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PRESENTACIÓ 

El polígon industrial de Santa Maria d’Artés es va inaugurar l’any 1973. Aleshores 
fou una important aposta per a la dinamització econòmica del municipi. Al 1991, 
el polígon s’ampliava en una segona fase. 

Amb el pas del temps i com és conegut, el polígon ha acollit algunes grans 
empreses que han estat generadores d’ocupació. No obstant, des dels seus inicis, 
és la petita i mitjana empresa, característica del teixit econòmic català, la que ha 
omplert la majoria de parcel·les del polígon. 

Després d’un procés de reflexió conjunt amb diverses institucions i els mateixos 
empresaris, l’any 2009 es constituïa l’Associació d’Empresaris del Polígon 
Industrial de Santa Maria d’Artés (AEPA). Naixia una entitat amb l’objectiu bàsic 
de representar els interessos de la petita i mitjana empresa del polígon d’Artés. 
Una raó de ser que continua vigent actualment. 

A hores d’ara, l’AEPA s’ha consolidat com a interlocutora amb les institucions 
municipals i comarcals. Darrerament, a més, ha impulsat nous productes 
informatius com el butlletí digital El Virtual, en col·laboració amb l’Ajuntament. I 
també ha organitzat diverses trobades empresarials amb experts per tal de 
debatre sobre els reptes que els empresaris tenim en aquests moments. Així, 
doncs, ja estem realitzant diversos serveis. 

No obstant, una de les accions que ens fa més il·lusió presentar-vos és, 
precisament, el projecte per elaborar un Portafoli de les empreses del polígon 
d’Artés. L’objectiu és obtenir un document pràctic de consulta i de promoció del 
conjunt empresarial del polígon. A les vostres mans, teniu el primer pas d’aquest 
projecte, el Portafoli de les empreses associades a l’AEPA. Esperem que aquest 
document sigui un incentiu per vosaltres i us animi a participar a la nostra 
associació. Ens agradaria que, en un futur breu, aquest Portafoli fos un reflex real 
de les empreses que hi ha al Polígon. Creiem també que, junts, amb la força i la 
presència de tots, l’AEPA podrà defensar més bé els nostres interessos. El cap i a 
la fi, la bona marxa del Polígon depèn de tots i l’AEPA es compromet a vetllar 
perquè tinguem un espai en les millors condicions possibles. EN AQUESTS 
MOMENTS, MÉS QUE MAI, ENS HEM D’UNIR. JUNS SEREM MÉS FORTS! 

 

 

Xavier Robles, President de l’AEPA. 

Junta Directiva de l’AEPA 
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GUIA RÀPIDA 

Què és el Portafoli d’Empreses de l’Associació d’Empresaris del Polígon de 
Santa Maria d’Artés? 
 

El Portafoli pretén ser un document promocional que reculli la informació 
principal de cada empresa de l’AEPA (activitat, contacte, ubicació, breu 
presentació i principals productes i serveis). També és un catàleg de consulta i 
una guia d’empreses. El Portafoli s’ha elaborat mitjançant una col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Artés i l’AEPA i compta amb el suport del Consell Comarcal del 
Bages i de la Diputació de Barcelona. A continuació, podeu veure les primeres 
fitxes que s’han elaborat. 

 Quins objectius té? 
 

L’objectiu del Portafoli és donar visibilitat al teixit de petita i mitjana empresa que 
hi ha al Polígon de Santa Maria d’Artés. Igualment, també és un objectiu el fet de 
crear un document de presentació de l’AEPA així com una guia per clients, 
entitats i institucions. 

Per altra banda, l’AEPA vol distribuir aquest document a totes les empreses del 
polígon per tal d’incentivar la captació de nous socis per l’associació i generar, 
d’aquesta manera, un Portafoli definitiu que sigui realment representatiu de les 
empreses del Polígon. 

Qui pot ser present en aquest Portafoli? 
 

Poden formar part d’aquest Portafoli totes les empreses del Polígon de Santa 
Maria d’Artés que vulguin associar-se a l’Associació d’Empresaris del Polígon de 
Santa Maria d’Artés (AEPA). De fet, si sou una empresa del Polígon hi voleu 
formar part de l’AEPA i d’aquest Portafoli, que amb el pas del temps anirà 
creixent, al final d’aquest document teniu a la vostra disposició: 

- El formulari d’inscripció a l’AEPA. 

- El formulari de recollida d’informació pel Portafoli. 

Animeu-vos a formar part de l’AEPA. Junts serem més forts! 
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Pol. Ind. Santa Maria - C/ 
Manresa, Nº 113 
08271 Artés (Barcelona) 
Telèfon: 93 830 55 61 
Web: www.autorobles.com 
Adreça electrònica: 
info@autorobles.com 
 

Any de fundació: 1971 

Persones empleades: 5 

Activitat: Reparació de vehicles 
automòbils, bicicletes i altres 
vehicles 

AUTOREPARACIÓ 
ROBLES 

Presentació: 

Autoreparació ROBLES es un taller de reparació de vehicles amb experiència al sector des de l’any 
1971, any en que vàrem començar la nostra activitat en l’especialitat de planxa i pintura de 
l’automòbil, amb un taller ubicat al carrer Industria d’Artés, a la comarca del Bages.  

L’any 1999 Autoreparació ROBLES trasllada el seu taller a unes modernes i amplies instal·lacions 
de 900 m2, ubicades al Polígon Industrial Santa Maria (Artés). Aquesta aposta de futur es combina 
amb una ampliació de l’activitat del taller per donar també cobertura a una nova secció de 
mecànica i electricitat de l’automòbil, s’fereix així un servei global als nostres clients en tot allò 
relacionat amb el sector de l'automoció. 

 
Productes i serveis: 

Autoreparació ROBLES ofereix  serveis per qualsevol marca: 

• Planxa i pintura de l’automòbil. 

• Mecànica de l’automòbil en general. 

• Electricitat i electro-mecànica. 

• Substitució de vidres. 

• Canvi de pneumàtics i alineació de direcció. 

• Serveis de manteniment i manteniment preventiu. 

• Revisió PRE-ITV. 
I també els oferim els següents serveis especials: 

• Recollida del vehicle al client (radi 30 Km.) 

• Neteja de vehicles exterior i interior. 

• Vehicle de cortesia GRATUÏT. 

• Tràmits amb Asseguradores. 

• Retolació de vehicles. 
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Presentació: 

 

Bon-Foc és una empresa de fabricació pròpia de generadors domèstics i industrials.  

A més de la fabricació, Bon-Foc també posa a la disposició dels seus clients un equip 
d’especialistes per assessorar sobre el producte que més s’ajusta a les seves necessitats. 

Bon-Foc també fa instal·lacions de fred i calor a nivell domèstic i industrial.  

 

Pol. Ind. Santa Maria - C/ Sant 
Jordi amb Narcís Monturiol, nau A 
08271 Artés (Barcelona) 
Telèfon: 938 371 058 
Fax: 938 202 149 
Web: http://www.bon-foc.com 
Adreça electrònica: bon-
foc@bon-foc.com; técnico@bon-
foc.com 

Any de fundació: 2007 

Persones empleades: 2 

Activitat: fabricació pròpia de 
generadors domèstics i 
industrials, climatització industrial 
i domèstica. 

Productes i serveis: 

 

La gamma de productes d’alta qualitat i l’assessorament especialitzat són els trets distintius de Bon-
Foc. A la nostra empresa hi podreu trobar: 

• Generadors d’aire calent. Aplicables per naus industrials, locals comercials o habitatges 
unifamiliars. 

• Generadors per hivernacle. Dissenyats per Bon-Foc amb l’objectiu d’aportar aire calent 
amb un alt rendiment (superior al 90%). Potencials nominals de 90 a 175 kw. 

• Cremadors de biomassa i pellet des de 40 Kw fins a 400 Kw per adaptar a calderes de 
gasoil.  

 

BON-FOC, S.L. 
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Pol. Ind. Santa Maria, C/ St. Jordi, 62 - 
08271 Artés (Barcelona) 
Telèfon: 938 202 722 
Fax: 938 202 722 
Web: 
http://www.cerveseraartesenca.com 
Adreça electrònica: 
info@cerveseraartesenca.com  
 

Any de fundació: 2008 

Persones empleades:  5  

Activitat: Activitat: elaboració i venda 
de cervesa artesana i venda de 
productes mecànics i ingredients per a 
l’elaboració de cervesa artesana.   

CERBERUS 
Societat Cervesera 

Artesenca, S.L. 

Presentació: 

 

La Societat Cervesera Artesenca es crea al 2008 fruït d’un creixent interès pel món de la cervesa 
artesana. Després de l’adequació d’una nau per tal d’habilitar-la per a la producció de la futura 
cervesa artesana, la formació del personal en l’art de l’elaboració de la cervesa artesana i l’etapa 
de “laboratori”, l’any 2010 es creen les quatre cerveses inicials.  

Amb la idea de fomentar l’interès pel món de la cervesa artesana, es decideix habilitar també la 
nostra pròpia botiga virtual amb tot allò necessari perquè hom es pugui fer la seva pròpia cervesa 
a casa, proporcionant tot tipus de matèria primera, accessoris i equipaments per a l’elaboració de 
la cervesa. 

 

Productes i serveis: 

 

Sota la marca Cerberus es posen al mercat les cerveses Aurum (Ale), Suau (Ale), Torrada (torrada) 
i Moreneta (negra). Actualment es poden adquirir en format ampolla de 33cl en packs 
promocionals de quatre ampolles, una de cada estil, per tal que es puguin començar a conèixer. 
Igualment però, també es poden comprar de forma individual.  

Com s’ha dit, la Societat Cervesera també disposa d’una botiga virtual on, a més de les cerveses, 
també es poden trobar diferents productes, utensilis i ingredients per a l’elaboració pròpia de 
cervesa artesanal.  Actualment la Societat Cervesera Artesenca és proveïdora de diversos 
projectes i marques de cervesa artesana que es produeixen arreu de l’Estat. 
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C/ Malla, 39 
08271 Artés (Barcelona) 
Punt GPS:  +41° 47' 42.55", +1° 
57' 25.56"  
Tel. 938 305 992 / 606 313 372 
Fax:  93 830 59 92 
lluiscomallonga@yahoo.es 
 

Any de fundació: 1992 

Persones empleades:  5  

Activitat: construcció  

 

Presentació: 

 

Construccions Comallonga Casas SL és una empresa familiar que es va fundar el fa més de 20 
anys. El nostre objectiu és satisfer el client de manera que s’hagi de preocupar al més mínim 
possible per l’estat de les obres. La nostra llarga experiència fa que puguem aconsellar el client 
segons les seves necessitats i pressupost.  

 

Productes i serveis: 

 

• Construcció d’obra nova per encàrrec i de promoció 

• Construcció de naus industrials 

• Reformes de tot tipus 

• Rehabilitació d’edificis, façanes, etc. 

• Manteniment d’indústries de tot tipus 

• Disposem de camió-grua, aparell elevador, carretons elevadors i altra maquinària 

CONSTRUCCIONS 
COMALLONGA-

CASAS, S.L. 
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Productes i serveis: 

 

• Excavacions i moviment de terres 

• Obra nova, reforma i rehabilitació 

• Projectes i coordinació d’obres 

Presentació: 

 

Amb Construccions Secundí S.L. : construcció, reforma, creació de qualsevol tipus d’obra. 

Amb capacitat de tenir cura des de la definició, tramitació, execució, i entrega d’elements acabats 

de gran qualitat. 

Amb capacitat tècnica pròpia, i minimització de subcontractació.  

Pol. Ind. Santa Maria 
C/  Sant Antoni Ma Claret, 14 
08271 Artés (Barcelona) 
Telèfon: 938 305 410 /  649 47 02 38 
Fax: 938 305 410 
secundi@secundi.cat  
 
Any de fundació: 1994 

Persones empleades:  7  

Activitat: construcció, reformes i 
habitatges nous. 
 

CONSTRUCCIONS 

SECUNDÍ SL 
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Productes i serveis: 

Oferim: 

• Assessorament tant en processos manuals com a automàtics. 

• Experiència d'acabat de qualsevol superfície; Metalls, plàstics, fustes.... 

• Millora de processos per optimitzar la qualitat i/o els temps de cicle. 

• Programació de sistemes robotitzats. 

• Maquinària nova o d'ocasió. 

Alguns dels nostre productes són: 

• Fabricació d’una àmplia gama de discs per polir i abrillantar.  

• Bandes i discs abrasius pel llimat i setinat de peces 

• Màquines: Distribució de màquines manuals i automàtiques. 

 

Pol. Ind. Santa Maria - C/ Joan Vila de 

Solés, s/n -  08271 Artés (Barcelona) 

Coordenades Google Map: 41.792367, 

1.940503 

Telèfon: +34 938 202 058  / +34671 

952 598 

Fax: +34 938 202 058 

Web: www.polidisc.com  /  

www.distribucions.polidisc.com  

Adreça electrònica: info@polidisc.com 

 

Any de fundació: 1991 

Persones empleades: 6 persones 

Activitats: Fabricació de discs per polir 
i altres components per a l’acabat de 

 

POLIDISC, S.L. 

Presentació: 

Fabriquem discs per l'acabat de superfícies des de 1991. Disposem de més de 30 anys 
d'experiència en processos de polit i esmerilat d'una gran diversitat de materials. POLIDISC és una 
empresa líder dins el sector. La qualitat dels nostres productes, la innovació diària per buscar 
noves solucions als processos dels nostres clients, i el servei ràpid i eficaç són les nostres grans 
virtuts. Innovació i qualitat, els nostres principals objectius. Des de l’any 2008, POLIDISC obre 
una nova divisió de distribucions de productes de cel·lulosa, sabó y protecció de les mans, sal pel 
tractaments d’aigües, pèl·let biomassa, productes automoció y manteniment, etc. 
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Presentació: 

 

Taller les Vinyes SCCL és una cooperativa de treball de caire familiar amb llarga experiència en el 
sector de reparació de vehicles. 

Pol. Ind. Santa Maria 
C/ Manresa, s/n 
08271 Artés (Barcelona)  
Telèfon: 938 202 256 
tallerlesvinyes@gmail.com 
 

Any de fundació:  1999 

Persones empleades: 3 sòcies 
treballadores 

Activitat: Taller de reparació de 
vehicles 

 

Productes i serveis: 

 

• Tot tipus de reparacions 

• Frenòmetre fins a 6 tones per eix 

• Injecció dièsel i gasolina 

• Analitzador de gasos 

• Pre-ITV 

• Venda de cotxes nous i d’ocasió 

• Tots els serveis pel seu vehicle al millor preu 

TALLER LES 
VINYES, SCCL 
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Productes i serveis: 

 

Principalment, el producte de Tres Mas 2001 és en fusta, però igualment s’està obert 
a tot tipus d’encàrrecs. Els principals productes són: 

• fabricació de soles per esquís,  

• pantalles de serigrafia,  

• nuclis per esquís  

• altres productes serigrafiats, també de reclam publicitari o bé de vestuari 
laboral.  

Pol. Ind. Santa Maria, C/ Manresa, s/n 
08271 Artés (Barcelona) 
Telèfon: 938 306 154 
Fax: 938 305 558 
Adreça electrònica: 
josepmasllado@gmail.com; 
helena@3mas.net  
 

Any de fundació: 2001 

Persones empleades:  12  

Activitat: serrat i reparació industrial 

 

 

 
 

 

TRES MAS 2001, 
S.L. 

Presentació: 

 

Tres Mas 2001, va començar la seva activitat en l’àmbit del treball de la fusta i la decoració mitjançant 
la serigrafia a principis del segle XXI, aportant tota l’actualitat i la innovació tecnològica del moment, i 
renovant-se constantment. Objectes de fusta d'ús domèstic i decoratiu, arts gràfiques (impressió 
gràfica). 
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FORMULARI 
INSCRIPCIÓ 

AEPA 

Si estàs interessat en rebre 
informació, participar dels 
projectes o tant sols vols donar 
suport: Associa’t a l’AEPA. Junts 
som més forts. 

Inscripció 

 

En/Na: (nom i cognoms), major d’edat i amb DNI (número i lletra)  

En representació de la Societat:___________________________________________   

Amb CIF: _________________________ 

Com a: (càrrec dins l’empresa)  

De la mateixa, degudament facultat per aquest acte i domicili al C/ (adreça completa amb CP), 

Telèfon: _______________________Fax:_________________________________  

Adreça electrònica:_____________________________Pàgina web:_____________________  

 

 

Conforme a la documentació acreditativa que adjunta al present escrit MANIFESTA: 

La voluntat expressa de l’empresa a la que representa de pertànyer com a associat a l’Associació 
d’Empresaris del Polígon de Santa Maria d’Artés.  

Així mateix, es compromet a abonar una aportació econòmica de 120 euros/any, IVA inclòs, 
mitjançant domiciliació bancària al compte: 

IBAN: ____       Entitat:____       Oficina:____      DC:___    Número de compte:_________________ 

I per què així consti, als efectes oportuns, firma la present declaració d’alta a: (data)  

El sotasignant lliurarà a l’Associació la següent documentació: 

• Fotocòpia del DNI del firmant 

• Declaració d’ostentar poder suficient o fotocòpia del Poder de representació amb el que 
actua (Persones Jurídiques) 
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INFORMACIÓ 
PORTAFOLI 

Forma part del Portafoli de les 
empreses de l’AEPA. Envia’ns 
aquest formulari emplenat a 
l’adreça: 
promoeco.artes@artes.cat / 
info@apa.cat  

 

Presentació: 

 
 

Adreça: 
CP – Població – Provincia   
Telèfon:  
Fax:  
Coordenades GoogleMaps/Punt 
GPS: 
Web:  
Adreça electrònica:  

 

Any de fundació:  

Persones empleades:  

Activitat:  

Productes i serveis: 

 
 

2-3 fotografies + logotip 
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