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Més de 60 anys liderant el sector
Mafesa, especialista en la distribució i transformació de l’acer, encara el 2021 amb una 

aposta clara pels serveis metal·lúrgics. Té sis centres a tot Catalunya

La pandèmia va decantar la 
balança econòmica de tots 
els sectors productius. La 
Covid-19 va encarir el preu 
de gairebé totes les primeres 
matèries d’arreu del món i 
al mateix temps va provocar 
un augment dels preus de 
venda. Mafesa, l’empresa 
puntal de la comarca d’Osona 
especialista en ferros i acer, 
va començar l’any passat amb 
preocupació quan la pan-
dèmia va aturar l’activitat 
productiva. Tot i això, la crisi 
ha fet que l’empresa hagi 
pogut tancar l’any 2020 amb 
uns resultats satisfactoris i a 
la vegada inesperats, assolint 
els 44 milions d’euros de fac-
turació.

Els directius de Mafesa, 
Eduard Brunet i Jordi Ros-
sell, asseguren que l’experi-
ència és un grau. Arran de 
la crisi del totxo (2008), van 
optar per la diversificació 
dels productes i serveis, és 
a dir, s’han atès a tots els 
clients per igual, o dit d’una 
altra manera “l’empresa ha 
evolucionat al costat dels 
clients”. Amb sis centres 

repartits pel territori català 
–a Vic, Seva, Canovelles, 
Palafolls, Vilamalla i la Seu 
d’Urgell–, l’empresa destaca 
amb tres trets diferencials: 
l’agilitat, la proximitat i la 

professionalitat. Tot això 
gràcies a la tecnologia punte-
ra i l’equip humà, que volta 
els 170 treballadors. Sense 
el seu compromís, asseguren 
els dos gerents, res hauria 

estat possible 
Brunet i Rossell destaquen 

de les darreres inversions la 
modernització de la secció 
de tall pla per làser amb un 
magatzem intel·ligent que els 

dona un plus d’eficiència i 
eficàcia a l’hora de processar 
i lliurar les comandes. A la 
renovació de la secció de tall 
làser se sumen altres inversi-
ons, com una nova maquinà-
ria de tall de tub o línies de 
tallar i foradar perfils, com 
ara bigues. Tot plegat permet 
a l’empresa tenir una oferta 
transversal de serveis i un 
nivell de qualitat i agilitat 
molt potent. En el marc del 

seu pla director, l’empresa 
també ha implantat a la 
nau que tenen a Seva 1.164 
panells solars que evitaran 
l’emissió de 147 tones diòxid 
de carboni a l’atmosfera a 
l’any i li suposa obtenir el 
30% de l’energia que neces-
sita i situant-se entre les 25 
més grans a nivell industrial.

Amb molta prudència i 
amb les dades de la pan-
dèmia sobre la taula, l’em-
presa afronta el 2021 amb 
l’esperança d’augmentar la 
producció i el resultat anual 
superant el resultat de l’exer-
cici 2020.

La inversió 
tecnològica ha 
consolidat el 

valor diferencial 
de Mafesa
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jordi rossell i Eduard brunet, a les instal·lacions de Mafesa a seva


