais petits o
mitjans. Només es necessita una sortida de fums, com la de les xemeneies
tradicionals.
-¿Què fa Grup Ferroli per adaptar-se
a la legislació europea?
Amb la nova normativa, les calderes
han de ser de condensació per per-

Grup Ferroli
Dante Ferroli va aconseguir fabricar la seva pròpia caldera de gas
en acer el 1955, any en què es va
constituir l’empresa. A principis dels
anys 60 va decidir internacionalitzar-se i el 1965 va inaugurar a Burgos un centre productiu de 45.000
m2, on fabriquen les principals línies de producte del grup i on desenvolupen noves tecnologies amb
patent pròpia. En l’actualitat, Grup
Ferroli comercialitza tres marques:
Ferroli, Cointra i Lamborghini.
El grup compta amb 21 empreses
distribuïdes en 15 països, incloenthi 14 plantes de fabricació a Itàlia,
Espanya, la Xina, Polònia, Turquia i
el Vietnam.

metre un estalvi en el consum energètic. En aquest sentit, Ferroli evita

instal·lacions que treballin a altes
temperatures. Amb la condensació
s’aprofita gran part de la calor que es
perd en forma de vapor d’aigua, generant un rendiment extra en el consum de combustible que va del 15% al
30% menys. Com més gran sigui el
consum de calefacció, més rendible
és el seu ús.
-Des de fa poc, la tecnologia facilita el control de la calefacció des dels
dispositius mòbils. ¿Aquesta possibilitat depèn de la instal·lació o de la
font d’energia?
No, només depèn del fet que l’equip
estigui preparat per poder-ho fer.
En el cas de Ferroli, tots els nostres
equips poden funcionar mitjançant
dispositius mòbils; cosa que permet
gestionar la instal·lació a distància o
des de la teva pròpia casa, sense necessitat d’haver-te de moure del sofà
o del llit.

-¿Algun consell per estalviar energia
a casa?
Si, consells molt bàsics però que realment permeten un important estalvi
energètic. Per exemple, és important
revisar i millorar l’aïllament de tots
els tancaments de la vivenda (finestres, portes, caixes de persianes…).
També hem de conscienciar-nos que
a l’hivern s’ha de mantenir una temperatura ambient entre 19 i 21 graus,
i entre 24 i 26 graus a l’estiu; un grau
més a l’hivern, o menys a l’estiu, incrementa el consum d’energia en un
7%. Per una altra banda, un bon manteniment de la caldera pot arribar a
suposar un estalvi d’un 15% d’energia
a l’any. I, finalment, els radiadors han
d’estar nets i sense mobles ni res que
els cobreixi i que els impedeixi la difusió de la calor, i és imprescindible
purgar-los a l’inici de la temporada.
www.ferroli.es
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Salut i confort, dos termes molt lligats a l’acústica

Solucions per al confort acústic
El soroll és una de les preocupacions més complexes a l’hora d’abordar
una construcció, ja sigui d’obra nova o rehabilitació. Trobar la solució
requereix un estudi detallat des de l’inici del projecte, així com una
perfecta execució dels sistemes. A Knauf són conscients de la importància
del so, tant des del punt de vista de l’aïllament com de la correcta sonorització
de l’espai. Per això, des de fa dècades treballen per aconseguir
solucions acústiques excepcionals per obtenir el nivell més gran possible
de confort acústic.

Quan es parla d’aïllament acústic,
normalment es fa referència al fet
d’evitar que el soroll que es produeix
en una sala es transmeti a la del costat. Però tan important com això, sobretot en locals de gran af luència, és
controlar que aquell mateix soroll no
produeixi ressons o reverberacions i
generi una sensació molesta a l’usuari
que fins i tot pot arribar a ser perjudicial per a la salut.
Els productes fabricats amb guix
tenen unes propietats químiques i físiques que permeten combinar absorció i ref lexió en el mateix material. És
versàtil, fàcil d’usar i permet solucionar problemes d’acústica en diferents
tipus d’estances.

¿Què és el Cleaneo?
La tecnologia de Knauf no només permet dissenyar sostres continus amb altes prestacions acústiques, sinó que a més redueix la concentració de contaminants de l’aire proporcionant un excel·lent confort ambiental. Això s’aconsegueix
gràcies a l’efecte Cleaneo, present en els sostres acústics en base guix de Knauf. L’efecte Cleaneo es basa en la zeolita, una roca natural microporosa que
es troba en dipòsits naturals i evita la concentració de contaminants en l’aire
dins d’espais tancats.
La tecnologia Cleaneo redueix les olors d’alfombres i matalassos, olors de la
cocció, amoníac, pintures i detergents, gasos, esmalts, dissolvents… Per tot això
s’està utilitzant en escoles i centres d’atenció infantil, oficines, hospitals i centres de salut, hotels, restaurants, botigues, edificis públics, bancs, administració pública…

Sostres acústics registrables
Knauf ofereix una solució acústica que no està renyida amb el disseny; es tracta dels sostres acústics registrables Danoline Cleaneo. Inclouen un vel de fibra
de vidre absorbent molt fi a la seva part posterior, que millora encara més la
capacitat d’absorció del so de les plaques en diferents freqüències.

Sonorització i
clima acústic òptim
La contaminació acústica a les ciutats no és només una molèstia, sinó
una amenaça per a la salut pública, tal com asseguren des de l’OMS.
Quan l’aïllament entre habitacions
no és l’adequat, les persones podem
arribar a sentir-nos incòmodes. Evitar aquesta sensació és un dels grans
desafiaments d’arquitectes i constructors i ha de ser un dels objectius
fonamentals del disseny d’interiors en
una edificació.
Els professionals de Knauf assenyalen que en qualsevol edifici o espai és
imprescindible protegir l’interior del
soroll extern, reduir la transmissió de
sons no desitjats entre habitacions
contigües, impedir que el soroll inte-

rior es transmeti a l’exterior i aconseguir un clima acústic òptim dins
d’una estança. Per a tot això, ofereixen
a professionals de la construcció i arquitectes, els materials acústics tecnològicament més avançats: Cleaneo
i Danoline-Cleaneo.
Els sistemes de Knauf donen resposta a qualsevol necessitat de sonorització en funció dels diferents
recintes i les seves característiques.
A més a més, compten amb dissenys
de vores, expressions, aplicacions i
funcionalitats diferents, i també les
perforacions Unity, que ofereixen diferents dissenys per resoldre qualsevol plantejament per a tot tipus de
projectes.
www.knauf.es
Tel. 902 440 460

Rendimiento acústico y expresión estética

EL EQUILIBRIO PERFECTO
www. k n a u f . e s

902 440 460

ROOM FOR EXPRESSION. Se escucha sonido, pero se siente acústica
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José Martín, gerent d’EDOS INTERIORISME

“Ajudem els clients a fer que
casa seva tingui un estil propi”
Des de la seva fundació el 1992, EDOS INTERIORISME ha passat de ser una botiga de mobles a una empresa
especialitzada en disseny i execució de projectes integrals d’interiorisme que ofereix als seus clients un servei
d’alta qualitat, utilitzant tècniques i materials de construcció d’avantguarda i mobiliari de les principals marques.
-¿Què fa diferent EDOS
INTERIORISME d’altres empreses?
Hem aconseguit fusionar la reforma integral de la llar amb el projecte d’interiors, abraçant el moblament
i la decoració. Hi ha molt poques empreses amb la capacitat de poder
desenvolupar un projecte que abraci tot el procés, que va des de l’obra
en la instal·lació de cuina o bany fins
al moblament d’un saló o dormitori. Per al nostre client actuem com a
únics interlocutors durant l’execució
del projecte.
-¿Com treballen a EDOS
INTERIORISME?
El primer a atendre el nostre client és
un interiorista, que serà el responsable de donar les millors propostes a
partir d’una idea inicial. Sempre realitzem un projecte en 3D per visualitzar el resultat final i ho fem tant
per a qui vol canviar els mobles de
l’habitació del seu fill com per a la re-

amb inquietuds que necessita veure’s
ref lectit en el projecte de la seva llar
o del seu negoci, ja siguin oficines o
instal·lacions. Té la necessitat de diferenciar-se i sentir que la seva llar té
un segell especial. Això no implica que
tingui una edat determinada, ni un
perfil concret, i tampoc va lligat a un
alt poder adquisitiu. Són clients que
tenen un somni i nosaltres els ajudem
a complir-lo.

FOTOGRAFIES: TONI SANTISO

forma integral d’una llar. Una vegada
aprovat, l’executem amb professionals
de la nostra empresa, complint terminis d’entrega i sense desviacions
pressupostàries.

-¿Quin és el seu perfil de client?
Els nostres clients venen recomanats
per altres de zones tan variades com
Barcelona ciutat, Badalona, el Maresme, el Vallès, etc. Es tracta d’un client

-¿Quines són les tendències actuals
en interiorisme i en mobiliari?
Tots dos s’han adaptat als nous usos
socials i els nous models de família.
En molts casos la cuina ha passat a
ser el centre de la casa, per això cada
vegada són més completes i versàtils.
El saló es destina a zona d’oci i relax i
es caracteritza per sofàs amplis i còmodes per poder disfrutar del màxim
confort. Pel que fa a textures i colors
es mantenen els tons sobris, sense estridències, elegants i atemporals.

Interiorisme expert
i de qualitat davant
del low cost
José Martín, gerent d’EDOS INTERIORISME, ens explica que cada vegada atenen més un perfil de client
que està cansat del corrent de mobiliari low cost, “Molts dels nostres
clients han deixat de comprar a les
grans superfícies que ofereixen un
tipus de moble de baixa qualitat, i un
assessorament nul. La nostra feina
és molt més especialitzada. No només per la qualitat del producte i la
seva durada, sinó pel disseny que sí
que és d’avantguarda, i sobretot per
la participació de l’interiorista expert
en l’assessorament al client.”

Av. Marquès de Sant Morí, 30
08914 Badalona (Barcelona)
T. 93 388 39 45
www.mueblesedos.com

Joaquim Ararà, gerent i soci fundador de Grup Osona 2000, i Jordi Manent, arquitecte tècnic i cap d’obra

“La joventut i l’experiència
són els nostres valors”
Són joves, emprenedors i vitals, però ja compten amb una experiència de 18
anys en el complex món de la construcció. No han deixat de pensar mai en
nous projectes i, quan parlen, transmeten confiança, seguretat i optimisme.
Joaquím Ararà, gerent de Grup Osona 2000, i Jordi Manent, arquitecte
tècnic, formen part d’aquella nova fornada de constructors per als quals és
imprescindible demostrar la professionalitat fins i tot en el més mínim detall.
-Grup Osona 2000 va començar el seu
camí el 1999. Després va arribar la
crisi i moltes empreses es van ensorrar. ¿Com ho heu fet per superar-la?
Joaquím Ararà: L’any 2002 teníem
una llista d’espera de fins a tres anys,
però el 2007 la feina va caure en picat. Teníem una plantilla en la qual
confiàvem i no volíem prescindir
de ningú. Molta gent ens va dir que
mantenir-la era una bogeria; però ho
tenia decidit i vaig començar a contactar amb arquitectes i interioristes de
Barcelona, vaig començar a sembrar.
Ara puc dir que, gràcies a aquella decisió, estem aconseguint grans projectes, més tècnics, de més qualitat, i
hem pogut mantenir en plantilla tots
els nostres professionals.
Jordi Manent: Aquesta qualitat dels
projectes ha permès millorar la forma
de treballar i la imatge de l’empresa.
Els nostres treballadors que han “vis-

cut” la crisi coneixen perfectament la
filosofia de Grup Osona 2000, saben
com han de treballar i quina imatge
han de donar al client. Ara, un paleta
no només ha de ser un bon especialista, sinó que ha de ser un gran professional de la construcció, ha de cuidar
tots els detalls i transmetre empatia,
seguretat i garanties al client. Crec
que la percepció de la imatge del treballador de l’obra ha canviat, per bé,
després de la crisi.
-¿Què us diferencia respecte a altres
constructores que també han superat la crisi?
J.A.: La joventut i l’experiència. Els
clients busquen un perfil d’empresa
jove però amb experiència. El client
requereix una empresa de confiança,
que resolgui el seu problema i que
li asseguri una feina ben feta, en el
temps acordat i amb el pressupost

pactat.
J.M.: Introduir la figura de l’arquitecte
tècnic en plantilla significa professionalitzar la relació entre l’empresa i el
client. La meva feina no només consisteix a fer d’aparellador, soc la persona
de referència a la qual acudeixen tant
els clients com els arquitectes o proveïdors. Planifico les obres, gestiono
tots els tràmits necessaris per portarles a terme, elaboro els pressupostos i
controlo l’obra des del principi fins al
final. El client sap que no ha de preocupar-se de res i que rep informació
de tot el que anem fent.

en nosaltres i fins i tot ens demanen
assessorament per resoldre problemes determinats que afecten directament l’obra. El 30% de la facturació
del Grup Osona és el resultat de la fidelització d’arquitectes contractats
per clients estrangers, aquests dipositen la seva confiança en l’arquitecte
i aquest, al seu torn, diposita la seva
confiança en nosaltres. Ja saben com
treballem i com planifiquem les obres.
A Grup Osona cuidem la relació amb
els professionals de l’arquitectura i de
l’interiorisme, treballem amb la màxima exigència i professionalitat.

-Vau començar a la comarca d’Osona
i actualment treballeu molt a Barcelona i província…
J.A.: Els arquitectes amb els quals
vam començar a treballar per superar la crisi, i molts més que ens han conegut durant els últims anys, confien

-¿Quins projectes teniu a curt
termini?
J.A.: Estem treballant, amb un arquitecte, en una nova manera de construir vivendes a preus competitius i
mitjançant un tipus de construcció
ecològica. Hem observat que moltes

famílies volen viure fora de la ciutat, en un entorn més natural, però
necessiten estar a prop de Barcelona per feina o perquè no volen haver
d’agafar el cotxe per passar el cap de
setmana fora de la ciutat. Així que,
a partir d’aquesta demanda, estem
traçant les línies d’un projecte de vivenda que serà l’evolució del que fins
ara coneixíem com a casa aparellada.
La idea és construir vuit cases aïllades, als afores de la ciutat, però amb
espais comunitaris: jardí, piscina i
àrees lúdiques. La idea és construir
vivendes mitjançant estructures preindustrialitzades, amb materials com
la fusta, i adaptar la distribució interior, els acabats i els metres quadrats
de vivenda a les necessitats de cadascuna de les famílies.
www.gruposona2000.com
@gruposona2000
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Julio Cuevas, Delegat Territorial Aquest d’INBISA Construcción

“La nostra capacitat i la confiança
dels nostres clients és el
fonament del nostre servei”
INBISA Construcción és una companyia referent a nivell nacional en les diferents
àrees de construcció. Els seus principals focus d’activitat són el sector residencial
(vivenda col·lectiva, urbanitzacions, vivenda individual i rehabilitació), l’industrial
(agroalimentari, edificis industrials, instal·lacions logístiques) i el terciari (instal·lacions
esportives, dotacionals, educatives, hotels, oficines, retail i sanitàries). Julio Cuevas
ens parla de l’empresa, de com han aconseguit sortir reforçats després de la crisi
i de la importància que té per a ells la innovació.
-¿A partir de quins valors treballen?
¿Quina característica principal defineix INBISA Construcción?
La principal diferenciació que INBISA Construcción ofereix al mercat
és la personalització i adaptació dels
projectes a les necessitats del client,
mantenint sempre uns alts estàndards de qualitat i oferint serveis de
valor afegit. Això és molt clar en els
projectes “clau en mà”, en els quals la
companyia s’ocupa de tots els aspectes que implica l’execució d’una obra,
siguin quines siguin les seves característiques, per a la qual cosa compte
amb tècnics especialistes de gran experiència en les diferents àrees.
INBISA Construcción aposta fermament per l’especialització i per
aquest motiu s’han creat equips especialistes en diversos tipus d’obra,
que de manera transversal transmeten el seu coneixement i experiència
en cadascun dels projectes executats. D’aquesta manera, la companyia s’està posicionant com a líder en
serveis per a sectors tan variats com
l’hostaleria, el sector agroalimentari,
les instal·lacions esportives, el sector
retail i el logístic.
“Client, qualitat i compromís” són
els tres pilars de la visió i filosofia de
la companyia. INBISA Construcción
mostra una clara orientació al client.
Realitzem projectes completament
personalitzats, en funció de les necessitats del sector d’activitat al qual
va dirigida l’obra.
En segon lloc, la qualitat, que es concreta en una cuidada selecció de tècni-

ques constructives, materials, etc., en construcció, ja des del 2015 hem perfunció de les característiques de cada cebut un gir de tendència i una reacprojecte. Per descomptat, parlant so- tivació molt clara, encara que amb
bre qualitat, apostem fermament per canvis importants respecte a la sila sostenibilitat, l’estalvi energètic i la tuació anterior a la crisi. En el cas
incorporació dels últims avenços tec- d’INBISA Construcción, els resultats de
nològics. INBISA Construcción apli- 2015 i 2016 han sigut molt positius i
ca les tres màximes sobre les quals les expectatives per a aquest any 2017
es recolza la construcció sostenible: són francament favorables, sempre
sostenibilitat ambiental, econòmica que la marxa de l’economia en genei social. D’aquesta manera, INBISA ral i que els factors que hi inf lueixen,
Construcción és una empresa de re- no produeixin canvis transcendentals
ferència a nivell nacional en la cons- en el camí de creixement. Els volums
trucció sostenible i amb una àmplia de contractació han crescut substanexperiència en la tramitació
cialment i es preveu que ho
i obtenció de certificats
segueixin fent però, per
LEED i BREEAM.
a això, s’ha d’oferir
“El
Finalment, el teral mercat un sergrau
cer principi en el
vei d’alta qualitat
d’exigència
qual recolzem la
i esperar que es
després de la
nostra activitat
produeixi una deés el compromís
finitiva consolidacrisi s’ha
amb els terminis i
ció de l’activitat
incrementat
les condicions coneconòmica.
notablement”
tractuals, fonamenLa companyia bustal per consolidar la
ca en aquest context
nostra imatge de prouna clara diferenciafessionalitat en el sector i
ció, apostant per un serper mantenir un creixement convei integral i una total orientació
solidat en el temps. Per un altre costat, al client. L’aportació de valor afegit
la companyia ofereix un servei post- a través d’una assistència tècnica de
venda permanent, de qualitat i per- qualitat, el compliment dels comsonalitzat, durant els terminis legals promisos i la singularitat i especiaestablerts.
lització en les obres de construcció i
rehabilitació defineixen la identitat
-¿Com ha canviat el sector de la
de la companyia.
construcció després de la crisi? ¿Com
s’han adaptat als canvis?
-Durant el boom de la construcció
Després d’uns quants anys molt difí- moltes persones que fins llavors trecils per al sector immobiliari i de la ballaven com a paletes es van con-

vertir en constructors a causa d’una
inexistent normativa legal i professional. ¿S’està demostrant ara que
per poder oferir qualitat i seguretat
és necessari comptar amb un equip
realment qualificat?
La nostra companyia aposta decididament per comptar amb una plantilla
qualificada i especialitzada. Comptem amb un important equip de professionals altament qualificats on es
combina joventut i experiència, cosa
que ens permet emprendre projectes exigents. Actualment el 70% del
personal compta amb titulació universitària: la majoria són arquitectes
tècnics i enginyers tècnics, seguits
d’enginyers de camins i enginyers superiors, arquitectes, així com llicenciats o diplomats de diverses àrees.
Per al 2017 la companyia preveu ampliar la seva plantilla en uns 100 empleats més.
-¿Com és el seu client tipus? ¿Són
més exigents que abans de la crisi?
El nivell d’exigència després de la crisi
s’ha incrementat notablement, sobretot pel que fa referència a tres aspectes: la qualitat de servei, l’amplitud
de serveis de valor afegit i les exigències pel que fa als terminis d’entrega.
Comptem amb una gran diversitat
de clients provinents de tot tipus de
sectors productius, tant de capital nacional com multinacionals de països
variats.
-¿Quina importància doneu a INBISA Construcción a la innovació?
La innovació és fonamental per poder
mantenir-se a l’avantguarda del sector. De fet la nostra companyia, que
compta amb un departament propi de R+D+i, aposta fermament per
l’aplicació de tècniques constructives
innovadores, materials d’última generació, etc., ja que tot això redunda en
el manteniment d’uns alts estàndards
de qualitat, que es traslladen com a
beneficis per a tots els nostres clients,

Nau logística de 40.000 m2 construïda per a Goodman a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Hotel Diagonal 414 (Barcelona)

L’empresa:
present i futur
Amb més de 30 anys d’experiència,
INBISA Construcción té l’objectiu
de desenvolupar obres, ja sigui per
a empreses privades o per a organismes públics, tant nacionals com
internacionals, garantint sempre la
qualitat, el termini i el preu acordat i complint amb els més estrictes estàndards de sostenibilitat i
respecte al medi ambient. INBISA
Construcción, a través de les seves
diferents territorials i delegacions
amb seu a Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid i Màlaga,
dona servei a tot el territori nacional i ofereix serveis especialitzats
en diversos sectors, adaptant les
seves construccions a les necessitats particulars de cada projecte i a
les singularitats de cada client. “El
nostre principal objectiu a mitjà i a
llarg termini -explica Julio Cuevasés el manteniment d’un creixement
sostenible, com estem aconseguint
fins al moment, mantenint els nostres estàndards de qualitat i consolidant la imatge de la companyia
com un referent de la construcció
en els diversos sectors d’activitat
en els quals actuem”. Un altre dels
propòsits fonamentals d’aquesta
empresa per a aquest any és la
consolidació de la seva presència
a Catalunya i les Illes Balears a causa de les contínues i creixents oportunitats de negoci que ofereixen
aquests dos mercats.

i ens atorga la possibilitat d’oferir els
millors resultats en tot tipus de construccions, adaptades de forma específica a les funcionalitats per a les quals
són dissenyades.
www.inbisacontruccion.com
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Saint-Gobain Placo

La sostenibilitat forma part de la trajectòria
empresarial i cultural de Placo
Placo és líder en fabricació i comercialització de guix i placa de guix laminat (PGL), integrada en la multinacional francesa
Saint-Gobain des de l’any 2006. Ofereix una àmplia gamma de solucions en guix
per al condicionament d’edificis nous i en renovació, aportant solucions innovadores i sostenibles.
Aquests productes i sistemes en
base guix de Placo no només contribueixen a impulsar l’arquitectura
sostenible sinó que a més responen
a les exigències tècniques ref lectides al Codi Tècnic de l’Edificació
en matèria de protecció contra incendis, de resistència a la humitat i d’aïllament tèrmic i acústic, a
través d’un material que s’obté directament de la naturalesa i que és
reciclable fins a l’infinit.

Entrevista amb Víctor Bautista,
Director General de Saint-Gobain Placo

•

•

El grup Saint-Gobain
El Grup Saint-Gobain, al qual pertany Placo, va ser fundat l’any 1.665
a França, raó per la qual pot presumir de més de 350 anys d’existència.
Saint-Gobain és un dels 100 grups
industrials més grans del món i
una de les 100 companyies més
innovadores, energèticament eficients i d’altes prestacions, que
augmenten el nostre confort en
l’hàbitat, contribuint a la protecció mediambiental, i milloren la
nostra vida diària. Saint-Gobain
és referència mundial de l’Hàbitat
Sostenible.
Actualment està present en 66 països de tot el món, a través de més
de 1000 empreses i de 170.000 empleats, el Grup és líder en totes les
seves activitats.
Solucions constructives
Placo
• Solucions en placa de guix laminat (PGL): Sistema constructiu que
aporta les solucions més avançades
en construcció seca per a envans,
extradossats, sostres i sòls. Placo fabrica diversos tipus de placa
de guix laminat, productes amb
alt nivell d’innovació i valor afegit
(tals com Habito, XRoc o Glasroc
X), que integren propietats d’aïllament acústic, tèrmic, resistència a
la humitat i al foc.
• Solucions en guix: Des de guixos
tradicionals fins a guixos moderns
de projectar. Placo ofereix marques
(Proyal, Longips) amb llarga trajectòria i clar lideratge en el mercat espanyol i portuguès.
• Solucions en sostres: Gran varietat de sostres tècnics –continus
i registrables– de guix i escaiola. Tots ells ofereixen durabilitat,
confort acústic i aporten als dissenyadors solucions constructives
amb grans possibilitats estètiques.
Sostres Gyptone o Rigitone, per
exemple.

•
-¿Com entén Placo la
sostenibilitat?
La sostenibilitat forma part de la
trajectòria empresarial i cultural
de Placo. Volem ser un actor clau
en el desenvolupament d’un hàbitat
sostenible.
El nostre compromís va dirigit al desenvolupament de nous sistemes constructius que millorin la qualitat de la salut i
l’entorn de les persones i a la reducció
dels impactes derivats de l’activitat. Els
aspectes prioritaris en els quals actualment treballa Placo són:
• El canvi climàtic, amb la reducció
del consum energètic i d’emissions
de CO2.
• La reducció de residus i el reciclatge del guix, amb la recent posada
en marxa d’un servei de reciclatge
de residus de placa de guix laminat (PGL) que es generen en obra,
sent empresa pionera a Espanya a
oferir aquest servei al sector de la
construcció.
• La biodiversitat, amb la restauració ecològica de planters.
• L’aigua, reduint-ne el consum en
els processos de fabricació.
-¿Pot comentar-nos breument
algunes iniciatives concretes
en matèria de sostenibilitat,
seguretat…?
Gràcies al fet que a Placo fa diverses dècades que treballem en aquests
temes, actualment podem dir amb
orgull que ocupem una posició de lideratge en accions específiques que
el sector necessita en diferents àrees,
com són totes les relacionades amb
sostenibilitat, formació, innovació,
respecte pel medi ambient, eficiència
energètica.
Alguns compromisos amb evidències
tangibles i quantificables, són:
Compromisos en la gestió:
• Programa d’Excel·lència Opera-

•

•

cional World Class Manufacturing (primeres fabriques PGL i
guix nivell plata a nivell mundial).
Primera empresa del sector a certificar el seu Sistema de Gestió
Ambiental sota l’estàndard ISO
14001.
Reduccions de consum energètic
pròximes al 25 % enfront al 2007
a través del seu sistema de gestió
energètica.
Projectes de restauració ecològica de planters (col·laboracions
amb CSIC i reconeixements nacionals i internacionals).
Plans anuals d’objectius ambientals de minimització (eficiència
energètica, reducció de residus,
reducció del consum d’aigua, reducció d’empremta de carboni en
esquemes voluntaris i de comerç
d’emissions).
Reducció de les distàncies de
transport amb presència de centres de fabricació i distribució
en diversos punts del territori
nacional.

Compromís amb l’Ecoinnovació
oferint productes duradors en base
guix (mineral natural abundant i innocu, que requereix poca energia en
la seva transformació i que és reciclable 100%), dissenyats sota el concepte
d’“ecodisseny” i atenent a prestacions
addicionals que milloren la qualitat
d’interiors, sistemes que milloren les
propietats de confort acústic i aïllament tèrmic, productes de protecció
passiva contra incendis i promovent l’eficiència energètica i l’hàbitat
sostenible.
Compromisos amb les persones, ja
que som firmants del Pacte Mundial
i el CEO Water Mandate de Nacions
Unides, promovem entre els nostres
empleats els 9 Principis de Conducta
i Actuació, el nostre sistema de Gestió de la Seguretat i Salut al Treball té
el certificat OHSAS 18001, recolzem
projectes d’ajuda a les comunitats locals de forma directa o a través de la
Fundació de Saint-Gobain. I, òbviament, el nostre compromís més gran
està dirigit cap a tot el capital humà
que forma l’equip Placo, sent Empresa Top Employer 2016 i esperant amb
gran entusiasme la renovació de Top
Employer 2017.
Compromís amb el sector de la
construcció: Per a Placo és imprescindible l’acompanyament en les necessitats dels nostres clients i l’ajuda

Servei de reciclatge de Placo
en la rehabilitació integral de
l’edifici retail La Rambla 124
Projecte pioner al nostre país, en el qual Saint Gobain Placo recicla els residus de placa de guix laminat provinents de la desconstrucció selectiva de
l’obra de rehabilitació integral de l’edifici situat a La Rambla 124 de Barcelona, propietat del grup KKH Property Investors.
Aquest residu de placa de guix laminat de l’obra permet reduir les necessitats de guix mineral al tenir les mateixes propietats i poder tornar-se a introduir en els processos productius.
El promotor, de mà de la constructora BIGAS Grup, està executant la desconstrucció selectiva per grups de treball, realitzant una separació dels diferents
materials originals de la construcció: metalls, plaques de guix laminat, sanitaris, portes, etc., cosa que permet maximitzar la seva valorització per donarlos un nou ús i allargar per tant el seu cicle de vida.
Amb aquesta iniciativa, Placo i BIGAS Grup contribueixen a l’objectiu de KKH
Property Investors de dotar aquest edifici emblemàtic de La Rambla 124 de
la certificació LEED Gold, referent internacional en l’àmbit de la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Servei de reciclatge

Placa de Guix Laminat
Sabies que els residus PGL
d’una obra poden reciclar-se?
Placo, gestor de residus autoritzat, posa a la
teva disposició un nou servei per a reciclar els
residus PGL de la construcció.

Beneﬁcis de reciclar PGL
Seràs una empresa Sostenible
Protegiràs el Medi Ambient
Ajudaràs a preservar
els recursos naturals
Tindràs + punts per a obtenir
els certiﬁcats BREEAM, LEED

Contacta'ns:
reciclajeplaco@saint-gobain.com

Tel: 902 253 550
902 296 226

en l’obtenció de certificats en l’àmbit
de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Tant el nostre equip tècnic i
de prescripció com la nostra àmplia

xarxa de distribuïdors Placo contribueixen al desenvolupament de solucions que facilitin l’obtenció d’aquests
certificats.

www.saint-gobain.es - www.placo.es
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Oriol Cisa, director d’operacions d’Alarmas Spitz

“Durant el primer trimestre de
l’any és quan es produeixen
més robatoris a les vivendes”
Fundada el 1982 per Kornel Spitz, Alarmas Spitz és un referent en la seguretat del nostre país.
Els seus professionals estan capacitats per vetllar per la seguretat que va des d’una ambaixada
a un petit comerç; passant per vivendes particulars, empreses i instal·lacions industrials i també
de tot tipus de negocis, des de joieries a establiments de cadenes de distribució.
-¿Qui necessita una alarma?
Potser vostè es pensa que no la necessita perquè a casa seva pot no tenir grans objectes de valor, diners o
joies…, però això el delinqüent no ho
sap. L’important per a ell és la facilitat
i la impunitat a l’hora d’accedir a una
llar. La seva vivenda té una assegurança
que protegeix el seu patrimoni, però
permeti’m que li faci una pregunta: ¿És
el patrimoni el més important que té a
casa seva? Família, objectes amb valor
sentimental, a més de l’estabilitat emocional que prové del fet que no violin
la seva intimitat. Els efectes col·laterals
d’un robatori (ràbia, por, paranoia, estrès) duren molt temps per això la sensació d’estar segur a la seva pròpia casa,
negoci o empresa és impagable.
-¿Però és un servei al qual acudeix la
gent amb diners?
En absolut, els propietaris d’alt estànding cada vegada són menys accessibles ja que es protegeixen més.
L’interès dels delinqüents s’ha desplaçat a les llars de les classes mitjanes. I li desmentiré un altre tòpic:
no es roba més a l’estiu a les ciutats.
En contra del que pot semblar durant el primer trimestre de l’any és
quan es produeixen més robatoris a
les vivendes.
-Canviant de tema, ¿què fa a Alarmas
Spitz diferents d’altres proveïdors de
sistema d’alarmes?
Tenim 45 anys d’experiència; 35 com a
Alarmas Sptiz. No hauríem aguantat
tots aquests anys si no haguéssim sigut fidels a la nostra filosofia que passa
per màxima professionalitat i especialització; orientació absoluta a les ne-

Kornel Spitz, fundador d’Alarmes Spitz

¿Què hem de
tenir en compte
a l’hora d’escollir
una alarma?

Oriol Cisa, director d’operacions d’Alarmas Spitz

cessitats del client i ètica professional.
Durant aquests anys no només hem
format molts professionals sinó que
hem aconseguit guanyar-nos la confiança dels clients que ens perceben
com molt pròxims.
-¿Com són les alarmes Spitz per a
llars i comerços?
Fetes absolutament a la mida de les
necessitats dels clients i l’arquitectura
de cada immoble. Això és molt important. Analitzem i fem un projecte amb
la solució més adequada, sense compromís, i un altre aspecte fonamental
que ens diferencia de la competència:
cobrim tot el cicle, és a dir des de la
primera visita comercial fins a les posteriors rondes de manteniment postvenda les realitzen professionals que
estan a la nostra plantilla. Creiem que
no es poden subcontractar determinats serveis. Més en detall li diré que,
en la vivenda particular la verificació
de vídeo amb fotodetector o càmera
de la intrusió són aspectes a tenir en
compte per a una seguretat òptima.

-¿I en les indústries?
El primer element a tenir en compte és la seva ubicació, fora dels nuclis
urbans augmenta el risc de robatori. En les indústries, els sistemes de
cablejat són els més usats, ja que els
inhibidors de freqüències no poden
anul·lar aquest tipus de detectors. Si
ho combinem amb un sistema redundant de comunicacions amb la receptora d’alarmes podem disposar d’un
òptim sistema de seguretat. Tant en
la instal·lació per a particulars i comerços com en la indústria és fonamental l’experiència dels instal·ladors
a l’hora d’ubicar els detectors per evitar que els intrusos inutilitzin el sistema d’alarma.
-¿Què és CrediSpitz?
A Alarmas Spitz creiem que la seguretat ha d’estar a l’abast de tothom,
CrediSpitz és un sistema de finançament a 12 mesos sense interessos que
oferim als nostres clients. Per aquest
motiu, a partir de 29,99 euros al mes
qualsevol persona pot disfrutar de les

nostres alarmes sense tenir obligació
de permanència.
-Per acabar, parli’ns dels avenços tecnològics que estan aplicant a Alarmas Spitz.
El “núvol” també ha arribat a les alarmes, tant en intrusió com amb les càmeres amb anàlisi de vídeo. Aquestes
càmeres estan revolucionant el sector
i ja anticipen la manera com serà la seguretat del futur. El nostre proveïdor
de cloud és l’empresa alemanya Bosch
que incorpora un xip en cadascun dels
seus dispositius que assegura la privacitat de totes les comunicacions. També comptem amb una aplicació pròpia
que permet gestionar la seguretat de
la nostra llar o negoci. Aquests sistemes es connecten al núvol de manera
segura i tenen una alta disponibilitat
per gestionar-se des de qualsevol dispositiu mòbil. A Alarmas Spitz estem
invertint en formació i innovació constantment per poder fer que la llar i les
indústries siguin uns espais realment
segurs.

La Central Receptora d’Alarmas
Spitz, de les primeres d’Espanya
Alarmas Spitz va posar en marxa, el 1986, una de les primeres centrals receptores d’alarmes d’Espanya i ho va fer fins i tot anteriorment al desenvolupament de la legislació per a aquest tipus d’equips. A la seva Central Receptora
nombrosos professionals analitzen en temps real possibles alertes dels equips
instal·lats tant en domicilis particulars com en empreses i comerços. Oriol Cisa
ens explica que “en aquests 30 anys gràcies a la diligència dels nostres professionals a la Central Receptora hem evitat moltes situacions de risc per a
patrimonis i persones, treballant conjuntament amb les forces i cossos de la
seguretat de l’Estat.” A més la Central Receptora incorpora contínuament les
tecnologies més noves que apareixen en el sector de la seguretat com poden
ser els sistemes basats en el núvol; l’anàlisi de vídeo d’altes prestacions, que
permeten detecció de sospitosos en perímetres; càmeres intel·ligents; reconeixement facial o els mapes de calor que expliquen el moviment de les persones en els establiments.

Abans de decidir-nos per un determinat fabricant hem de tenir en
compte les preguntes següents:
-¿A qui li compro el sistema?
Esculli una empresa de seguretat
homologada, professional i amb
experiència. Les gangues surten
cares. Hem d’evitar productes de
marca blanca, evitar ser captius
i valorar el cost fins al final de la
permanència.
-¿Com sé quin tipus d’alarma em
convé?
Cada vivenda té les seves particularitats: arquitectura, hàbits dels seus
ocupants, valor patrimonial, sensació de seguretat. Ha de ser un professional el que realitzi el projecte
de seguretat d’acord amb la seva
vivenda.
-¿Qui ha d’instal·lar-la?
Sense una bona instal·lació, un
bon equip pot convertir-se en una
alarma inoperativa. Només ha
d’instal·lar-lo personal qualificat.
-¿És necessari el manteniment?
El servei de manteniment és el que
farà que el sistema estigui operatiu.
No dissuadirem el delinqüent només penjant un cartell a l’entrada
de la nostra vivenda.

www.spitz.es
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Juan A. Vinyes, doctor en Ciències Físiques i copropietari d’Humitat Stop

“L’HS-221 d’Humitat Stop no amaga
la humitat, sinó que l’elimina”
La humitat pot semblar
un d’aquells malvats de
pel·lícula que no mor mai
i sempre troba la manera d’escapar-se. A les
pel·lícules sol aparèixer
l’heroi i acabar amb ell. En
el cas de la humitat, en
la vida real, és un aparell,
l’HS-221.
-¿Quin és el principi físic de l’HS-221?
Les molècules d’aigua tenen un pol
positiu i un altre de negatiu. Perquè
l’aigua pugi pels porus, els pols negatius s’han d’orientar tots cap amunt.
A l’adonar-me d’això vaig dissenyar
l’HS-221 de manera que emetés ones
electromagnètiques de la freqüència del so, però sense originar cap so,
que esquerdessin aquesta conjunció
de pols.
-¿És efectiu amb tot tipus
d’humitats?
Hi ha tres tipus d’humitats: per
capil·laritat, per condensació i per

Amb una inversió per sota dels 2000
€, molt inferior a la de qualsevol altre sistema que es trobi actualment
en el mercat, l’HS-221 garanteix poder reduir la humitat en una paret
en un 70% en 9 mesos, la meitat de
temps que necessiten altres sistemes electrònics.

consumeix en un any menys del que
consumeix un televisor en un dia. I,
sobretot, no amaga la humitat sinó
que l’elimina.
ABANS I DESPRÉS

filtració. L’HS-221 és un aparell totalment efectiu amb la humitat per
capil·laritat, que és la més usual: aquella que puja des de terra cap a les parets. És cert que aquestes humitats
poden conf luir en un mateix espai. La
mateixa aigua que puja per les parets
es pot arribar a evaporar i manifestarse en forma d’aigua en un altre espai
de la casa, cosa que dona lloc a la humitat per condensació. En aquest cas
el més efectiu és acabar amb l’aigua
que puja per les parets, és a dir, la
capil·laritat.

-¿Quins avantatges aporta l’HS-221
respecte a altres sistemes?
Estem davant d’un sistema nou. No
n’hi ha cap altre que funcioni de la
mateixa manera i que sigui tan efectiu amb la humitat per capil·laritat. No
necessita obres i per a la instal·lació
n’hi ha prou de poder realitzar dos forats de 6 mm en una paret mestra i
connectar-lo a la presa de corrent; el
seu diàmetre de protecció va des dels
8 als 60 m. Evita malalties, la depreciació de la vivenda, propicia un estalvi en calefacció de fins a un 30% i

-¿Quines garanties pot oferir Humitat Stop amb l’HS-221?
Tenim l’aprovació CE a Europa, la
FCC als Estats Units, estem certificats per l’Institut Internacional
ICNIRP que declara que no és perjudicial per a la salut d’humans, animals o plantes. A més oferim una
garantia de reparació sense càrrecs
de 15 anys i una altra de satisfacció en la qual tornem els diners si
durant el primer any, havent estat
l’aparell connectat tot el temps i no havent sigut manipulat, no hem acabat
amb els problemes d’humitat.

Gabire González, director general de Construcciones Goiketxe

“La construcció industrialitzada ens ofereix
nous models de relació i producció”

es desenvolupen perquè la seva fabricació sigui altament industrialitzada.
El producte resultant és una edificació de disseny, sostenible i personalitzada per a l’usuari, amb un preu
tancat i amb altes prestacions en eficiència energètica, amb capacitat a
més per evolucionar i adaptar-se a
les necessitats dels usuaris.
-Treballen amb estructures de
formigó, fusta o ferro. ¿Escullen
el material en funció del tipus de
construcció?
Una vegada definits el disseny, les
necessitats i gustos del client, Habia
realitza un desenvolupament per a la
industrialització de l’edifici, en aquest

www.humitat-stop.com
info@humitat-stop.com
Tel. 936 500 468 - 699 929 832

ni d’execució i uns costos fixos a
l’hora de realitzar la construcció.
Lògicament el termini d’execució es
redueix considerablement respecte
al de la construcció tradicional. Tot
això fa que el control del producte final sigui molt superior al de la construcció tradicional.
-¿En què ha canviat el panorama de
la construcció després de la crisi?
Crec que la crisi ha obligat empreses
i professionals a replantejar-se les seves maneres de treball i el valor de
la seva oferta per fer front a la nova
situació que ens toca viure. Resulta
que el que fèiem fins ara ha quedat
obsolet i hem de reinventar-nos entenent el nou context. Lògicament, tot
això ens fa anar a noves formes de
treball i models de negoci, i a oferir
productes amb un alt valor afegit,
més complets i diferenciats.

Habia Modular neix de la reflexió i anàlisi de diferents
empreses i grups professionals del sector de la
indústria, logística i construcció, amb el fi d’aportar
solucions als problemes que tradicionalment han llastat
el sector de la construcció. L’objectiu de Gabire
Gonzalez, director general de Construcciones Goiketxe,
és oferir un producte d’alta operativitat i eficàcia
interpretant els avantatges de la industrialització enfront
al model de construcció tradicional.
-¿Què aporteu al sector de la
construcció i què us distingeix de la
competència?
Igual que moltes empreses del sector,
podria parlar de les altes prestacions
de les nostres vivendes, de la seva eficiència energètica o dels seus costos
ajustats, tot plegat imprescindible per
poder oferir un producte d’altes prestacions; però m’agrada fer èmfasi en
el fet que Habia ofereix una edificació
d’alt nivell arquitectònic, oberta als
dissenys que molts professionals de
l’arquitectura ens fan arribar per oferir als seus clients. D’aquesta manera,
teixim una xarxa de professionals que
treballa contínuament en nous models edificatoris que, paral·lelament,

-¿Quin és el present i el futur de
l’HS-221?
Anem a bon ritme, però amb passos
decidits que no ens facin córrer riscos innecessaris. Estem totalment
convençuts de la qualitat del nostre producte. A França hem aconseguit assecar una catedral sencera
amb seriosos problemes d’humitat
per capil·laritat en un temps que cap
altre sistema actual pot igualar. De
moment tenim distribuïdor a Espanya, França i Itàlia, i pròximament tot
sembla indicar que també a Holanda.

procés es combinen diferents tecnologies i materials. Això no és l’habitual
en el mercat, on ens trobem fabricants
de cases de fusta o cases de panells
de formigó, etc. Però, lògicament,
cada element constructiu ve definit
per unes necessitats, i cada material
té les seves limitacions i les seves característiques tècniques que el fan
aconsellable en alguns casos o desaconsellable en altres.
-¿Quins avantatges té la construcció
modular industrialitzada?
La industrialització en els processos

de fabricació comporta la definició
del 100% dels components, característiques i geometria de cada vivenda, cosa que ens permet analitzar el
comportament d’aquella vivenda en
diferents situacions a les quals estarà
sotmesa. Podem estudiar, per posar només un exemple, com es comportarà el seu nivell d’estanquitat
i de renovació d’aire, els seus consums energètics, etc., i també descartar les possibles ingerències de les
actuacions d’obra en aquests paràmetres. Així mateix, aquesta definició
ens permet determinar un termi-

-¿Quins són els objectius de futur
d’Habia modular?
Com fins ara, la nostra línia de treball es basarà a detectar i analitzar
els problemes que puguin existir en
el sector per poder oferir una solució incorporant-la als nostres productes. Els objectius per al 2017 es
basen en 3 pilars: ampliar l’oferta
de producte que actualment oferim
als nostres clients; enfortir i ampliar
la xarxa de col·laboradors i professionals que disposem per territori
i seguir oferint un producte d’alta
qualitat responent a les expectatives
dels nostres clients.
www.habimodular.com
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Beatriz Toribio, responsable d’Estudis de Fotocasa

“Llogar un pis a Espanya és avui
un 7% més car que fa un any”
Fotocasa pertany al grup Schibsted, líder en el negoci dels classificats i present en gairebé 30 països. El seu objectiu és millorar
la vida de les persones i acompanyar-les en moments clau de la seva vida, com pot ser la compravenda o lloguer d’una vivenda.
La seva àmplia i exitosa trajectòria la converteix en testimoni privilegiat de l’evolució del mercat immobiliari espanyol.
¿Quines perspectives s’auguren per
al sector immobiliari en aquest 2017?
Les perspectives són bones. El 2016
s’ha confirmat que el sector viu un
bon moment després de vuit anys
d’ajustos molt durs, de paràlisi absoluta. Milloren les compravendes, el finançament, els preus es normalitzen
però s’ha de tenir en compte que el
nivell d’activitat encara és molt baix,
per això preferim parlar de reactivació més que de recuperació. Confiem
que aquesta millora s’estengui a més
punts el 2017, sempre que es mantingui el crèdit i la millora de l’ocupació.
-¿Quina és la situació actual dels
preus de venda i lloguer de vivendes?
¿Existeixen moltes diferències entre
unes zones i altres?
Una de les conseqüències que ha
deixat la crisi és un mercat a dues velocitats, i això seguirà passant
durant el 2017. Hi ha zones que ja presenten
“El
una clara millora, però n’hi ha
2016 s’ha
d ’a l t r e s , e n
observat una pujada
què l’activitat
de preus en venda
e c o nò m i c a
de vivenda d’entre
i comercial
no és tan iml’1% i el 2% de
portant, en
mitjana nacional,
les quals seamb pujades
guim veient
del
2,2% a Madrid
números verguer, i encamells. El que sí
ra que aquest
i un 6% a
que sembla clar
mercat s’ha triBarcelona”
és que el pitjor ha
plicat a Espanya
passat i ja no assisticom a conseqüència
rem a grans caigudes de
de la crisi, podem afirmar
preus. Segons indica l’Índex Immo- que el lloguer ha arribat a Espanya
biliari de Fotocasa, hem acabat el 2016 per quedar-se, tot i que encara estem
amb una pujada de preus en venda de a nivells molt inferiors respecte a païvivenda d’entre l’1% i el 2% de mitjana sos com Alemanya. Estem assistint a
nacional, amb pujades del 2,2% a Ma- un canvi en la mentalitat dels espadrid i un 6% a Barcelona, cosa que re- nyols. Abans, sis de cada deu espaf lecteix que els preus tendeixen a la nyols pensaven que llogar era “llençar
normalització. Pel que fa al lloguer, els diners” i avui només ho pensen
s’està produint una pujada generalit- quatre de cada deu. També està canzada dels preus a tot Espanya. Llogar viant el perfil de gent que lloga i cada
un pis a Espanya és avui gairebé un 7% vegada veiem més professionals i famés car que fa un any, i en zones com mílies que opten per aquesta opció.
per exemple Barcelona estem assistint Un 16% dels espanyols diuen que prea un boom del lloguer, amb un incre- feririen viure de lloguer i un 33% dels
ment de preus de gairebé el 14%, cosa actuals inquilins estan còmodes amb
que els situa a nivells previs a la cri- la seva situació.
si. Considerem que aquesta tendència
seguirà el 2017, encara que el creixe- -¿Es tem que en algun moment la
ment no sigui tan fort.
bombolla immobiliària pugui tornar
a repetir-se o hem après dels nostres
-A Espanya cada vegada es lloguen
errors?
més vivendes. ¿És per un canvi de
Els espanyols hem après de la crimentalitat o es deu al fet que la socie- si i veig molt difícil que es torni protat s’ha vist obligada a passar al lloduir una bombolla immobiliària.
guer per la crisi?
Ara, els interessos dels bancs són
Un 23,5% dels espanyols viuen de llo- molt baixos, es mira molt la solvèn-

cia de l’interessat i no es concedeixen
tants crèdits. A més, no s’està construint com abans, els preus encara estan molt lluny dels màxims del 2007,
existeix una forta presència del lloguer i no s’observa en els inversors
un fi especulatiu com passava abans,
sinó una recerca de rendibilitat. Tots
aquests motius allunyen la possibilitat que tornem a viure una bombolla
immobiliària.
-¿Quina postura, en la seva opinió, haurien d’assumir els bancs
per agilitzar el mercat de la compravenda de vivenda a Espanya? ¿I
l’Administració?
En la reactivació ha sigut clau la tornada del finançament per part dels
bancs, que també estan oferint productes molt interessants, com les
hipoteques a tipus fix. A nivell de
l’Administració, s’han d’establir les
bases per aconseguir un sector molt
més equilibrat i sostenible. Un dels
reptes és donar sortida a la necessitat de vivenda dels joves i potenciar
el mercat del lloguer, el gran oblidat
a Espanya.
-¿Com afecta el sector immobiliari el gran nombre d’estrangers que

“Un
dels reptes
és donar sortida
a la necessitat
de vivenda dels
joves i potenciar el
mercat del lloguer,
el gran oblidat a
Espanya”

busquen fer
d’Espanya el
seu segon país
de residència?
A
causa
d’aquesta demanda, els grans
inversors estrangers van apostar pel
mercat espanyol durant
els nostres pitjors moments.
En la meva opinió, serà una constant
en el mercat immobiliari espanyol.

-Alguns experts consideren que part
de l’stock de vivenda nova disponible
a Espanya és invendible. ¿Quina sortida tenen aquests immobles?
Hi ha molta promoció ubicada en
zones o províncies limítrofes de les
grans ciutats on no existeixen serveis
ni demanda. Tenen difícil sortida, ja
que cada vegada seran més obsoletes i no són atractives per al comprador. No crec que a Espanya assistim
a demolicions de grans promocions,
si passa serà una cosa molt puntual.
-Recentment Fotocasa ha llançat una
campanya publicitària sota el lema
“Foto a foto”. ¿Quina importància tenen les fotografies en la recerca d’un

particular?
La foto és essencial en la
recerca d’una
vivenda i el que
atrau possibles
compradors. Com
més i millors fotos
tinguis, més visites
aconsegueixes. A través
de les imatges podem enamorar-nos de la nostra futura llar.
-¿Què recomanaria a una persona
que vulgui vendre casa seva o que estigui buscant una vivenda en aquests
moments?
Si estàs buscant i tens una hipoteca
de tipus variable, recomano fer números i posar-te en el pitjor escenari possible, quan els tipus d’interès
pugin. Hem de ser conscients que les
grans caigudes de preus han acabat,
així que, si trobem una casa del nostre gust i tenim finançament, és un
bon moment per comprar. Pel que fa
als venedors, observem una forta reticència a abaixar el preu de les vivendes. Hem de ser conscients que no es
pot vendre als preus d’abans.
www.fotocasa.es
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Ricardo Martínez, director de Servifugas

“La tecnologia ens permet detectar
filtracions d’aigua en qualsevol edifici”
Fundada el 1992, Servifugas és una empresa especialitzada en la detecció de fugues d’aigua en: circuits de calefacció; filtracions en teulades,
terrasses i capes aïllants; piscines i, també fugues d’aigua en vivendes, locals comercials i indústries. Mitjançant les últimes tecnologies detecten
la fuga sense haver de trencar la instal·lació, cosa que es tradueix un cost més baix per al client.
-¿Quin és el seu perfil de client, per a
qui treballa Servifugas?
Per un costat treballem amb el client
particular que té una fuga a casa seva.
També treballem per a lampistes, arquitectes, contractistes, instal·ladors
de piscines, empreses asseguradores,
administradors de finques, companyies d’aigua i també comptem amb un
client industrial i professional al qual
assistim en fugues d’aigua a les seves
fàbriques o locals comercials. Un perfil molt habitual és l’industrial o particular que rep una factura altíssima de
consum d’aigua —hem tingut clients

que ens han presentat factures de fins a
14.000 euros— a causa d’una fuga que
no havia detectat.
-¿Què diferencia Servifugas d’altres
empreses?
Tenim una alta especialitat tècnica, nosaltres detectem les fugues d’aigua amb
la mínima afectació a la instal·lació.
Això és molt important perquè simplifica molt la reparació. Un altre element, a més a més del tecnològic, és la
professionalitat dels nostres equips.
Alguns dels nostres tècnics fa 20 anys
que detecten fugues de tot tipus, raó
per la qual tenen una àmplia experiència i saben com actuar davant de cada
escenari.

-En certa manera ajuden a reparar
fugues sense trencar…
Efectivament, això és molt important.
No trenquem res. Determinem el punt
precís de la pèrdua i, al disminuir els
trencaments, s’aconsegueix estalviar
diners tant en les hores de reparació
com en el cost de reposició de materials. A més si treballem en una empresa o negoci afectem la seva activitat tan
poc com sigui possible, i en el cas d’un
particular pateix menys tota la molèstia que suposa tenir els operaris a casa
seva, acabant l’obra.
-¿Vostès són especialistes en reparació de sistemes de calefacció, com ho
fan?

Serveis d’estalvi en el consum d’aigua
Particulars i empreses cada vegada són més conscients que l’aigua és un bé
escàs que convé conservar, i nous marcs legals, com el Cànon de l’Aigua imposat per la Generalitat de Catalunya, en gravaran el consum excessiu. Entre
els serveis que ofereix Servifugas destaca el de reduir el consum d’aigua. Per
això, els professionals de Servifugas:
• Identifiquen i avaluen els diversos consums d’aigua d’empreses i
instal·lacions.
• Introdueixen tècniques i equips estalviadors d’aigua.
• Informen i formen els treballadors de la seva empresa en el bon ús de
l’aigua.
• Executen la comptabilitat i control del consum diari d’aigua.

Acabem amb qualsevol tipus de fuga
en calefaccions sense necessitat d’obra,
fins i tot si els tubs de calefacció estan
encastats o van per terra. Detectem la
fuga i hi apliquem un sistema reparador propi, una resina que segella la fuga
i la repara de forma indefinida. És una
reparació neta i segura. Les nostres reparacions en calefaccions són fiables
al cent per cent; ràpides, més econòmiques i molt més satisfactòries per
al client.
- Amb les pluges arriben les humitats
de les teulades i, a vegades, s’ha
d’aixecar el terrat per trobar una
fuga molt petita…
És cert que les humitats de les teulades, a vegades, són complicades de
detectar. Nosaltres utilitzem els sistemes més moderns. Els nostres vehicles
compten amb sistemes de raigs infrarojos, gasos traçadors, equips acústics, etc. Detectar el punt exacte de la

fuga és molt important per no haver
d’aixecar metres i metres de terrats ni
de capes aïllants fins que es localitza
el porus.
-Les piscines són una altra de les seves especialitats…
Efectivament, i amb el nou cànon de
l’aigua ningú voldrà tenir una fuga, i
menys a la seva piscina. Les empreses
de construcció i manteniment de piscines són un client molt important per a
Servifugas, com lo són els parcs aquàtics. El servei que oferim per a la detecció de fugues en les piscines es basa en
dues fases: per un costat, el control de
tots els circuits de la piscina i, per un
altre, la resta de l’obra i els afegits de
les piscines.

Juan Carlos del Olmo, director de BOEL-TRONIC

il·luminació per a capçals de
llit, il·luminació per a expositors, rètols lluminosos…

“El LED és el present en
el món de la il·luminació”
El 1993, la companyia BOEL-TRONIC va començar a fabricar i distribuir
aparells electrònics i electromecànics per al sector de la il·luminació. Des
d’aleshores no han deixat d’innovar. Un equip de professionals ofereix
als seus clients solucions i assessorament tècnic per a qualsevol tipus de producte o muntatge relacionat amb l’electrònica aplicada a la
il·luminació. Parlem amb el seu director, Juan Carlos del Olmo
-Fa uns quants anys moltes persones desconeixien
la il·luminació LED. Ara
ja es fa servir en la majoria d’establiments públics,
però encara no és la principal
il·luminació a les vivendes.
¿Quins avantatges aporta el
LED?
El LED aporta més estalvi energètic i també menys contaminació mediambiental. La seva

gran diferència radica en el
fet que no hem de mantenirlo constantment encès. Realitzant una intermitència prou
ràpida perquè l’ull humà no la
pugui percebre, disminuim la
quantitat d’energia consumida. D’aquí ve el baix consum
i, en conseqüència, l’estalvi en
la factura. A part d’això, pel
seu petit disseny, permet “jugar” amb ell per fer atrevits

dissenys i decoracions, impensables amb els altres llums
convencionals.
-¿Es pot substituir una bombeta de baix consum per una
LED sense haver de canviar
el llum?
Efectivament, avui dia trobem llums LED per substituir
qualsevol llum incandescent
o de baix consum. És el pre-

T. 93 810 55 93
admin@servifugas.com
tecnico@servifugas.com
www.servifugas.com

sent i el futur en el món de la
il·luminació.

bé s’està apostant per aquesta
tonalitat més càlida.

-¿Es pot donar calidesa a una
vivenda mitjançant LED o
emet una llum massa blanca?
Amb el LED aconseguim la tonalitat que es vulgui, a gust del
client. A Espanya tenim tendència a posar sempre llum
blanca, perquè ens agrada tenir molta llum. A Holanda o
Alemanya no és així, solen
instal·lar llums de tons càlids.
Encara que últimament estem observant que aquí tam-

- ¿Com ha evolucionat el LED
els últims anys?
L’evolució del LED és constant.
S’ha millorat sobretot en qualitat i nous productes amb la
tecnologia LED incorporada i
sobretot en els nivells de dissipació d’energia. A BOEL-TRONIC hem ampliat la nostra
cartera de clients oferint productes personalitzats i específics per a sectors molt dispars:
penja-robes amb il·luminació,

-¿Quines novetats recents
es poden trobar en
BOEL-TRONIC?
En la passada edició de MATELEC presentamos moltes
novetats incorporades al nostre catàleg. Hem desenvolupat
i ampliat diverses famílies de
productes, enfocats sobretot al
sector professional, i hem potenciat el departament tècnic
de suport als nostres clients
per al desenvolupament o millora dels seus productes o per
assistir-los durant els muntatges en instal·lacions. Per destacar alguna novetat, els mòduls
LED de potència i les tires rígides, dissenyat i desenvolupat
en les nostres instal·lacions,
seguint la nostra filosofia de
fabricació nacional en tot el
possible.
www.boeltronic.com
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Constructora del Cardoner, 30 anys al
servei de l’edificació i construcció
Treballar per crear espais que millorin la vida de les persones. Aquest
és un dels objectius de Constructora del Cardoner, empresa manresana
de serveis globals en edificació i construcció, tant per al sector públic
com per al privat, amb més de 30 anys d’experiència en el sector.
Un dels seus valors és oferir gran qualitat en cadascuno dels seus projectes.
Amb atenció als detalls, als terminis
d’entrega i a un treball ben fet que és
garantia d’èxit en tots aquests anys.

Constructora del Cardoner està en
constant evolució. En els últims cinc
anys han tingut una important progressió, a l’incrementar les seves vendes de forma exponencial. El 2016,

han tancat amb una facturació de més
de 21 milions d’euros, mentre que el
2015 va ser de 15,5 milions d’euros, i
compten amb una cartera de cobreix
tot l’any 2017.

Amplis serveis en
construcció
A Constructora del Cardoner estan
especialitzats en diversos segments
dins de la construcció.
En el marc d e l ’ed if icació,
compten amb dues grans àrees
d’especialització. El retail, dirigit tant
a petites botigues com a grans superfícies, amb un treball a nivell nacional;
i la rehabilitació de patrimoni històric
i artístic. Mentre que també ofereixen
serveis dirigits a residencial d’alt estànding, tant en rehabilitació (per
convertir un immoble en vivenda d’alt
estànding) com en vivenda unifamiliar i plurifamiliar de nova edificació,
en àmbit nacional i de la comunitat,
sempre aportant la màxima qualitat.
Entre els seus serveis també trobem
el manteniment integral d’edificis al
comptar amb una important infraestructura de materials i de maquinària
apropiada, tant en projectes d’obra civil com en polígons industrials, àrees
urbanes...
Professionalitat i proximitat
La diferència de Constructora del
Cardoner radica en la professionali-
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tat i en el fet d’estar sempre a prop del
client. A més, destaca per la seva estructura f lexible a nivell empresarial,
que els permet realitzar des de projectes petits a altres de gran envergadura. La constructora acompanya el
client en tot el procés de projecte perquè li sigui fàcil parlar amb qualsevol
persona de l’empresa, amb el fi de respondre a les seves necessitats.
Durant aquests últims anys, Constructora del Cardoner ha apostat per
la fidelització dels clients, per fer les
coses bé i per comptar amb clients de
diversos tipus, grans i petits. I, sobretot, a centrar-se en empreses privades, que copen actualment el 75%
aproximadament dels seus clients.
A més a més han aconseguit el reconeixement dels seus clients que els recomanen per a la realització d’altres
treballs. Constructora del Cardoner es
defineix com una empresa solvent que
finalitza els projectes que comença,
un fet no tan comú en els temps actuals, en els quals la crisi del sector
ha obligat a abaixar costos i a paralitzar molts projectes al país.
www.constructoracardoner.com

Eva Cheung, Interiorista i directora d’ECM Interiorismo

“Un bon interiorista transforma les idees
del client en espais habitables i acollidors”
La reforma d’un edifici de vivendes al Born; vivendes d’alt estànding particulars i locals comercials a la Costa
Brava, Barcelona i Londres i, el 2016, la reforma de 5 suites i del terrat de l’hotel Palace de Barcelona, l’antic Ritz,
són alguns dels projectes d’interiorisme que ha realitzat Eva Cheung, directora d’ECM Interiorismo.

Canvis a l’Hotel Palace de Barcelona
i la pastisseria Tartela

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

PASTISSERIA TARTELA. FOTOGRAFIA: HELENA SALANOVA

-¿Com és el seu estil?
El meu estil és eclèctic i acollidor. Adoro els mobles i objectes antics; la calidesa que donen a l’ambient, però també
m’agraden les peces contemporànies.
M’agrada combinar estils. Utilitzo materials nobles, com per exemple la fusta, el marbre i teixits naturals com
poden ser el lli, la seda i el vellut. Pel
que fa a colors, em defineixo pels que
són tranquils.

-¿Com treballa, quin és el seu
mètode?
El primer és escoltar el client. Intento saber quines són les seves idees i els
dono forma. Quan algú compra una vivenda o vol renovar o crear el seu propi negoci segur que ha guardat idees,
fotos de referència o materials que li
agradaria aplicar en aquell espai. Durant el procés algunes d’aquestes idees
tiren endavant, però d’altres no evolu-

cionen. Més endavant presento un look
book al client, un dossier amb imatges
d’inspiració on es ref lecteix l’estil i
l’ambient que vull aconseguir. A partir
d’aquí es fan els plànols i s’executa el
projecte i, si fa falta, es busca o dissenya el mobiliari.
-¿Què és per a vostè l’interiorisme i
quan podem dir que hi ha hagut un
bon treball d’interiorisme?

Durant 2016, Eva Cheung, juntament amb l’arquitecte Josep Boncompte, ha
treballat en diferents rehabilitacions a l’Hotel Palace Barcelona, antic Ritz. El
vell terrat, fins fa poc un lloc tancat al públic, ha passat a tenir una terrassa
amb piscina; el restaurant Winter Garden, que recentment s’ha obert al públic amb un menú executiu i diferents pèrgoles enjardinades i un mirador de
360º ideal per als clients i visitants. En el mateix hotel, la dissenyadora formada a Barcelona i Londres, també ha redecorat el club Bluesman Cocktail
Bar que ofereix música de jazz i blues en directe de dijous a dissabte. En el
mateix Hotel Palace, Eva Cheung ha dirigit la renovació i redecoració de cinc
suites. Juntament amb el Palace, un altre projecte emblemàtic és la pastisseria Tartela, a la plaça Espanya, davant del Centre Comercial Arenas Barcelona. Un espai acollidor, d’estil provençal, molt lluminós, que ha aparegut en
nombroses revistes de decoració.

L’interiorista ha de treure el màxim partit a un interior buit. Els professionals
estem acostumats a plantejar-nos totes
les possibilitats de distribució i a ajudarnos dels colors, materials, la il·luminació
i el mobiliari per optimitzar-ne l’ús. En
la meva opinió, quan un espai compleix

les expectatives del client, significa que
es troba a gust a casa seva; o quan al seu
local o establiment s’uneixen funcionalitat i estètica, llavors sabem que hem fet
una bona feina.
www.ecminteriorismo.com
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Aitor Escudero, gerent d’Atiko Houses Viviendas de Acero

“Les vivendes amb estructura d’acer
poden arribar a ser un 30% més
econòmiques que les tradicionals”
Rapidesa de muntatge en no més de 7 mesos, facilitat d’execució i la seva lleugeresa visual són les
característiques que defineixen les cases amb estructura d’acer que construeix Atiko Houses.

Un projecte d’Atiko Houses, pas a pas
Situada a Cabrils (Maresme), aquesta casa construïda per Atiko Houses amb disseny d’Aitor Escudero, a partir d’estructura d’acer, té una superfície construïda de 242 m2 i està integrada al vessant de la muntanya, amb espectaculars vistes al
mar i molt ben adaptada al relleu. Compta amb piscina coberta climatitzada, sistema domòtic a tota la vivenda i un acabat final d’aplacat ceràmic de gran format.

-¿Quins són els orígens d’Atiko i què
va portar l’empresa a apostar per les
construccions d’acer?
Atiko va néixer com a despatx
d’arquitectura dedicat a la vivenda unifamiliar però, amb l’arribada de la crisi, vam començar a treballar més en el
sector industrial. Partint d’aquest bagatge, vam reflexionar sobre cap on havia d’evolucionar la construcció i vam
optar per les estructures d’acer o steel
frame. Aquestes estructures ja es van inventar als anys 30 del segle passat als
Estats Units com una evolució millorada de les de fusta, mentre que a Espanya ja fa més de tres dècades que es
van introduir.
-¿Quins avantatges implica aquesta
estructura d’acer?
En primer lloc la rapidesa de muntatge, entre 5 i 7 mesos, que és sinònim
d’abaratiment perquè aquestes cases
poden arribar a ser entre un 20 i un
30% més econòmiques que les tradicionals, i no en igualtat de condicions
sinó amb més qualitat. Altres avantatges són la fàcil execució, cosa que implica una qualitat més gran, així com el fet
que aquest tipus d’estructures siguin
més lleugeres i es deixa més espai per
a la incorporació de noves tecnologies,
com ara aïllaments tèrmics i impermeabilitzacions. Per tant, estem aconseguint vivendes més econòmiques de
més qualitat, amb el doble d’eficiència
tèrmica i classificació energètica A.
-¿Es tracta de projectes de clau en
mà?
Sí. Com a despatx, vam passar de fer
simplement projectes d’arquitectura a
oferir als nostres clients aquella casa
que volen, ocupant-nos de tota la construcció perquè no hagin de preocupar-se de res. Precisament, el fet que
puguin tenir una casa amb un disseny
personalitzat, i amb costos i temps ga-

Materials de
primera qualitat
Les cases construïdes amb estructura d’acer, per part d’Atiko Houses,
tenen com a denominador comú la
qualitat dels materials utilitzats. “Recobrint els interiors amb doble placa
i aïllant les façanes i sostres amb llanes minerals amb gruixos superiors
als 10 cm, aconseguim convertir la
casa en una caixa aïllada tant tèrmicament com sonorament”, explica Aitor Escudero.
Així mateix, per a les capes exteriors
es fan servir panells de fibres i resines com a base, làmines impermeables i barrera de vapor, “mentre
que pel que fa a l’acabat final principalment treballem amb morters
sintètics sobre XPS i aplacats ceràmics de gran qualitat estètica i disseny avantguardista”, matisa. Per la
seva part, els acabats interiors inclouen paviment ceràmic de gran
format o parquet i enrajolats i sanitaris de disseny. Calefacció i ACS
amb aerotèrmia i sòl radiant a tota
la vivenda.

rantits des del primer dia, és un dels
valors afegits que destaquen els nostres clients.

Disseny previ: visió 3D

Fonament tradicional de formigó armat

Transport de panells estructurals a obra

Replantejament i aixecament de panells metàl·lics

Acoblat i muntatge d’estructura entre 2-3 setmanes

Tancament d’estructura mitjançant panells de fibres i resines

Formigonat de forjats intermedis i coberta

Col·locació de làmina impermeable exterior i aïllant tèrmic interior

Acabat exterior de vivenda mitjançant aplacat
ceràmic i perfileria d’alumini

Vivenda finalitzada

-¿En quins projectes esteu treballant
actualment?
Tenim en marxa diferents projectes de
vivendes unifamiliars, així com de cases aparellades. En paral·lel estem desenvolupant un avantprojecte per a un
bloc de vivendes de quatre altures amb
estructura d’acer.
www.atiko.es
Tel. 93 100 36 22
atiko@atiko.es

