Juliol de 2022

El teixit empresarial del Ripollès i de les
comarques veïnes, és actiu i innovador
en molts aspectes.
Empresa.cat és un suplement periòdic
dins el setmanari El Ripollès, on la
finalitat és fer conèixer i difondre
l’activitat i promoció econòmica de les
nostres empreses, empresaris, entitats
i institucions.
Amb aquesta informació facilitarem
el coneixement d’aquest sector que
considerem que és d’interès per a tots
els nostres lectors.
IMATGE: FREEPIK.COM
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EMPRESA\\ LA BOTIGUETA

OUTLET
TARDOR-HIVERN 2022

Del 28 d’octubre al 12 de novembre de 2022

Ens veiem aviat !
Diumenges TANCAT - (Dimarts 1 de Novembre OBERT)

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA //ENTITAT
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La Cambra de Comerç de Girona distingeix
Casals com a establiment històric

Operaris de Casals a l’any 1914.

David Samper, CEO de Casals Ventilació, recull els guardons
que acrediten Casals com a establiment històric.

La Cambra de Comerç de Girona va lliurar el passat 5 de
juliol els guardons que acrediten l’empresa Casals de Sant
Joan de les Abadesses com
a establiment històric. L’empresa ha pogut certificar una

CAMBRA DE COMERÇ DE
GIRONA
Gran Via de Jaume I, 46
17001 Girona
Tel. 972 418 500
Fax: 972 418 501
www.cambragirona.cat
cambra@cambragirona.org

antiguitat que es remunta al
1.900, tot i que ha sofert una
important evolució tecnològica fins a arribar a l’actual situació d’una de les empreses
líders del seu sector. L’entrega
d’una placa i un diploma acreditatius va tenir lloc a la seu
de la mateixa empresa, amb la
presència de l’alcalde de Sant
Joan. Les distincions les va recollir el CEO de Casals Ventilació, David Samper.
Jaume Fàbrega, president de la
Cambra de Comerç de Girona,
va ser l’encarregat de lliurar
la placa de forja que acredita
l’antiguitat de l’empresa, mentre que Ramon Roqué, alcalde
de Sant Joan Les Abadesses, va
lliurar el diploma que concedeix la institució. La Cambra,
com cada any, ha editat també
una publicació amb la història
de tots els establiments guardonats.
UN PETIT TALLER
La història de Casals es remunta a finals del segle XIX
(el 1881) quan el seu funda-

dor, Francesc Casals i Fransoy, obre un petit taller al
centre de Ripoll (Girona). De
la mecanització de peces de
foneria i la construcció de maquinària per a fàbriques i tallers, aquest petit negoci passaria a ser amb els anys una
important empresa dedicada
a la fabricació de components
d’eines i després d’eines pròpiament. Aquí neix Talleres
Casals, situada ja en un nou
complex, també a Ripoll.
Els primers models de ventiladors industrials es comencen
a fabricar l’any 1924 quan
Casals comença a fabricar els
seus primers models de ventiladors industrials. Va començar a utilitzar uns sistemes de
fabricació en sèrie que posteriorment donarien lloc a les actuals i modernes línies de producció. Va ser així com Casals
es va convertir en una empresa
pionera al sector.
CASALS VENTILACIÓ
Amb el temps, Tallers Casals
va diversificar la seva produc-

Vista aèria de la seu de Casals a Sant Joan de les Abadesses.

ció fins al punt que avui dia, el
que va ser una divisió dedicada
a la ventilació, té entitat pròpia i és independent de la resta:
Casals Ventilació. Localitzada
a Sant Joan de les Abadesses, a
una planta de 12.000 m 2 fabrica més de 5.000 referències de
ventiladors, arribant al mercat
tant nacional com internacional. Compta a més amb una
planta de 15.000 m² a Ripoll
especialitzada en la fabricació
de turbines i envolvents per
a ventiladors industrials de
grans dimensions. A banda de
Sant Joan i Ripoll, també disposa d’oficines a Barcelona. En

els darrers anys la seva evolució ha estat molt satisfactòria
i avui situa el nivell d’exportació per sobre del 60%.
Actualment, com a fabricant
de ventiladors amb 140 anys
d’història, Casals Ventilació té
a disposició del mercat un ampli catàleg de ventilació tècnica per a l’edificació i ventilació industrial. Hi destaca una
extensa gamma de ventiladors
certificats 400ºC/2h, recuperadors de calor, purificadors
d’aire, ventiladors per pàrquings, i extractors residencials, entre altres.
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EMPRESA\\ TORNASOL EVENTS

www.tornasol.com
93 414 54 48
tornasol@tornasol.com

MATRIX //EMPRESA
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Consolidar la internalització és
l’objectiu immediat de Matrix
L’empresa ripollesa, fabricant de motlles d’injecció de plàstic i matrius, aposta per
l’especialització en el sector mèdic i en el packaging d’alt volum de producció
CREIXEMENT EN EL
SECTOR MÈDIC
I COSMÈTIC
Els requisits de qualitat dels
productes de plàstic emmotllats en el sector mèdic
i farmacèutic (material de
laboratori d’anàlisi, cànules,
dosificadors, aparells quirúrgics...) són molt elevats
i l’homologació de la peça
final és metòdic i estricte.
El sector de la bellesa i la
cura personal és emergent,
les empreses d’aquest sector
cerquen motlles que fabriquin envasos prèmium.

El laboratori de qualitat de Matrix S.A. compta amb les darreres innovacions en metrologia

L’alt grau de competència que
hi ha en els mercats domèstics
fa que internacionalitzar l’empresa sigui gairebé una obligació no només per a les grans
companyies sinó també per a
les pimes. Com les empreses
internacionalitzades són més
competitives i amb més volum
de negoci, l’ocupació que generen és més gran i de millor
qualificació.
Els motlles d’injecció són
productes d’alt valor afegit
que requereixen una enginyeria pròpia i un parc de
maquinària de transformació
del metall modern i de gran
precisió de procedència japonesa i alemanya.

Els fabricants del continent
europeu, com Matrix, es
mantenen una posició de
prestigi, gràcies a la fiabilitat i a la innovació, envers
els competidors asiàtics.
Els clients potencials se
senten més atrets per les
marques més conegudes a
escala internacional.
APLICACIONS PREMIADES
INTERNACIONALMENT
La col·laboració amb l’empresa catalana FizziCaps
ha estat reconeguda per la
seva innovació. S’ha desenvolupat un tap reciclable per
a begudes carbonatades o
cerveses que permet el tancament un cop s’ha obert

MATRIX S.A.

Fizzi Crown, premi World Star

l’ampolla, això evita el malbaratament de la beguda. Els
premis WorldStar, els Oscar

de la indústria de l’embalatge, han reconegut aquest innovador tancament.

N260. P.I. La Barricona, s/n
17500 Ripoll
Tel. 972 70 03 58
info@matrix-sa.com
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Taller Segadell augmenta la cartera de
clients amb l’adquisició de nova tecnologia

Taller Segadell es dedica a la
fabricació de peces tallades
amb doll d’aigua i làser, a les
construccions metàl·liques i
a la serralleria.

TALLER SEGADELL
Polígon Industrial Casanova
de Baix, 14
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 43 14
Fax: 972 71 43 09
www.tallersegadell.com
info@tallersegadell.com

Destaca per disposar de maquinària especialitzada i per
oferir una garantia de servei i qualitat, alhora que és
capaç de realitzar qualsevol
mena de treball dins del seu
àmbit. Tot això es complementa amb una oficina tècnica equipada amb tecnologia
d’última generació.
Fundada fa més de 30 anys
a Ripoll, inicialment es focalitzà a donar serveis de
reparació i manteniment de
maquinària industrial i a la
serralleria. Amb el canvi de
mil·lenni, l’empresa renovà i
incorporà nova maquinària
amb l’objectiu de diversificar els seus múltiples serveis.
Actualment Taller Segadell
continua creixent i ampliant
les seves instal·lacions, actualment repartides en tres naus.
Avui dia, Taller Segadell SL
pot oferir serveis de tall, fabricació de components per
a tota mena de maquinària,
treballs de serralleria -portes,
baranes, i molts més-, a més
de la construcció d’estructures metàl·liques. Treballa tant
amb acer inoxidable, ferro
corten, acer, niló, alumini o
goma, per exemple.

Amb l’acurada combinació
entre capital humà, professional, i els equipaments
tècnics d’última generació,
Taller Segadell pot garantir
i satisfer totes les necessitats
dels clients més exigents.
Per oferir aquesta garantia de
servei i qualitat, Taller Segadell compta amb maquinària

especialitzada per dur a terme qualsevol mena de tasca:
maquinària de tall laser fibra de 8000 kw o doll d’aigua, plegadores hidràulica i
elèctrica, cisalla hidràulica,
equips de soldadura...
L’empresa proporciona servei integral de serralleria
(inclosa la fabricació de

baranes, escales, etc.), reparacions de maquinària,
fabricació de peces tallades
amb doll d’aigua, soldadura,
reparació de pales excavadores, construccions metàlliques, treballs amb acer
inoxidable, fabricació de
maquinària per a la indústria ceràmica, i molt més.
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ENTITAT\\ DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les
persones que viuen a les comarques gironines.

