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Protegeix-te de la fred i
l’hivern amb els consells de
Piscines Vilabertran

A

mb l’arribada de la fred,
a Piscines Vilabertran ho
tenen clar: és el moment
de la hibernació. Des de
l’empresa, destaquen la importància de mantenir l’aigua en condicions durant l’hivern, per tal de
conservar-la d’un estiu a l’altre,
mitjançant productes relacionats
amb la hibernació, com per exemple els cobertors, entre altres.

· PROJECTES
· ASSESSORAMENT
TÈCNIC
· DIRECCIÓ D’OBRES

T. 972 548 856
M. 607 230 025
info@qseng.eu
www.qseng.eu

S.L.

CONSTRUCCIONS
EMPRESA
DE CONSTRUCCIÓ
I REFORMES
C/ Progrés, 5
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Tel/Fax: 972 546 112 - 628 768 516
www.almansala.com

L’EMPRESA. Piscines Vilabertran SL és un dels negocis de referència en el tractament i la instal·
lació de piscines de l’Alt Empordà. L’empresa aconsella preparar i
condicionar les piscines pel temps
d’inactivitat. D’aquesta manera
l’aigua es pot conservar amb les
millors garanties per a la temporada vinent. En aquest sentit, Piscines Vilabertran ofereix un servei integral d’hibernació i manteniment. L’equip de professionals que
hi treballa prepara el pressupost a
mida de cada client.
LA HIBERNACIÓ. Des de l’empresa ofereixen un ampli ventall de
productes per al manteniment de
les piscines a l’hivern, com ara l’hibernador Solid Sleepy. Aquest és
un tractament complet amb dosificador flotant incorporat, que evita la putrefacció de l’aigua i la manté cristal·lina. També evita la proliferació d’algues i inclou una acció
desinfectant. Aquest producte és
per a piscines sense cobertor.
A banda, Piscines Vilabertran destaca altres productes com ara
l’hibernador líquid Winter Star i
Winter Star Liner Power. Aquest
tractament està pensat tant per
a piscines de tessel·la, polièster
o liner amb cobertor i la funció és
la mateixa: evitar algues i bacteris. Pel que fa a l’hibernador líquid
Winter Pool 6M, amb una sola do-

Dos dels coberts que es poden trobar a Piscines Vilabertran
si d’1 litre manté la piscina ben cuidada durant sis mesos. Per acabar,
l’empresa recomana l’hibernador
líquid especial electròlisi salina o
hibernador universal, que és apte
per a qualsevol piscina i evita la descomposició de l’aigua, les algues
i la calç. Aquest hibernador no té
ions metàlics que puguin tacar les
parets.

COBERTORS DE PROTECCIÓ
PER A PISCINES. Un altre dels
productes que recomanen els especialistes són els cobertors que
protegeixen les piscines de les gelades i de la brutícia. Els cobertors
ajuden a estalviar diners, ja que
l’aigua es pot reutilitzar, i també faciliten la posada a punt de les piscines quan arriba la calor.
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La construcció d’habitatges comença la
«seva recuperació», segons la Generalitat
Els principals
indicadors confirmen
el creixement del
sector amb un
augment del 6,9%

La Fundació Laboral
de la Construcció
participa en els
programes mixtos
d’orientació i
formació

Redacció l barcelona

L

a construcció d’habitatges sembla que inicia la
seva recuperació, segons
apunten els experts. El
Butlletí del Departament d’Habitatge de la Generalitat detalla que
els inicis d’habitatges són molt similars als del 2019, prepandemia,
i els acabaments segueixen la línia ascendent. D’altra banda, pel
que fa al mercat de lloguer, el nombre d’habitatges llogats han pujat
molt respecte l’any passat, però
també respecte el 2019, mentre
que el lloguer mensual baixa per
cinquè trimestre consecutiu, especialment a Barcelona ciutat. I en
el mercat de compravenda s’ha incrementat un 28,9% el nombre de
contractes i el preu/m2 s’ha mantingut igual.
LA CONSTRUCCIÓ. A més, disposem d’altres dades que confirmen el creixement de l’activitat el
primer semestre del 2021: són del
Butlletí d’Estadístiques de Catalunya, de l’Observatori Industrial de
la Construcció, que recull les xifres
del sector a la comunitat a juny de
2021 analitzant els principals indicadors econòmics que afecten a la
construcció. Els principals indicadors d’ocupació confirmen el creixement del sector amb un augment del 6,9% d’afiliats en Règim
General al juny, una pujada del 6,7
% de les empreses inscrites en la
Seguretat Social al maig i un increment del 6,4% en els contractes
realitzats en el primer semestre
de l’any per les empreses de cons-

aquest octubre
s’han iniciat
formacions en l’àmbit
de la rehabilitació
energètica d’edificis

La licitació d’obra
augmenta un 111,6
% de gener a maig
respecte a l’any
anterior

trucció. D’altra banda, la licitació
d’obra augmenta un 111,6 % de gener a maig respecte a l’any anterior, mentre que els visats creixen
un 24,9 % fins a l’abril, incrementant-se un 34,5 % els dedicats a les
reformes.
MÉS FORMACIÓ. És important
saber que la Fundació Laboral de

la Construcció de Catalunya participa en els programes mixtos
d’orientació i formació professional per a l’ocupació que promou
i subvenciona el Consorci per a la
Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya. En el marc
d’aquest programa, l’entitat paritària ha iniciat diferents certificats de professionalitat amb pràc-

tiques en empreses i accions formatives de curta durada, així com
processos d’orientació professional. L’objectiu de la Fundació Laboral amb aquest programa és la professionalització dels participants
a través d’un procés d’orientació
professional com a eix vertebrador de tres pilars: formació, acreditació de competències i inserció
laboral. Dins d’aquest programa
formatiu, a més de la formació, els
participants també rebran un servei d’orientació per tal de treballar
l’actualització del seu curriculum
vitae i valorar els aspectes a millorar, així com els diferents itineraris
formatius a seguir per tal d’augmentar les seves possibilitats d’inserció en el mercat laboral. Cal saber que aquest programa està dirigit a persones en ERTO (covid-19),
en el període del 14/03/2020 i fins
el 30/09/2022, a persones treballadores en actiu i a persones en situació de desocupació.
ECONOMIA VERDA. D’altra banda, el portal informa que la Fundació Laboral de la Construcció de
Catalunya, en col·laboració amb
Barcelona Activa, durant aquest
octubre ha iniciat formacions en
l’àmbit de la rehabilitació energètica d’edificis. L’economia verda i circular impulsa un mínim impacte ambiental, possible des de
les fases inicials de la cadena de
producció, fins al consum final del
producte o servei, millorant l’eficiència energètica. Aquestes formacions s’emmarquen dins del
projecte Reskilling Sectorial.
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Serveis integrals i
professionalitat
amb Valentí Coll
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MOBILTAC SA, des de 1966
treballant per oferir la millor
solució al seu establiment
Redacció l figueres

A

questa empresa de cai·
re familiar, fundada l’any
1966, ha anat creixent
any rere any. Des de l’ini·
ci de la seva activitat, MOBILTAC
SA s’ha desenvolupat fins a conver·
tir-se en una dinàmica organització
amb l’única missió d’oferir als seus
clients un producte de la millor qua·
litat a un preu competitiu.

S

erietat, garanties i pro·
fessionalitat. Aquests
són els trets que millor
defineixen l’empresa Va·
lentí Coll.
Des de fa deu anys ofereix els ser·
veis d’instal·lació i manteniment,
tant a particulars com a empre·
ses, indústries, etc. d’electricitat,
aigua, gas, climatització i energi·
es renovables, així com les instal·
lacions de calefacció en edificaci·
ons i altres construccions.
L’empresa Valentí Coll, amb seu
al carrer Andreu Tuyet número 17
de Peralada, assessora i aconsella
la clientela en temes energètics i
de material amb l’objectiu d’oferir
solucions de qualitat al millor preu,
tant a l’Alt Empordà com a fora de

la comarca.
A més, ofereix un servei d’ur·
gències per poder donar un mi·
llor servei quan més es neces·
sita.
Tots els materials que utilitza
l’empresa en les instal·lacions i
les reparacions són de primera
qualitat, i han passat tots els con·
trols de la CE, amb la seva garan·
tia corresponent. A més, disposa
de tots els carnets d’instal·lador,
inclús el de domòtica del siste·
ma KNX.
Des que el client es posa en con·
tacte amb l’empresa Valentí Coll
per comunicar la necessitat d’una
reparació o un servei, queda ga·
rantit que la feina es farà amb total
qualitat, garantia i serietat.

C/ Andreu Tuyet, 17 - 17491 Peralada
valencollc@gmail.com

Tel. 636 491 108

PROCÉS PRODUCTIU. Pel procés
productiu, MOBILTAC SA compta
amb una superfície de 6.000 m2
amb una gran varietat de maqui·
nària moderna i sofisticada, dedi·
cada exclusivament a la fabrica·
ció de prestatgeries metàl·liques
i accessoris per arxiu, indústria i
comerç. Amb l’afany de ser una
empresa capdavantera al sector,
intentem adquirir les maquinàri·
es més innovadores, com són la lí·
nia de pintat amb nanotecnologia
de 3 etapes que ens permet pintar
estructures de fins a 6 metres de
longitud, la cèl·lula robotitzada de
soldadura, i la màquina de tall làser
amb tecnologia de fibra òptica, en·
tre d’altres.
CERTIFICACIONS. Des de 2005,
MOBILTAC SA té la certificació
ISO 9001, que reconeix l’eficà·
cia del seu sistema de gestió de la
qualitat.
L’any 2010, amb l’objectiu de
prosseguir amb la millora contínua
de l’activitat, MOBILTAC SA im·
planta un Sistema de Gestió Medi·
ambiental basat en la ISO 14001.
Des de l’any 2013 som membres
de l’Associació Espanyola de Ma·
nutenció (FEM-AEM) per tenir la
prestatgeria de càrrega mitja (pic·
king) i gran càrrega adequades
a les directrius establertes en el
nostre sector.

Compten amb un espai expositiu de 400 m2

MOBILTAC

Inversió contínua en maquinària moderna i sofisticada MOBILTAC
EXPOSICIÓ. Disposem d’una ex·
posició de més de 400 m2 on po·
dem atendre el client i assesso·
rar-lo per trobar la millor solució
pel seu establiment, ja sigui en res·
tauració o realització d’un nou pro·
jecte.

A l’empresa MOBILTAC també dis·
posem de molts accessoris per
organitzar millor el producte i po·
tenciar les vendes mitjançant ex·
positors, accessoris de metacri·
lat, etiqueters, carros, cistelles de
plàstic o ganxos, entre altres.
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A Luxled Empordà es pot estalviar en el
preu de l’energia amb una tarifa única
L’empresa està
especialitzada en
il·luminació i fa
instal·lacions a mida
per a cada client
Redacció l figueres

S

i hi ha un tema que està a
l’ordre del dia a totes les
llars del territori és el preu
de la llum i els rècords his·
tòrics que està assolint, però si ets
client de Luxled Empordà no t’has
de preocupar per les altes tarifes,
ja que la seva fidelització fa que el
client tingui un 15% de descompte
en la tarifa i a més, ofereixen preus
estables durant un any. És a dir, no
depenen de les franges horàries
i tenen un preu únic al dia. Anem
a pams, què és Luxled Empordà?

L’empresa té les seves instal·lacions al carrer Sant Llàtzer de Figueres

À.REYNAL

Luxled Empordà. És una em·
presa familiar, amb seu a Figueres,
especialitzada en la comercialit·
zació i distribució de sistemes d’il·
luminació, material elèctric, pla·
ques solars i també són especialis·
tes en assessorament, reparació i
adaptació a la tecnologia LED, en·
tre altres. Cal destacar que entre
els seus serveis també hi trobem
el disseny i el desenvolupament de
productes a mida, l’acompanya·
ment a instal·lacions o l’elaboració
de càlculs lumínics sobre plànols.
PUNT IBERDROLA. Fa uns anys
que la firma Luxled Empordà va
convertir-se en un dels punts
d’atenció al client de la marca
Iberdrola. És per aquesta raó que
el negoci figuerenc ofereix el ser·
vei per a particulars i professio·
nals per a la contractació de ser·
veis de llum i gas, a banda de les
alternatives per a un bon estalvi
energètic.
PLAQUES SOLARS. Aquesta és

Disposen de material en estoc
una de les últimes novetats de
l’empresa local, i és que el futur
ens marca que les energies han
de ser sostenibles i renovables,
d’aquesta manera, a Luxled Em·
pordà ja s’hi pot consultar tot el
que té relació amb les plaques so·
lars. Des del negoci ofereixen al

À.REYNAL

a luxled empordà
no tanquen al
migdia i fan horari
ininterromput de 8 h
a 18 h

Aposten per les noves tecnologies
client la possibilitat de demanar
un pressupost i també s’encarre·
guen de l’assessorament i la ven·
da de material.
L’HORARI ininterromput.
Una altra de les novetats de Luxled
Empordà és que actualment no

À.REYNAL

tanquen als migdies, és a dir, te·
nen un horari de 8 a 18 h. Per con·
sultar qualsevol informació rela·
cionada amb l’empresa i els seus
serveis es pot visitar la seva pàgina
web o bé les seves instal·lacions
del carrer Sant Llàtzer, número 41
de Figueres.
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Vidres Empordà, SL

Una empresa amb més de 40 anys d’experièn·
cia al sector de l’alumini i del vidre. Amb capacitat
d’ajustar-se a les necessitats de cada client , amb
la professionalitat que garanteix la firma en ca·
dascun dels seus projectes. Tancaments en alumi·
ni, finestres oscil·lobatents, portes corredisses,
plegables i basculants amb perfils de pont tèrmic.
Donant cabuda a tota mena de vidres trepitja·

bles, acústics, tèrmics, de càmera i de seguretat.
Instal·lació de claraboies, baranes i mosquiteres
que juntament amb tots els productes d’interior,
mampares, miralls, revestiments i tancaments en
vidre faran que VIDRES EMPORDÀ, SL sigui l’em·
presa que millor l’atendrà en els seus futurs dis·
senys. Sempre a les seves instal·lacions de Figue·
res i Olot.

Ctra. de Roses, Km 28
17600 FIGUERES - Girona
Taller 972 50 56 58
Of. 972 50 95 21
info@vidresemporda.com

VIDRES EMPORDÀ, s.l.
www.vidresemporda.com

Ctra. St Joan de
les Abadesses, 78
17800 OLOT - Girona
Taller 972 26 28 37
olot@vidresemporda.com
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Jomar prepara
l’arribada dels
mesos de fred

Les instal·lacions de l’empresa

Redacció l empuriabrava

J

JOMAR

cili i servei postvenda.

omar és un gran centre de PREPARANT LA FRED. Amb l’ar·
bricolatge i electrodomès· ribada dels mesos freds, a Jomar
tics que es dedica des de s’hi pot trobat tot allò relacionat
1972 a assessorar i ajudar els amb la climatització, com ara: ai·
seus clients. La firma disposa de re condicionat, calefacció a gas,
tot el que una persona necessita amb llenya, amb pèl·let, elèctrica,
pel bricolatge, ferreteria, jardine· amb querosè...A Jomar són espe·
ria, electrodomèstics, climatitza· cialistes en pèl·let, és per això que
ció i parament. Les seves instal· cal destacar que tenen una àmplia
lacions es troben a l’avinguda Joan oferta d’estufes. Des de l’empresa
Carles d’Empuriabrava i compten ofereixen el servei per instal·lar-les
amb més de 45.000 referències i també disposen del servei tècnic
en estocs de primeres marques corresponent.
en més de 2600 m² de superfície.
Des de la marca destaquen que re· CONSULTES. Els clients de Jo·
alitzen una atenció personalitza· mar poden seguir el negoci i to·
da i el transport
tes les seves
a domicili dels
novetats a les
seus productes. els clients poden
xarxes socials
d e Fa c e b o o k
consultar totes les
sota el nom de
L’ESPAI. «Vo·
novetats de l’empresa J o m a r B r i c o i
lem re cordar
a Instagram,
que tenim un a les seves xarxes
amb el nom de
gran centre co·
socials i també a
@jomarempu·
mercial on tro·
bar gairebé de través de whatsapp
riabrava. D’al·
to t , t a n t p e r
tra banda, per
a par ticular s
a consultar tot
com per a professionals. Tant per el que té relació amb productes,
a amants del bricolatge com per ofertes, catàlegs, consells de la
resoldre reparacions de la llar, per firma, etc., es pot visitar el seu
a qui vol renovar, reformar, deco· portar digital w ww.jomarbrico.
rar i equipar casa seva, ja que ofe· com . A més, cal saber que una
rim un ampli ventall de gammes, de les últimes novetats és que a
preus i qualitats d’aparells per a través de la web es pot fer la co·
totes les butxaques», destaquen manda i després recollir-la a bo·
des de l’empresa.
tiga. Un altre servei de consulta
que ofereixen per facilitar la ges·
ELS SERVEIS. Des de Jomar expli· tió al client és a través de l’aplica·
quen que tenen «experiència, pro· ció WhattsApp: des del 628 501
fessionalitat i oferim servei i con· 131 es pot consultar tot el que el
fiança als nostres clients de tota client necessita. I el gran centre
la comarca». Assessoren la seva de Jomar es pot visitar físicament
compra i tenen serveis d’instal· de dilluns a dissabte en horari de
lació, muntatge, transport a domi· 9 a 13 h i de 15 a 19 h.
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Detext Empordà,
experts en
detecció i extinció
d’incendis
Ofereixen el servei de venda, instal·lació i
manteniment de sistemes contra incendis
Redacció l figueres

D

etext Empordà es consolida com una de les
empreses de referència del sector de la protecció contra incendis al territori. El negoci, regentat per Jordi Riera, ofereix el seu servei arreu de
Catalunya des de 2013 proporcionant seguretat i protecció amb
professionalitat i serietat. A Detext Empordà s’encarreguen de la
venda, instal·lació i manteniment
d’equips de detecció i extinció
d’incendis.
L’EMPRESA. Detext Empordà
sempre ha estat al dia amb les noves normatives establertes, és per
això que ara compten amb la normativa ISO 9001:2015, acreditant
així el sistema de gestió de qualitat. Cal saber que la norma ISO

9001 és una norma de sistemes
de gestió de la qualitat reconeguda internacionalment i proporciona l’entorn adequat per la millora de les organitzacions i obtenir
una millor satisfacció del client.
Riera afegeix que tota la plantilla
de l’empresa són especialistes del
sector i disposen de la certificació
professional. D’aquesta manera,
els tècnics poden assessorar els
clients, oferint-los un tracte personalitzat i adaptat a les seves necessitats.
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Un dels objectius empresarials de Detext és la seguretat de les
persones. És per això que des del
2013 treballen en la instal·lació de
tota mena de materials i equips de
detecció i extinció d’incendis, com
ara extintors de pols i CO2, mànegues d’incendis, aparells de detec-

El negoci, regentat per Jordi Riera, va obrir les seves portes el 2013

DETEXT

ció d’incendis i tot el que té relació
amb el manteniment d’aquestes
instal·lacions. L’empresa ha treballat en diferents projectes, «una
de les últimes feines que estem
fent és el nou hotel de la Rambla
de Figueres», detalla el gerent. En
destaquen altres feines com ara
la instal·lació i el manteniment del
CTR de Pedret, les botigues Wine
Palace o la fàbrica LC Paper de Besalú, entre altres.

Compten amb un equip de professionals del sector

DETEXT

A FIGUERES. El negoci té l’oficina i també el magatzem a la ciutat
de Figueres, al carrer Esperança
número 14-16, i l’horari d’obertura és de dilluns a divendres de les
9 a les 20 h. D’altra banda, també
s’hi pot contactar a través del 972
50 60 97, el 638 056 750 o la web.

MIQUEL

construccions

PERE MIQUEL CASALS SL
Ctra. d’Olot, 58 - 17744 NAVATA - Tel. 972 566 713
Fax 972 565 946 - pere@miquelcasals.com
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Trinxamates SL: serveis en
desbrossament i manteniment

Gairebé 40 anys
d’experiència, a
Palmada Disseny
L’establiment és al carrer Col·legi 4 i al carrer
Terreres 3 i 5

Un dels serveis que ofereix l’empresa local

TRINXAMATES

Redacció l figueres

Interiorisme i arquitectura
Redacció l figueres

D

es del 1983, a Palmada
Disseny treballen per
adaptar-se a les necessitats de cada client. Per això, des de fa més de
30 anys ofereixen un servei personalitzat i treballen al detall per
trobar el producte més adequat
per a cada cas. L’empresa és al
centre de Figueres, als carrers
Col·legi 4 i Terreres 3 i 5. I disposen d’una botiga-showroom on
es pot trobar una petita mostra
de mobiliari, il·luminació i complements.
ARQUITECTURA I INTERIORS. El
que els diferencia és que a Palmada Disseny t’ajuden a fer possible
tot el que desitgis, des d’un habi-

T

HORA NOVA

tatge fins a un negoci o espais lúdics, entre altres. L’empresa desenvolupa projectes d’interiorisme i d’arquitectura focalitzant «la
integració dels elements, el bon
funcionament de l’espai, les proporcions, la distribució, la llum i
el color de l’ús al qual està destinat», tal com expliquen.
PROJECTES. A Palmada Disseny
fan tota mena de projectes, com
ara habitatges de nova planta, interiors, rehabilitacions i restauracions, reformes de locals comercials, hotels, restaurants, bars...
També s’encarreguen de la distribució d’habitatges, la gestió i la
direcció d’obres, el disseny mobiliari i el disseny gràfic, a banda de
l’assessorament, gràcies a la seva
gran experiència.

rinxamates és una empresa que es dedica al
desbrossat i al manteniment de marges, boscos,
finques, solars i parcel·les, entre
d’altres. El negoci té la seva seu a
Figueres, tot i que ofereix el seu
servei arreu de la comarca de l’Alt
Empordà. El propietari i director de
l’empresa, Marc Guitart, explica
que amb l’arribada dels mesos de
fred estan treballant tot el que té
relació amb el desbrossament de
les vores dels camps. Els agricultors, a l’hora d’implementar la Política Agrària Comú (PAC) marcada pel Departament d’Agricultura
i la Unió Europea, es troben que si
les vores del camp no estan netes
i desbrossades, se’ls descompten
hectàrees, ja que els arbres tapen
els marges a les fotografies aèries. Guitart explica que «al desbrossar-ho, es recuperen de nou
aquests metres que s’han restat
a vista de satèl·lit, per dir-ho així».
FRANGES PERIMETRALS. Un altre dels serveis que ofereix l’empresa Trinxamates, a banda de

També fan franges perimetrals contra incendis
les neteges de camps i finques,
és la neteja i desbrossament de
les franges perimetrals contra incendis que es fan als pobles. És un
servei que normalment contracta
l’Ajuntament, i es fa per mantenir
netes les línies naturals que es creen per evitar que si hi ha un incendi,
aquest arribi a la població.

TRINXAMATES

CONTACTE. Tota la informació relacionada amb l’empresa i els seus
serveis es pot consultar telefònicament al 972 09 82 66 o bé al 659
883 955. D’altra banda, també es
pot enviar directament un correu electrònic a la següent direcció: serveisforestarlsmguitart@
gmail.com.
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Nou programa
per l’habitatge a
l’entorn rural

Tindrà una dotació pressupostària de 2 milions d’euros

Redacció l barcelona

A

questa setmana hem
sabut que la consellera de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, ha anunciat
una nova convocatòria del Programa de mobilització de l’habitatge a l’entorn rural que es basa en la rehabilitació d’habitatges
per a acollir famílies i facilitar la
lluita contra el despoblament. A
principis de 2022 es farà aquesta convocatòria que tindrà una
dotació pressupostària de 2 milions d’euros i donarà continuïtat
a la primera fase del programa,
que va finalitzar el passat 30 de
setembre amb una prova pilot a
20 municipis de menys de 500
habitants (o menys de 3.000 en
10 nuclis de població). El Programa de mobilització de l’habitatge a l’entorn rural té com a objectiu fomentar que les persones i
les famílies puguin instal·lar-se
en nuclis rurals a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, incentivant la realització de
projectes i actuacions estratè-

giques, sectorials i innovadores
que estimulin i reforcin l’accés a
l’habitatge. A banda de la rehabilitació d’habitatges i entorns de la
trama urbana, contempla que en
un futur s’incloguin iniciatives per
a incentivar noves formes d’accés a l’habitatge, nou o usat, com
per exemple la Masoveria, cessió d’ús o propietat compartida.
La consellera ha assegurat que la
lluita contra el despoblament és
el principal repte de les zones rurals i ha assegurat que «els fons
europeus Next Generation suposen una oportunitat per a la reactivació de l’habitatge al món rural, tant en l’àmbit de la rehabilitació com en l’àmbit de la promoció
d’habitatge».

té com a objectiu
fomentar que
les persones i les
famílies puguin
instal·lar-se en
nuclis rurals

Càmeres de videovigilància
Analitzem les seves necessitats a cobrir per oferir-li
la instal·lació més adequada
Redacció l vilafant

L

a col·locació de càmeres
en llocs clau de la seva llar
o negoci li permet filmar,
gravar, i fins i tot transmetre imatges remotament a través
d’Internet, la qual cosa permet
augmentar la seguretat i protegir
la propietat.
El sistema de videovigilància ha
de proporcionar imatges tant de
dia com en la foscor, ser flexible,
fàcil d’usar i permetre accedir als
arxius gravats tant en el lloc de la
instal·lació com des de qualsevol
lloc del món, o a través del seu telèfon mòbil. Això li permet una funció de vigilància de 24 hores en el
moment que ho desitgi i analitzar
qualsevol incident.

Disposem d’un gran
ventall de càmeres
tant fixes com
mòbils, així com
dels gravadors
i els accessoris
necessaris per
adaptar-nos a les
seves necessitats
Els motius per realitzar aquest
tipus d’instal·lació poden ser molt
variats: des del camp de la seguretat, per la prevenció de possibles
furts, control d’accessos, vigilàncies perimetrals, reconeixement
de matrícules de cotxes, reconeixement d’objectes abandonats,
comptador de persones, etc. com
en el camp domèstic, per l’observació de persones grans amb dificultats físiques o nens petits.
Disposem d’un gran ventall de
càmeres tant fixes com mòbils,
així com dels enregistradors i els
accessoris necessaris per adaptar-nos a les seves necessitats.

CONSTRUCCIONS D’OBRA NOVA
I REFORMES DE TOT TIPUS
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ALU-FER és una
empresa especialista
en tancaments

A

LU-FER Vallmajó SL és
un negoci familiar que
té més de 25 anys d’experiència en el sector
de tancaments i finestres. L’empresa es fa càrrec del disseny, la
instal·lació, la fabricació i la venda de tota mena de tancaments
i finestres en fusteria d’alumini.
Actualment ALU-FER Vallmajó
està en una molt bona posició en
l’àmbit del mercat català, tant
de professionals com de particulars. Un dels serveis que ofereix aquesta empresa és l’assessorament i l’acompanyament,
als seus clients, tant particulars
com professionals, en cada fase
dels seus projectes, per la qual
cosa aconsegueix la satisfacció
total, amb una confiança i seguretat totals. Aquest és un dels va-
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Pintures l’Albera ofereix tot
el que el client necessita
per pintar i decorar

lors que representa l’empresa,
gràcies a la familiaritat i la professionalitat del grup. La botiga
està situada al passeig del Cementiri número 16.
PRODUCTES I SERVEIS. L’empresa ofereix una àmplia gamma
de tancaments de tota mena, en
trencament de pont tèrmic, finestres i balconeres, practicables,
corredisses, elevables, plegables,
osciloparal·lels, guillotines en diferents acabats i colors. A més de
persianes tèrmiques i de seguretat, mallorquines, porticons d’alumini i acer, portes d’entrada privades i comunitàries, contraportes i
tanques de jardí en alumini, mampares de bany, baranes d’alumini,
reixes tipus ballesta i mosquiteres de tota classe.

L’interior de l’empresa de pintura més gran de l’Empordà
Redacció l vilafant

L

’empresa Pintures l’Albera
SL està especialitzada en
la venda a l’engròs i al detall de tota mena de pintures. A banda, també ofereix tots
els complements i maquinària relacionats amb el tractament de
qualsevol superfície (interior o exterior) i material per a les diferents
branques del sector, com ara les
belles arts, la nàutica o la decoració i la indústria.
LES INSTAL·LACIONS. Pintures
l’Albera està situada a la carretera
de Besalú, número 31, de Vilafant.
(El de les naus grogues). I compten amb un espai de magatzem de
més de 2.500 metres quadrats.
Des del negoci destaquen que la
grandària de la seva superfície els
permet disposar d’un gran ventall
de productes en estoc, d’aquesta
manera el seu servei és més àgil
de cara als clients, ja que disposen del producte més adequat per

L’empresa compta
amb una UNA ÀMPLIA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
SUPRACOMARCAL per
donar cobertura
arreu del territori

a cada necessitat. A més, també
els permet oferir diversificació de
preus i així ser més competitius
al mercat. L’empresa es diferencia per la seva política basada en
la confiança i l’honestedat i amb
el seu lligam estret amb l’entorn
local.
ELS SERVEIS. El client estarà atès
sempre per personal molt especi-

PINTURES L’ALBERA

HORA NOVA

alitzat que li prescriurà el producte
específic, i li donarà un assessorament adequat per la seva aplicació. Com hem dit, Pintures l’Albera
és l’espai especialitzat en pintura més gran de l’Empordà i ofereix
tota mena de productes i serveis a
través de les seves més de 15.000
referències disponibles. Els mateixos especialistes expliquen al detall com sanejar les superfícies.
Pel que fa a la maquinària, també
disposen dels millors equips per a
professionals com ara compressors, Airless, Airmix, polidores i un
llarg etcètera. En la mateixa línia, a
Pintures l’Albera també hi podem
trobar tots els accessoris necessaris per pintar, com ara rodets, teles, pinzells, cavallets, etc.
Cal remarcar que l’empresa treballa amb marques de primer nivell com per exemple Titanlux,
Xylazel, Pinturas Lepanto o Beissier entre altres. A la seva pàgina
web, pinturesalbera.com, es pot
consultar el detall de tots els seus
productes i serveis.

La millor OFERTA
en pintures

Venda a l’engròs i al detall de
tot tipus de pintures,
complements i maquinària
L’ESPAI DEDICAT A LA PINTURA
MÉS GRAN DE L’EMPORDÀ
Ctra. de Besalú, 31
17740 VILAFANT · Tel: 972 675 629
correu@pinturesalbera.com
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29 anys de garantia de qualitat i
professionalitat a Petrolis Figueres
L’empresa té les
instal·lacions al carrer
Nou de Vilatenim
núm. 4 i la seva web és
petrolisfigueres.com

P

etrolis Figueres fa vint-inou anys que es dedica
a la venda i el subministrament de carburants i
combustibles. La seva trajectòria va començar l’any 1993 i des
de llavors l’empresa ha procurat
oferir sempre al client la millor
qualitat del producte, així com el
millor servei i l’atenció més personalitzada. Petrolis Figueres és
garantia de qualitat i professionalitat. Ofereix als seus clients el
subministrament a domicili amb
les despeses de transport gratuïtes. L’empresa disposa d’un ampli ventall de camions cisterna
de diferents capacitats, equipats
amb comptadors verificats i precintats que garanteixen l’exactitud del subministrament i asseguren l’atenció immediata de les
seves comandes.

Vista exterior de la seu central de Petrolis Figueres

Les oficines de l’empresa petroliera empordanesa

VARIETAT DE COMBUSTIBLES. Ofe-

reixen diferents combustibles i
carburants. Disposen de gasoil
A per a transports de tota mena
i maquinària d’obres públiques,
construcció i automoció; gasoil B, destinat a usos del sector
primari —agrícoles, ramaders
o pesquers—, usos industrials,
grups electrògens i motors fixos,
i gasoil C, per a calefacció i aigua
sanitària domèstica.

TRACTE AMB EL CLIENT. Per a l’em-

presa és important l’atenció personalitzada al client, tant als petits
com als grans consumidors. Parteixen sempre d’una filosofia empresarial que equipara la qualitat
del producte amb el servei prestat. La voluntat és atendre les ne-

OFEREIXEN
DIFERENTS TIPUS
DE COMBUSTIBLES I
CARBURANTS, COM
GASOIL A, B I C

cessitats específiques de cada demanda per tal d’oferir en cada cas
el producte i la solució més adequats. Sota els paràmetres invariables de qualitat, quantitat, estalvi i seguretat, Petrolis Figueres
fa més fàcil i còmode el subministrament del combustible. Podeu

trobar més informació trucant al
972 505 608, al 972 256 467 o al
629 737 349, o bé escriure al correu electrònic petrolisfigueres@
gmail.com, o visitar la web www.
petrolisfigueres.com. També podeu visitar-los al carrer Nou de
Vilatenim, 4 (Vilatenim).
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Roura Pujol:
impermeabilitzacions
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L’alternativa ecològica per
escalfar la teva llar

Rehabilitació i impermeabilització de terrasses

D

es de fa més de trenta
anys, el nom de l’em·
presa Roura Pujol va lli·
gat a l’especialitat de la
impermeabilització d’edificis, ai·
xí com a la feina ben feta.
Aïllar adequadament qualsevol
entrada d’aigua o impermeabi·
litzar degudament les terrasses
és important per al bon mante·
niment dels edificis i per evitar el
deteriorament de l’estructura de
qualsevol construcció.
Som experts en el diagnòstic
dels problemes d’humitat, i per·
què la feina sigui encara millor,
únicament utilitzem productes
dels millors fabricants als preus
més assequibles.

Som experts en el
diagnòstic dels
problemes d’humitat
A més, tenim personal espe·
cialitzat en l’ús i la instal·lació
d’aquests productes perquè la
impermeabilització, quan esti·
gui enllestida, tingui un resultat
òptim.
Si vostè gestiona una comuni·
tat de propietaris, demani pres·
supost sense compromís. Vin·
drem a veure el problema i li pro·
posarem la millor solució per a
cada cas.

Amb els sistemes actuals podem tenir una combustió neta, amb el mínim de residus

L

lars de Foc Valls és una
empresa empordanesa
que es dedica professio·
nalment des de fa 26 anys
a la realització, distribució i instal·
lació de llars de foc i estufes. Te·
nen molta experiència en llars de
foc integrades i de tipus exempt.
L’empresa està situada al carrer
Empordà núm. 74 de Figueres, a
la carretera d’Olot.
ELS SEUS PRODUCTES. Són dis·
tribuïdors oficials dels productes
més eficients del sector, aparells
que utilitzen com a combustible
llenya, pèl·let o gas. També tenen
barbacoes, xemeneies elèctri·
ques i de bioetanol, accessoris i
complements.
EL CANVI CLIMÀTIC I LA BIOMASSA. L’escalfament del plane·
ta és un fet real indiscutible i tots
en som responsables. I tots i cada
un de nosaltres hem de contribuir
a millorar el nostre planeta.
Com podem fer-ho? El 65% de la

superfície de Catalunya és bosc.
La biomassa és un combustible
accessible, la seva demanda aju·
da a mantenir nets els boscos
perquè s’aprofiten els residus fo·
restals. La biomassa contribueix
a afavorir emissions neutres de
CO2, a més, és el combustible de
calefacció més econòmic.
Amb la biomassa (llenya o pèl·
let) ens podem escalfar, sigui
amb una llar de foc o estufa hidro

que ens escalfi els radiadors o bé
el terra radiant, o escalfant l’aire.
Amb els sistemes actuals podem
tenir una combustió neta, amb
el mínim de residus, consums de
combustible molt reduïts i una es·
calfor natural i sana que ajuda a
tenir l’atmosfera neta.
Per a més informació relaciona·
da amb l’empresa es pot consular
la seva pàgina web:
www.llarsdefocvalls.com.
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Autoconsum elèctric:
la solució a la factura
de l’electricitat

La importància dels
acabats, a l’empresa
Soca-rel

Jordi Quintana va prendre el relleu el 2000
Teulada unifamiliar

V

eient els elevats preus
de l’electricitat i l’increment continu del preu
del KWh, ha arribat l’hora de ser més autosuficients. Es fa
necessari pel consumidor buscar
abaratir el rebut mensual amb les
energies renovables i autòctones
que de manera gratuïta ens ofereix a diari el Sol, i transformar-la
en electricitat que a posteriori es
consumirà en el mateix lloc de la
generació. És un fet constatat que
l’autoconsum fotovoltaic, gràcies
a la reducció de costos dels materials, a la investigació i al desenvolupament, fan que avui dia sigui
possible aquesta reducció de la
factura elèctrica amb uns costos
d’instal·lació assumibles.
Ens explica en Jordi Capel, responsable de l’empresa KPL.Energia Solar, que cal diferenciar dos
tipus d’instal·lacions: la instal·lació
en un comerç o indústria i la instal·
lació en un habitatge unifamiliar.
En un local comercial o indústria
la instal·lació és molt senzilla i rà-

KPL ENERGIA SOLAR

invertir ara per
reduir la nostra
factura en els
propers anys

pidament amortitzable, perquè
el consum elèctric és justament
durant les hores de Sol, i la planta
solar fotovoltaica està generant
gran part de l’electricitat necessària, reduint la factura elèctrica fins a un 70 o 80 %. Les instal·
lacions en habitatges són encara
més senzilles, però cal veure-les
com una instal·lació més de la casa. L’experiència de tants anys treballant en instal·lacions fotovoltaiques fa que l’opinió d’en Jordi

Capel sigui que en habitatges no
cal fer macro-instal·lacions per tal
de reduir la factura de la companyia a zero, sinó que es tracta de
fer instal·lacions que generin part
del nostre consum, entre un 40 i
60%, que cal tenir en compte que
les plaques fotovoltaiques tenen
una vida superior a 25 anys, i per
tant, no cal capficar-se sobre en
quant de temps estarà amortitzada la instal·lació, sinó que es tracta d’invertir ara per reduir la nostra factura en els propers anys,
quan la tendència i les normes ens
obliguen a oblidar-nos de les calefaccions de gasoil i gas, instal·lant
equips de calefacció amb energia
aerotèrmica, que no és res més
que una bomba de calor que treu
el seu rendiment de la temperatura de l’aire que ens envolta, i que
ens escalfarà els radiadors i l’aigua
calenta sanitària amb un baix consum elèctric, per tant, ens convertirem en productors d’electricitat
per a les nostres instal·lacions de
calefacció.

L

SOCA-REL

’empresa Soca-rel de Fi- RESTAURACIÓ. El segon eix vergueres està especialitza- tebrador de Soca-rel ofereix un
da en el sector de la fusta i servei integral de restauració de
basa el seu negoci en tres mobles antics, tal com destaeixos: ofici, restauració i acabats. quen, no només «traiem el vernís
En el primer eix del negoci elabo- vell, tractem el moble contra els
ren tota mena de treballs relaci- corcs, massillem, tenyim i tornem
onats amb la fusteria com ara la a envernissar de nou, deixant un
fabricació, el manteniment, la mi- bon acabat, sinó que al ser fusters
llora del mobiliari de la llar, la res- professionals, reparem la fusta
malmesa del
tauració i la remoble».
paració de tota
mena de mo- El negoci figuerenc
CUIDANT ELS
bles i elements
disposa d’un taller
ACABATS. «A
de decoració.
Soca-rel, enCal destacar amb cinc sales i
que el nego equipat per realitzar tenem que un
servei integral
ci compta amb
de fusteria ha
un taller equi- tot tipus de treballs
de comprenpat amb cinc de fusteria
sales condiciodre els acanades per a cabats», és per
da part del tractament, està for- això que l’últim eix es basa en la
mat per: taller de fusteria, sala de cura de la fusta fins a l’últim depolir, sala de pintar, sala d’assecat tall, a través de tenyits, lacats i eni magatzem. Detallen que el fet vernissats de tot tipus. En aquest
de tenir un taller de grans dimen- apartat també ofereixen el servei
sions i equipat d’aquesta mane- d’assessorament tècnic a emprera els «permet agilitzar-ne el pro- ses i particulars. Tota la informacés, sense necessitat d’externa- ció es pot consultar www.socarel.com.
litzar-ne cap part».
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El Rei de la Rajola,
l’empresa de referència
en rajoles i paviments

5 km d’ici

7,5

n

8,5

€ m² HT

MEDINYÀ: 972 49 83 12
Ctra. Nacional II,km. 726 · 17482 Medinyà
PALAFOLLS: 937 64 57 18
Carretera Nacional II, km. 680 · 08389 Palafolls

BIURE D'EMPORDÀ: 972 52 93 32
Ctra. Nacional II, km. 766 · 17723 Biure d'Empordà

Recentment han ampliat les seves instal·lacions a Biure d’Empordà

À.REYNAL

Redacció l biure d’empordà

L

’empresa El Rei de la Rajola és considerada un dels
supermercats més grans
de rajola i gres del territori.
Compten amb més de vint-i-cinc
anys d’experiència dins el sector i
ofereixen els millors preus i la millor qualitat en rajoles, gres, paviments ceràmics, mobles de bany
i sanitaris, entre molts altres. Des
del negoci destaquen que treballen amb les millors marques del
mercat i ofereixen els preus més
competitius als seus clients, adaptant-se sempre a les necessitats
de cadascú.
NOVA OBERTURA A BIURE. Actualment El Rei de la Rajola té tres
seus: Biure d’Empordà, Medinyà
i Palafolls. A les seves botigues
compten amb prop de 400.000
metres quadrats on es pot veure
tot el que ofereixen a través d’un
showroom que presenta els seus
productes en estoc, com ara: rajoles, gres, sanitaris, banyeres i plats
de dutxa, sòls, parets, accessoris
i aixeteries… Tal com hem dit, recentment l’empresa ha canviat el
seu emplaçament a la comarca de
l’Alt Empordà i ha traslladat l’antiga seu de Pont de Molins a Biure d’Empordà. En aquesta segona
botiga disposen d’un espai molt
més ampli i també s’ofereix aparcament gratuït als clients.
ALTRES PRODUCTES. La llarga
experiència de l’empresa fa que
un dels punts forts sigui el subministrament de rajoles i paviments,

Estan al dia en tendències i marques
tot i que l’empresa també fabrica
mobles de bany, barbacoes i forns
fets a mà. De fet, aquest darrer
producte, juntament amb els forns
de llenya, són un dels seus productes estrella, ja que són considerades peces úniques perquè es fan
de manera gairebé artesanal, ja
que s’elaboren peça per peça amb
totxos refractaris. Des del negoci
detallen que a banda de les barbacoes, també fabriquen forns de llenya que serveixen per cuinar-hi de
tot, com ara pizzes, coques i fins i
tot carn i peix. No ens podem oblidar que l’empresa també és especialista en l’apartat de bany i disposen de tots els productes relacionats amb el terra, la paret, mobles
de bany i accessoris com ara piques, aixetes, mampares, plats de
dutxa...
EMPRESA INTERNACIONAL.
Des de El Rei de la Rajola donen la
possibilitat al client de contractar
els seus serveis de manera integral i s’adapten a cada situació, donant l’opció de finançar les com-

HN

pres. Una altra de les característiques del negoci és que disposen
d’un enviament d’allò més ràpid i
eficaç, el client pot rebre en menys
de 72 hores els productes en estoc. I a més, per a comandes molt
voluminoses ofereixen tarifes especials. Actualment l’empresa disposa d’un equip format d’una vintena de persones que treballen a
les diferents seus de l’empresa.
L’equip de professionals ofereix
l’assessorament que cada client
necessita i les tendències del moment. Majoritàriament els clients
que demanen els serveis de l’empresa són provinents de França i
també Espanya, tot i que el negoci
opera en l’àmbit internacional i arriba fins a 17 països, com ara Marroc, Senegal, Alemanya, Finlàndia
o Angola, entre molts altres.
Per a qualsevol informació o
assessorament relacionat amb
l’empresa i els seus productes, es
pot contactar a través d’un formulari, per correu, per telèfon,
través del seu sistema de xat o
mitjançant WhatsApp.
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No amagui la humitat, elimini-la per sempre!
«La instal·lació del nostre sistema antihumitat HS-221
és tan senzill com penjar un quadre»

Antoni Pagès

Distribuïdor per
la província de Girona
C/ Feixes,6 - 17753 ESPOLLA
Tel. 972 563 418
Mob. 678 323 938
info@niunagotames.com
www.niunagotames.com

L’any 2010, el propietari d’Humitat -Stop i doctor en Ciències
Físiques Joan A. Vinyes va crear el sistema HS-221, amb el
qual es pot acabar amb les humitats per capil·laritat de qualsevol edificació mitjançant una sèrie d’ones electromagnètiques, que, a més, són completament innòcues per a les persones, els animals i les plantes.
Cobreix des d’un petit soterrani, una planta baixa, un comerç
o una planta industrial fins a una catedral. La inversió és molt
inferior a la de qualsevol altre sistema existent, i l’amortitza
en menys d’un any, a partir dels 1.878 € + IVA

PROBLEMES D’HUMITATS la solució
PER CAPIL·LARITAT

Tru
farem qui’ns i li
un d
gratu iagnòstic
proble ït del seu
ma d’
humit
at
678

323 9
38

Les molècules de l’aigua venen influenciades per un camp electromagnètic de molt baixa freqüència i intensitat que les obliga a moure’s en sentit contrari de la capil·laritat, d’acord amb el professor Ernst
Del Eth de Zurich, premi Nobel 1991 de Química.

Abans

Després

El procés de canvi de direcció
de les molècules, produït per
la influència de camps electromagnètics de baixa freqüència
i intensitat, va ser la base dels
treballs del professor Richard
Ernst de Suïssa, pels quals va
aconseguir el Premi Nobel de
Química de l’any 1991.

