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Parlem amb Xavier Bisbal
40 anys amb el ferro
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XAVIER BISBAL i BALCELLS, nascut a
Igualada l'any 1945, casat i pare de 2
fills, és enginyer industrial. Emprenedor
nat i empresari vocacional, a part
d'agradar-li la seva feina, també és la
seva il·lusió.
És una persona implicada en la vida
igualadina i està vinculat a diverses
entitats esportives i ciutadanes.
Actualment és vicepresident del Club
Atlètic Igualada, de l'Igualada Hoquei
Club i també membre del Club Rotary
d'Igualada.
En l'àmbit professional és vocal de
Junta de la Unió de Magatzemistes de
Ferro d'Espanya, de l'Associació
Nacional d'Indústries de l'Acer i de la
Unió de Magatzemistes de Ferro de
Catalunya i Balears.
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L'empresa Xavier Bisbal, SL, acaba de celebrar el seu 40è aniversari

Com valora la celebració dels 40 anys de l'empresa?

amb un envejable estat de salut. Avui en dia és tot un repte per a una

amb...

Es considera un emprenedor nat, quin missatge llançaria als emprenedors que estan pensant d'iniciar un negoci a la nostra comarca?

empresa poder celebrar els 40 anys amb unes bones perspectives de

Per a tots nosaltres és un motiu de satisfacció i orgull poder celebrar

futur. Hem parlat amb Xavier Bisbal i Balcells, gerent de l'empresa

l'aniversari de la nostra empresa. La primera celebració la vam fer als 25

Ser emprenedor és un repte molt difícil però dóna moltes satisfaccions,
si tornés a començar no canviaria l'activitat d'empresari per cap altra.

perquè ens expliqui quina ha estat la clau de l'èxit, les seves expecta-

anys i també vam celebrar el trentè aniversari. Esperem poder arribar a

tives i les preocupacions a l'entorn del clima econòmic de la

celebrar els 50 anys amb el mateix bon ritme de creixement que portem

Comarca.

fins ara.

Com van ser els inicis de l'empresa?

Algun projecte a curt termini?

Com veu la situació econòmica actual de la comarca?
No s'ha fet el que s'havia d'haver fet, hem deixat escapar molts trens, i en
això hi té molt a veure el tarannà individualista dels igualadins. Cal un

Em vaig iniciar en el negoci quan tenia 20 anys, el meu pare era transpor-

Cap a mitjan l'any vinent tenim previst obrir un wellness a Igualada, és a

canvi radical que inevitablement arribarà ja que el fet d'estar tan pròxims

tista de ferralla i jo vaig instal·lar un magatzem al c/ Aurora, on em dedi-

dir un centre de benestar i salut que combina esport i àrea termal. El nou

a Barcelona ens inclou en la seva àrea d'influència industrial i residencial.

cava a la comercialització de ferro. Posteriorment, ens vam traslladar als

centre totalment innovador a la nostra comarca s'ubicarà en ple centre

terrenys on actualment hi ha el nou hospital i d'aquí a la ubicació actual al

d'Igualada, concretament a la plaça de Cal Font.

Polígon Industrial Pla de Rigat de Vilanova del Camí.

És bàsica la millora de les comunicacions per a la nostra comarca, si
milloren les infraestructures es produirà un canvi radical que implicarà la

Actualment quins negocis agrupa la raó social Xavier Bisbal, SL?
El negoci principal és el magatzem de ferros de Vilanova del Camí que és
l'activitat que actualment mou més volum de facturació, dedicat a la distribució i manipulació de producte siderúrgic.
L'any 1975 es va crear Portes SIB un dels negocis més coneguts per tothom i líder en el sector, dedicada a la fabricació i instal·lació de tot tipus
de portes a mida i tancaments metàl·lics d'alta qualitat.
Al carrer Aurora hi ha ubicada la ferreteria industrial dedicada a la venda a
l'engròs i al detall de productes de ferreteria. Més endavant, i motivat en
part per la meva afecció a l'esport, vaig obrir la botiga d'Esports
Pedraforca situada al carrer Sant Magí d'Igualada. El mercat de l'empresa
de ferros i portes es concentra quasi exclusivament a Catalunya.
I la competència, com l'afecta?
Ara com ara cap empresari no es deslliura de la competència, és evident
que la competència hi és i que ens afecta en totes les activitats que
toquem. Però el més habitual en el món empresarial és tenir competència
i cal esforçar-se per créixer i superar-se.
Quantes persones treballen, avui, a Xavier Bisbal?
Avui per avui l'empresa Xavier Bisbal, SL, dóna feina directament a uns
240 treballadors entre els centres de Vilanova del Camí i Igualada.
L'empresa porta una línia de creixement més que acceptable i això es
deu, en gran part, a l'equip humà de l'empresa.
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instal·lació de noves empreses i la diversificació industrial. Hem d'esborrar la idea que Igualada és
exclusivament la ciutat del punt i la pell, és evident que aquests sectors compten però no són
exclusius. Actualment, hi ha una diversificació industrial que anirà en augment amb la creació de
nous polígons com el de Can Morera.
I el tan polèmic Pla director?
Com he comentat el fet de ser a prop de Barcelona ens disposa dins la seva àrea d'influència natural. El creixement de l'àrea metropolitana comportarà a la llarga un increment del nombre d'habitants i d'indústries a la nostra comarca.
Caldrà també augmentar el sòl industrial, actualment hi ha oferta de sòl, però ben aviat estarà ocupat, actualment hi ha el nou Polígon de les Maioles en marxa, però l'oferta no serà suficient.
Aquest creixement, però, ha de ser regulat, la Conca ha de continuar essent una zona agradable per
viure i treballar.
Què en pensa de la Unió Empresarial de l'Anoia?
Com a associat crec que des del canvi de local de la UEA se li ha donat un impuls força important.
Actualment, s'està sembrant i se n'han de veure encara els resultats. El que és cert és que la Unió
Empresarial s'ha donat a conèixer molt més del que ho era abans.
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Calendari de Fires 2007
Abril

FIRES NACIONALS

MAQPAPER (Igualada)

SECTOR

MAQ. I SUBMIN. PER PAPER

MADRID POR LA CIENCIA ( Madrid ) CIÈNCIA - EDUCACIÓ
MOBLE

F. MUEBLE ( Madrid )

FRANQUÍCIES

EXPOFRANQUICIA ( Madrid )

VINS

VINO ELITE (València )

Maig

FIRES NACIONALS

SECTOR

SERVEIS FUNERARIS

FUNERMOSTRA ( València )

SAL SEMANA ALIMENTACIÓN ( Madrid ) ALIMENTACIÓ

SEAFOOD BRUSELAS ( Brussel·les)

JOIERIA

BASEL ( Basilea )

CONSTRUCCIÓ

BATIMAT MOSCOW ( Moscou )

COSMÈTICA

IN COSMETICS ( París )

FABR. LLAUNES

CANNEX AMERICAS ( Las Vegas )
BAUMA ( Munic)

MAQU. CONSTRUCCIÓ

AUTO SHANGHAI ( Xangai )
ELECTRONICAMERICAS ( São Paulo )
AGRICHINA ( Pequín )
LOOK POZNAN ( Poznan )
JEC COMPOSITES SHOW ( París )

PEIX
ALIMENTACIÓ

AUTOMOCIÓ
ELECTRÒNICA
AGRÍCOLA - MAQU.
COSMÈTICA
NOUS MATERIALS

WIMA ( Mònaco )

MULTIMÈDIA

AUTOMECHANIKA ( Istanbul )

AUTOMOCIÓ

COMPONENTS

ZOW MADRID ( Madrid )
MOBLES SIL ( Barcelona )

LOGÍSTICA -TRANSPORT

SALÓN INMOBILIARIO ( Màlaga) IMMOBILIARI SALÓ INT.

ECOFIRA ( València )

MEDI AMBIENT

AUTOMÒBIL ( Barcelona )

AUTOMÒBIL

FIRES INTERNACIONALS

SECTOR

MOTORTEC ( Madrid )

COMPONENTS AUTOMOCIÓ

SECTOR
IL·LUMINACIÓ

ELEKTRO ( Moscou )

SECTOR

ALIMENTARIA ( Lisboa )

SECTOR

CONSTRUCCIÓ

FIRES INTERNACIONALS
FIRES INTERNACIONALS

FIRES NACIONALS

CONSTRUMAT ( Barcelona )

TURISME

SITC ( Barcelona )

Juny

LIGNA PLUS ( Hannover )

MAQU. FUSTA

ENGINE EXPO ( Stuttgart )

ENGINYERIA

TRANSPORT LOGISTICS ( Munic )
INTERZUM ( Colònia )

LOGÍSTICA

COMPONENTS FUSTERIA

CEBIT AUSTRALIA ( Sidney )

INFORMÀTICA

FIBERCOMM ( Munic)

HOFEX ( Hong Kong )

ALIMENTACIÓ

LASER ( Munic)

INTERPLAS ( Birmingham )
PAKEX ( Birmingham )
PHARMA PPT ( Malmö)
POZNAN MOTOR SHOW ( Poznan )
LONDON WINE ( Londres )

MAQU. POLÍMERS
EMBALATGE
FARMÀCIA
MOTOR
VINS

NETEJA
EQUIPAMENT LLAR

INDUSTRIAL ELTEC ( Munic)

ELECTRÒNICA

FARMÀCIA

VINS

VINEXPO BURDEOS ( Bordeus )
PULIRE ( Verona )

F.A. ELEKTRO ( Hannover )

INTERPHEX UK ( Birmingham )

PEDRA

STONE TEC ( Nuremberg )

TEA & COFFEE ( Ginebra )

TE - CAFÈ - DELICADESES
FIBRA ÒPTICA
TECNOLOGIA LÀSER
AERONÀUTICA

SALÓN INT. AERONÁUTICA ( París )
INTERTRAFICC EURASIA ( Istanbul )

TRANSPORT

VIV ( Istanbul )

RAMADERIA
GRÀFIQUES COM.

GRAFIVAK ( Amsterdam )
VISUAL SHAGHAITEX ( Xangai )

MAQU. TÈXTIL I

NT. ELECTRICAL SUPLY ( Guangzhou )

MAT. ELÈCTRIC

FESPA ( Berlín )
OIL& GAS ( Sidney )

FERIA DEL LIBRO ( Londres )

EDITORIAL

GIFA ( Dusseldorf )

CHILD´S WORLD ( Poznan )

JOGUINES

CABLESAT (Singapur)
ENTERPRISE IT (Singapur)

GRÀFIQUES - TINTES
ENERGIA
METAL·LÚRGIC
CABLE & SATEL·LIT
TIC

NAT. PRODUCTS & ORGAN. (Singapur) PROD. ECOLÒGICS
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