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EMPRESA

Les màquines 
embolicadores 
orbitals són 
l’estendard 
tecnològic de 
l’empresa.

“Crec que fabricar aquí és possible, 
però cal fer-ho bé. Catalunya conser-
va un teixit industrial fort, competitiu 
i concentrat en un territori relativa-
ment petit.” Així parla Jordi Guimet, 
director general de Plasticband, SA, 
i demostra la certesa d’aquesta afir-
mació carregada de contingut amb 
l’exemple de l’empresa que dirigeix, 
amb més de 35 anys de trajectòria en 
el sector de l’embalatge i actualment 
capdavantera a nivell europeu.

PRODUCTE I CONSUMIBLE
Plasticband, SA, va iniciar la singla-
dura fabril el 1978 produint fleix de 

polipropilè (llavors una novetat en 
el sector de l’embalatge) i comercia-
litzant fleixadores. La inquietud tèc-
nica va dur l’empresa a dissenyar les 
seves pròpies màquines de fleixar per, 
posteriorment, entrar en el món de 
l’embolicat amb film de poliestirè, i 
va iniciar la producció d’embolicado-
res orbitals el 1984. Aquestes màqui-
nes han estat l’estendard tecnològic 
de l’empresa, i avui són la referència  
de l’especialitat. Amb la recent ad-
quisició de la marca catalana Maturi, 
Plasticband, SA, ha incorporat al ca-
tàleg fleixadores de palet de gran for-
mat. A la planta de Granollers, l’em-
presa munta les màquines i fabrica els 
consumibles, “una combinació molt 
avantatjosa perquè reforçant les ven-
des de maquinària donem feina a la 
planta de producció de consumibles, 
i les dues seccions creixen juntes”, 
explica Guimet. “A les nostres instal-
lacions fem les operacions amb més 
valor afegit: el disseny i el muntatge. 
La fabricació dels components l’en-
carreguem a tallers externs”, afegeix.

UNA FÀBRICA MODÈLICA
Plasticband, SA, va estrenar la fàbri-
ca actual l’any 2000, i l’evolució del 
producte i dels sistemes de treball 
l’han convertida en quinze anys en un 
centre de producció modèlic. “Amb 
l’esclat de la crisi el 2008 vam haver 
de prendre una sèrie de decisions es-
tratègiques. El mercat és molt gran i, 
davant la caiguda de les vendes, vam 
decidir fabricar aquí i vendre fora”. 

Amb la col·laboració d’especialistes 
en la matèria i formació a Alemanya i 
el Japó, Plasticband, SA, va iniciar un 
camí que la duria a implementar la 
producció ajustada (lean manufactu-
ring, LM), una filosofia de treball que 
se centra en l’optimització, la millora 
continuada i la reducció al mínim del 
malbaratament (ja sigui de temps, 
d’espai, de material o d’esforç). “El 
procés d’implementar l’LM no ha es-
tat fàcil: quan optimitzes et trobes que 
sobren metres, material i persones. 
En el nostre cas, no ens va fer falta fer 
fora cap treballador, perquè el procés 

  

 

Incondicionals de la producció local, la qualitat i l’afany d’innovació, 
Plasticband, SA, crea solucions per al fleixat i embolicat de mercaderies 
d’alt valor afegit, que es dirigeixen tant a mercats especialitzats com  
a tots aquells que volen reduir la incidència de l’embalatge en el cost  
de fabricació d’un producte.
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De la planta de 
Granollers surten 
anualment 500 
màquines.

va coincidir amb la compra de Maturi, 
i les fleixadores van aportar la feina 
que calia per a l’excedent de personal”.  
Plasticband, SA, ha aconseguit aplicar 
l’LM amb èxit, i ha convertit Guimet 
en un defensor entusiasta d’aquesta 
filosofia fabril: “Tot i que pot semblar 
obvi, el lean manufacturing és molt 
complex perquè afecta totes les sec-
cions i treballadors, caps inclosos, i 
implica feina continuada per a tots per 
tal d’incidir en la millora contínua, un 
dels puntals d’aquesta manera de fer. I 
un cop implementat, perquè tot rutlli 
cal seguir treballant-hi”.

No és cap exageració afirmar que 
Plasticband, SA, és actualment una fà-
brica exemplar. Densament aprofita-
da, altament productiva i respectuosa 
amb el medi ambient: les 1.500 plaques 
solars instal·lades al sostre produeixen 
el 25% de l’energia elèctrica consumi-
da i l’aigua emprada per a la refrige-
ració de la línia de producció de fleix 
circula en un circuit tancat, i quan ja no 
és útil per a l’ús industrial s’empra per 
regar el jardí. “Ens agrada rebre visites, 
especialment de l’estranger, perquè de 
vegades hi ha qui ve amb idees precon-

cebudes del país i se sorprèn de veure 
unes instal·lacions com les nostres”, 
afirma orgullós Guimet.

CÈL·LULES DE PRODUCCIÓ
Els magatzems de la planta de Gra-
nollers s’han reduït a la mínima ex-
pressió. Tant pel que fa a la producció 
de consumibles (on es treballa amb 
racks dinàmics) com a la de maquinà-
ria. Emprar un sistema de producció 
eficaç i flexible ha reduït el temps de 
preparació de les comandes al mí-
nim, de manera que l’espai disponi-
ble s’utilitza per fabricar en comptes 
de mantenir estocs aturats. Les mà-
quines ara es munten en cèl·lules de 
producció, unitats productives en 
què l’operari té a la mà tot el material 
i eines necessaris. “Amb les cèl·lules 
de producció hem aconseguit rebai-
xar el temps de muntatge a la meitat. 
Això ens permet oferir uns períodes 
de lliurament mínims, un fet inte-
ressant si tenim en compte que el 
nostre és normalment un producte 
customitzat i adaptat a les necessitats 
del client.” Plasticband, SA, afronta 
aquests mesos un potent repte indus-
trial en què treballen sis persones de 
les diferents seccions de l’empresa: el 
disseny de la cèl·lula de producció de 
les enormes fleixadores de palets.  l

ES PRACTICA UNA 
FILOSOFIA DE 
TREBALL CENTRADA 
EN L’OPTIMITZACIÓ I LA 
MILLORA CONTINUADA

Les màquines de Plasticband, SA, 
porten orgulloses en un lloc visible 
l’etiqueta Made in Barcelona. “És la 
marca que ens resulta 
comercialment més rendible”, 
sentencia Guimet. Actualment el 
92% de la producció s’exporta a 
l’estranger, especialment el centre 
d’Europa, els Estats Units i el Japó. 

De la planta de Granollers en 
surten anualment 500 màquines. 
“I tot això amb una plantilla de tan 
sols 30 persones. Aquí els 
treballadors són molt més que 
simples operaris, perquè la 
polivalència és un dels puntals de 
l’empresa: estan preparats per 
muntar màquines, fer una posada 
en marxa a l’estranger, controlar la 
producció de fleix o fer una 
auditoria interna. Estem molt ben 
organitzats, i per això podem fer 
molta feina”.

MARCA BARCELONA 

Empresa dedicada al disseny  
i producció de fleixadores, 
embolicadores orbitals, fleix  
de polipropilè i film de poliestirè  
per a l’embalatge.
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Treballadors: 30
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Gràcies a un 
sistema de 
producció flexible 
es redueix el 
temps per 
preparar 
comandes i 
s’aprofita l’espai 
per fabricar, no 
per mantenir 
estocs.
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