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La fàbrica de l’empresa gironina Tecalum a 
Canadà duplica la facturació i ja produeix 1.500 
tones d’alumini a l’any 
 
 La filial canadenca de l’empresa catalana -que produeix peces d’alumini 

per als sectors del ferrocarril, la construcció, els ports esportius, el 

moble o les energies renovables-, ha facturat 3,3 milions d’euros el 
2018, el doble que l’any anterior.  
 

 Tecalum va posar en marxa la planta de producció a la regió del 

Quebec l’any 2015 i actualment ja compta amb 20 treballadors i 3.500m2 
de superfície. 
 

 Per aquest projecte d’expansió al Canadà l’empresa ha comptat amb el 

suport d’ACCIÓ a través de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de 
la Generalitat a Montreal.  

Barcelona, 13 de gener de 2019.- L’empresa catalana Tecalum (Tortellà, Girona), 

especialitzada en la producció de peces d’alumini ha duplicat aquest 2018 la 
facturació de la seva planta de producció ubicada al Canadà i ha assolit els 5 
milions de dòlars canadencs (aproximadament, uns 3,3 milions d’euros). 

D’aquesta manera, la producció anual ha registrat les 1.500 tones de perfils 
d’alumini, que es destinen als sectors del ferrocarril, la construcció, els ports 
esportius, el moble, la il·luminació o les energies renovables, principalment.  

Per aquest projecte d’expansió al Canadà, Tecalum ha comptat amb el suport 
d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del 
Departament d’Empresa i Coneixement- a través de l’Oficina Exterior de Comerç i 
Inversions de la Generalitat a Montreal.  

L’empresa va posar en marxa la planta de producció a la regió del Quebec l’any 

2015 i actualment compta amb 20 treballadors i una superfície de 3.500m2 
destinada a produir l’alumini que es distribueix a empreses de Canadà i els Estats 
Units. Segons el conseller delegat de Tecalum, Marc Sansalvadó, “Canadà és un 
mercat molt sa, amb una economia molt favorable i perspectives molt 
positives”.  

Sansalvadó subratlla que “és un país molt basat en el sector primari” i que “la 

indústria encara s’està desenvolupant, fet que presenta moltes 
oportunitats”. En aquest sentit, el conseller delegat de l’empresa assegura que 
“encara tenim recorregut per créixer: en els propers anys podem passar 
dels 20 als 45 treballadors a la planta, que té capacitat per arribar a produir 
12.000 tones de perfils d’alumini cada any”.  

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/montreal/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/montreal/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/montreal/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/montreal/
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Fundada l’any 1989, Tecalum va néixer com una empresa de producció d’alumini 
orientada al mercat de la construcció, fabricant components per a portes o 
finestres. Deu anys després la companyia va començar el seu procés d’expansió 

internacional i diversificació sectorial i es va centrar en la producció destinada a la 
indústria. Actualment exporta un 70% de la seva facturació a Canadà, Estats 
Units, França, Bèlgica, Alemanya i als països nòrdics, principalment, i compta 
amb una plantilla de 100 persones a la seu de Tortellà. 

 


