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Els inicis es remunten al 1982 a Parets de Vallès, quan Sergio Martínez compra un camió per
fer transports; fins que al 1987, juntament amb
la seva esposa Montserrat López funden Palets
Martínez SL. Al 1995, l’empresa familiar es trasllada a Masquefa amb el nom actual de TransPal. A mesura que el negoci creix i es consolida,
s’aposta també per iniciar l’activitat de gestió de
residus industrials. Ben aviat s’incorpora al negoci familiar el seu fill Oliver Martínez, actual gerent
de l’empresa, i Pablo Rodríguez, actual director
comercial. Actualment Transpal està creixent a
un ritme sostingut del 15-20% anual, i es consolida com una empresa líder en recuperació i reciclatge en la comarca de l’Anoia.

L’empresa desenvolupa dues línies de negoci:
per una banda, la gestió de residus industrials
-gestionem i recuperem els residus produïts per
les empreses per tal que puguin ser re-introduïts
de nou en el cicle productiu-; i per altra, oferim la
recuperació de palets i fabricació d’embalatges
de fusta. A més, també realitzem embalatges de
mesures especials.

Som una empresa de serveis, és per això que tenim clar que l’èxit dels nostres clients és el nostre
èxit. Un dels objectius per al 2019 és apostar per
la qualitat del servei, ja que creiem que és imprescindible donar una resposta ràpida i eficaç a les
necessitats de les empreses que confien en nosaltres. En tenir dues línies de negoci, que es relacionen entre sí, podem donar un servei més ampli a
les empreses: cobrim les necessitats de gestionar
els residus que es generen en qualsevol sistema
productiu industrial, logístic o comercial, i submi-
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nistrem els embalatges i palets necessaris per a
dur a terme les activitats.

L’Anoia és un bon exemple de circularitat en una de
les seves principals indústries: la paperera. D’altra
banda, existeixen iniciatives pioneres com la impulsada per la UEA que treballen en l’aproximació
i cooperació dels diferents actors en l’economia circular -administració, empresa, centres tecnològics,
universitat- que són un referent al territori.

Parlar de reciclatge és parlar de futur. Creiem fermament que reciclar és imprescindible per aconseguir una societat sostenible. Reciclant no només
evitem produir residus, sinó que els convertim en
subproductes que tornen al sistema productiu generant riquesa que repercuteix al nostre propi territori. És per això que Transpal aposta amb força per
aquesta línia de negoci.

Estem immersos en una revolució tecnològica que
modifica la forma en què vivim, treballem i ens relacionem. Encara que la tendència de consum és a
l’alça, el primer món ho fa d’una manera més conscient i sostenible. No hi ha dubte que l’economia
circular es veu potenciada pels avenços tecnològics
i la necessitat de combatre el canvi climàtic. Hem
de tenir en compte, però, que en aquesta transformació digital hi ha nous impactes ambientals que
abans no es consideraven com el creixement del
volum de deixalles electròniques i el gran consum
d’energia dels centres de dades que augmenten el
volum d’emissions.
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Entrevista a David Isabal i Antonio
Martínez, gerents de l’empresa Comatec, empresa situada al polígon de La
Pedrosa i dedicada a la fabricació d’aïllants elèctrics i tèrmics.

Comatec neix l’any 1997 en una petita nau de
Cornellà, creada per tres socis com una empresa
comercialitzadora de materials estratificats aïllants elèctrics i tèrmics. Fruit de l’expansió comercial i especialització tècnica, l’any 2002 ens
traslladem a la nova seu de 1000m2 al polígon de
Masquefa, fet que ens permet ampliar la capacitat de producció. Actualment a Comatec som 15
treballadors i estem al sector químic, ja que treballem la fibra de vidre.

Principalment fabriquem peces aïllants elèctriques de fibra de vidre. No tenim cap referència
estàndard, això vol dir que són els nostres clients
els que ens indiquen les seves necessitats en
cada projecte.

Els aïllants elèctrics i tèrmics subministrats tenen aplicacions diverses en els sectors estratègics de la indústria com el ferroviari, automoció,
aïllants per a motlles i premses, aparellatge
elèctric, energies renovables...Els nostres clients
són fabricants de locomotores de ferrocarril,
aerogeneradors, armaris elèctrics, carregadors
elèctrics de cotxe, maquinària industrial. És a
dir, tot el que tingui a veure amb la creació, distribució i transformació d’energia elèctrica.
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Tot i que venem el producte a tot Europa, els
nostres clients nacionals tenen un percentatge
d’exportació molt elevat.

És imprescindible en el nostre sector estar a la
darrera tecnologia en maquinària i software. Al
llarg de tots aquests anys a Comatec hem adquirit una gran experiència en la transformació, manipulació i mecanització de tots aquests
materials, incorporant de forma progressiva diferents tipus de màquines com ara CNC, fresadores, torns, màquines de tall automatitzades...
Amb el que podem assegurar que la combinació
de la nostra experiència, el coneixement profund dels materials i la recerca contínua de millors solucions i aplicacions ens col·loquen en
una posició prioritària per satisfer les necessitats dels nostres clients.

En el seu moment va ser determinat per poder
ampliar les nostres capacitats de producció.
Masquefa es troba dins d’un nus de comunicacions important i quan s’acabin els projectes
programats encara més.
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