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AIS GROUP

La facturació creix un 8%
i supera els cincmilions
LaconsultoraAISGroupva tancar2016

ambuna facturacióde5,3milionsd’euros,
cosaquesuposauncreixementdemésdel
8%respecteal2015.Destacael fort ascens
delmercatespanyol (un28%més),quere-
presenta lameitatde lesvendesde lacompa-
nyia.ElsmercatsmésactiushanestatXile, el
Perú i l’Equador.AISGroupésunaempresa
desolucionsd’intel·ligènciaartificial aplica-
desa laconsultoriaestratègica. /Redacció

HERMARTA-ENVATECH

Expansió a
RegneUnit i Bèlgica
L’estudid’arquitecturaespecialitzaten

l’equipament integrald’espais laborals
Hermarta-Evantech, ambseucentral a
MolletdelVallès, téprevist continuar la
sevaprojecció internacionalambl’obertura
demercatalRegneUnit iBèlgica.Actual-
ment lacompanyia tépresènciaalMarroc,
França iNigèria, i va tancarel2016ambuna
facturaciódequatremilionsd’euros,un
15%més. /Redacció

RELATS

Inversió de 15milions
en ampliació de plantes
Relats, fabricant global de components

de protecció i aïllament per al sector
de l’automoció, ha ampliat la seva seu
central a Caldes deMontbui i ha destinat
15 milions d’euros a potenciar les plantes
catalana, marroquina, xinesa i mexicana.
Així mateix, projecta expandir-se
al Vietnam. L’empresa presidida per
Pere Relats acaba de complir 60 anys
d’activitat. / RedaccióJoséAntonioMarta,directord’Hermarta

Seat ultima
desembarcar a
NovaZelanda i
estudia si entra
en altres països
BARCELONA Europa Press

Seat està ultimant el seu desem-
barcament a Nova Zelanda, on
preveu començar a vendre els
seus models “ben aviat”, i també
estàestudiantentraraNoruega ia
l’Argentina, entre altres països de
Llatinoamèrica, en el marc de la
seva estratègia d’expansió inter-
nacional, ha explicat el vicepresi-
dent executiu comercial de Seat,
WayneGriffiths.
GriffithshaafirmatqueSeatne-

cessita diversificar els seus mer-
cats perquènopot dependre en el
80%d’Europa i, amés,ésnecessa-
ri expandir-seperenfortir lamar-
ca globalment: “Si vols ser una
marca forta, has de ser coneguda
internacionalment i no ser només
una marca local o regional”. Seat
està analitzant dos tipus de nous
mercats: uns de madurs i desen-
volupats i uns altresdemésemer-
gents, comés el cas de l’Iran, on la
companyia també té intenció
d’entrar.
D’altra banda, el vicepresident

comercial de Seat ha admès que
estan sorpresos per l’elevada de-
manda de l’Ateca, el primer SUV
de la marca, i ha afirmat que cal-
drà augmentar la producció per
reduir els temps de lliurament,
encara que ha assegurat que la
mitjana actual de quatre mesos
d’espera és correcta “per auncot-
xed’aquest segment tandesitjat”.
L’executiu no ha detallat si

l’Ateca,queesprodueixalaRepú-
blica Txeca, podria acoblar-se en
part a la factoria de Martorell,
comdemanenels sindicats.

PMMTArquitectura aplica el seu coneixement en equipaments sanitaris a altres immobles

Edificis saludables
ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El despatx d’arquitectes PMMT
va néixer el 2001 però no va ser
finsal2006quevaadoptarlaseva
forma actual. Els seus fundadors
i directors, Patricio Martínez i
Maximià Torroella, van orientar
la seva feina capals equipaments
sanitaris,unàmbitqueconeixien
d’anteriorsexperiències.
L’esclatde lacrisielsva llançar

fora d’Espanya. Des d’aleshores,
handissenyatmésdedosmilions
de metres quadrats d’hospitals,
que els handonat un creixement
constant.El2016vanfacturar2,9
milions d’euros, el 163%mésque
l’any anterior. Els projectes de
l’exterior,quevanarribaraapor-
tar el 90% dels ingressos, ara su-
posenel60%.
La clau de l’èxit de PMMT és,

destaca Martínez, “un model
d’innovació que no se serveix
dels projectes que ens encarre-
guen els clients, sinó que es fa de
manera independent, amb el seu
propi pressupost.” Així, el 30%
del personal –el despatx ocupa
25 persones– es dedica a investi-
gar, una tasca que s’ha concretat
enunadesenad’iniciatives, algu-
nes ja amb patents pròpies com
l’Hospital Paramètric, un model
quepermet projectar, construir i
equipar un centre hospitalari en
temps rècord; la maneta de por-
tesFSBHandle,quebuscaelmà-
xim d’accessibilitat, o el Clear
Code Architecture, que analitza
aquest concepte d’usabilitat sen-
sebarreresenqualsevol espai.
Lanovaseudeldespatx,enuna

antiga fàbrica del Poblenou, in-

corpora moltes d’aquestes inno-
vacions. “Aquest coneixement
acumulat en el camp sanitari ens
ha obert noves aplicacions en al-
tres tipus d’edificis, i aquí les
mostrem”, destaca Torruella. El
colofód’aquestamanerade fer el
posa la intel·ligènciacol·laborati-

va fruitdel fetque totselsprofes-
sionals dediquen part del seu
temps a aportar idees als projec-
tesdelsaltres.
Friendly Materials és l’última

aposta de PMMT. És un model
d’avaluació dels edificis que per-
met mesurar en quina mesura
són saludables. “El 90% del
tempsel passemenespais interi-
ors que poden tenir nivells de
contaminació superiors als de
l’exterior”, destaca la seva res-
ponsable, Rita Barata. Els immo-
bles analitzats obtenen una pun-
tuació global sobre cent partint
de lessubstàncies,materials i sis-
temes utilitzats en la seva cons-

trucció.I,al final,esproposenac-
tuacionsdemillora. “Noestracta
de tirar a terra els edificis i tor-
nar-los a fer –explica l’arquitec-
ta–; amb accions simples es po-
denaconseguirgranscanvis”.
PMMTha guanyat 22 primers

premis en concursos. Entre els
seus projectes més destacats hi
haelshospitalsdePuyo iMacha-
la (Equador), Montero (Bolívia),
Menongue (Angola), Malabo
(Guinea Equatorial) i Salou, la
ClínicaGironaoelcentredesalut
deSonServera,aMallorca.Enal-
tres àmbits, han firmat el parc de
bombers de Llançà o el mercat
municipaldeCreixell.

CÉSAR RANGEL

RitaBarata,quedirigeixFriendlyMaterials, iMaximiàTorruella iPatricioMartínez, socis fundadors

Projectes com Clear
Code o Friendly
Materials han obert
noves vies de negoci
al despatx barceloní
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