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No busquis feina, inventa-la! (IV)
Joves emprenedors troben el seu camí professional en l’àmbit que més els satisfà
Carles Cartañá
informatiu@apabcn.cat

TRES DELS QUATRE RESPONSABLES DEL PROJECTE CASA S_LOW VAN RECOLLIR EL SEU DIPLOMA DE
FINALISTES DEL PREMI D’EMPRENEDORIA DEL CAATEEB

J

osep Vinuesa i Cristian Poza són dos aparelladors joves que, conjuntament amb els
arquitectes Sandra Martín i Angel Estèvez han posat en marxa Casa S_Low, un projecte
que conjuga tradició i innovació, combinant les estructures de fusta i murs de tàpia
amb una tecnologia pròpia i patentada, que els permet desenvolupar projectes integrals
de bioconstrucció a baix cost. El projecte va quedar finalista de la 1a edició del Premi
d’Emprenedoria de la construcció que organitza el Caateeb amb l’objectiu d’impulsar
l’esperit emprenedor, la innovació i el progrés en la figura dels aparelladors, arquitectes
tècnics i enginyers d’edificació en el sector, així com contribuir al desenvolupament social
i econòmic del nostre entorn. El jurat va valorar molt favorablement el grau de desenvolupament i maduresa del projecte, així com la
“A Casa S_Low
“L’orientació al client,
seva aplicabilitat en projectes de cooperació i
d’internacionalització
del
negoci
en
una
fase
desenvolupem projectes
que tenen altres
tan inicial. L’informatiu entrevista aquests
de construcció saludables,
professionals, és la nostra
joves professionals per conèixer una mica
sostenibles i econòmics”.
assignatura pendent”.
més el seu projecte professional i les seves
inquietuds.
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“Som partidaris del treball multidisciplinari”

L’EQUIP DE CASA S_LOW TREBALLANT EN UN PROJECTE

PROTOTIP DE LA CASA S_LOW

L

a idea inicial de Casa S_Low va néixer en el treball conjunt
que van fer Sandra Martín i Angel Estèvez per a un concurs. Aquest requeria el disseny de mòduls d’emergència
per albergar refugiats y afectats després de catàstrofes naturals
o conflictes. Allà van proposar un sistema prefabricat ràpid de
muntar amb una estructura d’entramat i adob i aquest va ser el
germen de la idea de l’ S_Low. Després d’entregar el concurs,
ens van adonar de la potència de la idea d’unir en un únic sistema la tapia i l’estructura d’entramat. Van investigar-ho i sense
adonar-se’n, ja estàvem prefigurant el que seria Casa S_Low.
Després, durant la construcció del prototip que van fer servir
per optimitzar el sistema i fer la patent, van conèixer el Cristian
i en Pep que es van unir a l’equip.

 ns podríeu explicar breument en què consisteix
E
aquest projecte?
“Casa S_Low el formen un equip d’arquitectes i arquitectes
tècnics que desenvolupem projectes de construcció saludables, sostenibles i econòmics a través del sistema propi de
bioconstrucción modular S_Low (SBM). Això vol dir, que treballem amb materials de construcció naturals, saludables,
i molts d’ells compostables. També vol dir que els nostres
dissenys son bioclimàtics i que el nostre objectiu es oferir la
màxima qualitat però a un preu assequible, com ho demostra
el nostre projecte construït a Tanzània amb uns recursos molt
i molt limitats”.

La vostra introducció inicial en el mercat ha estat
ràpida, quins avantatges aporten les solucions que
proposeu?
“Si hem de ser honestos, hem de dir que la introducció al
mercat nacional està sent lenta, malgrat que tenim un parell

de projectes a punt de tirar endavant, ens està costant. Sabem
que és conjuntural, degut a la punxada de la bombolla immobiliària i el tancament del crèdit i per això estem convençuts
que a mig termini el mercat de la bioconstrucció creixerà.
Respecte a això, estem millorant la part comercial i de màrqueting per a la captació de clients. D’altra banda, ens trobem que ens arriben més encàrrecs i oportunitats des de fora
d’Europa, a Tanzània, on estem presents, i a Xile, on estem
constituint una filial”.

Sou partidaris el treball multidisciplinari?
“Ho som, i molt. De fet el nostre objectiu és anar constituint
un equip multidisciplinari que no només incorpori arquitectes i arquitectes tècnics, sinó també enginyers i fins hi tot economistes. També ens agrada treballar amb diferents equips
i així ho hem fet en alguns concursos, sempre enriqueix, no
només pel coneixement, sinó per les formes de treballar, les
dinàmiques de grup, etc”.

Quines aptituds creieu que ha de tenir un professional emprenedor i, alhora, quines són les principals
dificultats a les que ha de fer front?
“Doncs, encara que sembli obvi, ens sembla que un professional emprenedor ha d’estar motivat principalment per la
idea d’emprendre en si mateixa, per la idea de voler iniciar un
negoci propi. Creiem que ha de ser una motivació personal y
no fruït de les circumstancies, com per exemple, quan algú
emprèn arrossegat per la situació, al quedar-se a l’atur.
“Les aptituds han de ser la capacitat de lideratge, la perseverança, la flexibilitat i, sobretot, no tenir por a la incertesa,
perquè es el pa de cada dia. Les dificultats, en el nostre cas,
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APLICACIÓ DEL PROTOTIP

donarien per a una entrevista sencera. A nosaltres ens està
costant sobretot tota la part comercial i de gestió empresarial que, com a tècnics de la construcció, no havíem conegut
abans. Aquesta orientació al client, que tenen altres professionals és la nostre assignatura pendent”.

Quina és la vostra opinió sobre el moment que viu
el sector de la construcció?
“Hem de diferenciar si estem parlant d’Espanya i Europa o
bé d’altres indrets, com ara Àfrica, Amèrica del Sud o Àsia.
És lògic que a Europa, on la població ha deixat de créixer, i
existeix un parc edificat considerable, l’obra nova (que es el
nostre àmbit principal) sigui un sector petit.
“La situació particular de Catalunya i Espanya és conseqüència de l’esclat de la bombolla, de la desregulació completa
del mercat i de la famosa reforma de la Llei del sòl. Així que

DINING HALL ARKARIA

ESQUEMA DE L’ENCOFRAT DE LA CASA S_LOW

ara tenim molts professionals i un mercat molt petit que no
creixerà en molt de temps, en això no som optimistes. Però si
que estem convençuts, i així ho demostren les tendències del
mercat, que aquest petit mercat estarà a curt termini completament condicionat per la eficiència energètica, la salut i els
materials de bioconstrucció.
“Pel que fa a altres països fora d’Europa, en el nostre cas, per
exemple, observem que a Xile existeix un dèficit estructural
d’habitatge i d’infraestructures i que, a més, està florint una
creixent preocupació en matèria de medi ambient i salut, com
està passant a Europa. Per últim alhora de parlar del sector,
creiem que cal que és faci una reflexió ètica sobre perquè i
com construïm, tal i com ho està fent altres sectors productius, posant en el centre de la discussió no tant les tecnologies o la industria en sí mateixa, sinó les persones i el medi
ambient”.

PROTOTIP D’HABITATGE UNIFAMILIAR

