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LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA LIDERA LA 

PARTICIPACIÓ D’EMPRESES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE AL TURKEYBUILD 2010 
 

• TurkeyBuild és la fira de referència a Turquia i Or ient Mitjà del sector de la 
construcció amb la participació de més de 100.000 p rofessionals 

• A dia d’avui han confirmat la seva assistència 7 em preses catalanes, líders del 
sector de la construcció sostenible 

 
La Cambra de Comerç de Barcelona com a membre de l’Enterprise Europe Network (EEN) 

participarà del 5 al 9 de maig a la fira TurkeyBuild 2010 que es celebra a Istambul, liderant una 

delegació d’empreses catalanes del sector de la construcció sostenible, considerat un dels 

mercats líders (Lead Markets) per la Comissió Europea.  

 

Set empreses catalanes confirmades 

La Cambra de Comerç de Barcelona acompanya en aquesta iniciativa set empreses catalanes 

de reconegut prestigi internacional i que aposten decididament pels mercats als quals la Fira 

TurkeyBuild (on participen més de 100.000 professionals) dóna accés. Són les següents: 

Roca Ceràmiques del Foix 
Empresa, ubicada a l’Alt Penedès, amb una extensa varietat de productes ceràmics de qualitat  

excel·lent, ofereix no només ambients complets pel bany, sinó també materials per a tota la 

casa, interiors, exteriors, instal·lacions domèstiques, industrials, públiques i per a tot tipus 
d’aplicacions. 
Somhidros 
Empresa del Maresme, especialitzada en instal·lacions de fonts ornamentals des de l’any 1997. 

Té una sòlida experiència en aquest sector realitzant tota mena de projectes des de jocs 

d’aigua fins a llacs artificials. Segons la filosofia de l’empresa, tots els seus projectes engloben 
un desenvolupament sostenible: les fonts són de baix consum energètic i reciclen l’aigua 

totalment. 
Figueras International Seating 
Empresa global, instal·lada al Vallès Oriental, basada en la innovació i el disseny. 
Especialitzada en oferir solucions de seients per a projectes d’ús públic como sales de 

conferències, teatres, cinemes i cadires per a usos múltiples.  
Domoticus 
Empresa de les comarques gironines que ofereix serveis d’enginyeria demòtica KNX a 

constructors, promotors, arquitectes, dissenyadors d’interior, instal·ladors, cases privades, 
indústries, botigues, hotels i d’altres. 
Cricursa 
Empresa de Granollers, especialitzada en vidre arquitectònic, corbat i pla per a interiors i 

exteriors, present en moltes de les obres arquitectòniques més emblemàtiques a tot el món. 
 



 

 
2 

19 / 04 / 2010 

Protesa 
Empresa de Sant Esteve Sesrovires fundada l’any 1959 amb l’objectiu de dissenyar, fabricar i 

instal·lar tubs de PRFV (polièster reforçat amb fibra de vidre) produïts amb el sistema de 

“Filament Winding Creuat”. Protesa va ser la primera empresa del sector que va exportar als 

països més exigents en matèria de qualitat i servei: Dinamarca, Noruega, Alemanya, USA o 
Canadá.  
EcoOci  

Aquesta empresa de Clariana de Cardener construeix vivendes modulars revestides de 

materials naturals com ara fusta, pedra o ceràmica. EcoOci es distingeix pel seu disseny 
innovador i funcional, que permet oferir una immillorable adaptació a les necessitats de cada 

client.  

 

Enterprise Europe Network (EEN) 

L’Enterprise Europe Network és una xarxa de centres d’informació empresarial creada per la 
Comissió Europea dins la seva política de suport a les petites i mitjanes empreses de les 

diverses regions europees. Està dedicada a ajudar les empreses en el procés 

d’internacionalització, i s’orienta fonamentalment a la consecució del mercat únic europeu. 

 


