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MOLLES MALÉ REP EL RECONEIXEMENT  

DE LA CAMBRA 
 
 
• Més de 150 persones assistiran a la celebració del Dia de la Cambra al Berguedà 
 

• Jordi Pujol dóna la seva conferència amb el títol: “cal un radical canvi d’actitud” 
 
En el decurs d’un acte públic a l’Hotel Berga Park, la delegació de la Cambra de Comerç de 

Barcelona al Berguedà farà públic avui l’empresa guardonada enguany: Molles Malé. 

 

Una empresa arrelada al Berguedà 

Han passat més de 50 anys des que Julià Malé, fill de Casserres, emprenia amb 20 anys una 
llarga trajectòria dedicada en cos i ànima a fer créixer un petit taller mecànic. Amb 

l'aprenentatge d'electricista i manyà com a formació, va dedicar els primers esforços a proveir 

de molles de recanvi la principal indústria de la comarca: el tèxtil. 

 
Al costat dels seus col·laboradors incorpora progressivament tecnologia pròpia a un treball 

aleshores molt manual. Amb el pas dels anys, la davallada del tèxtil dóna pas al mercat 

agrícola. Atenent la forta demanda d'aquest sector a les terres de ponent, l'any 1980 s'estableix 

un magatzem distribuïdor propi a Lleida. L'empresa progressa amb el creixement de les 

comandes, i amb aquestes creixen les necessitats d'espai, tecnologia i recursos humans.  
 

Instal·lada a l'actual emplaçament des del 1970, compta avui amb un centre productiu de 2000 

metres quadrats on hi treballen 20 persones. La incorporació de tecnologia de control numèric 

ha estat indispensable en la modernització de l'estructura productiva. Al costat de 
l'especialització i qualificació de l'equip humà, la capacitat adquirida permet fer front a 

comandes de fins a un milió d'unitats, transformant anualment més 300 tones d'acer en rodó i 

fleix, desde 2 dècimes fins a 20 mil·límetres. Milions de molles i altres peces metàl·liques 

destinades a la industria en general, des de l'automoció fins a la maquinària. 

 
Malgrat la transformació de l'empresa, el servei i la qualitat han seguit sent premisses 

fonamentals en el treball, valors que l'han fet superar les crisis dels anys 80 i 90, i que la situen 

com una de les més competitives i especialitzades del sector. 

 

Una empresa amb la mirada posada al futur 

En moments com l'actual, en que es recupera l'autèntic valor de l'esforç i el treball, Molles Malé 

segueix sent un focus d'ocupació local, cobrint les necessitats de recursos humans amb 

persones de la comarca. El futur és incert, però la voluntat de progrés d'en Julià compta amb el 

suport i la dedicació de la segona generació, la Lourdes, la Nuri i en Joan Carles, hereus d'una 

manera de fer que encara el segle XXI amb un projecte de futur. Atenent els clients més 
propers, que troben la peça de recanvi que necessiten, i també noves oportunitats de negoci, 

aquí i a l'exterior.  
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Molles Malé exporta els seus productes a França, Portugal, Txèquia i Suïssa. Un projecte de 

futur que passa per l'especialització, la competitivitat, el servei i la qualitat. 

Molles de compressió, de tracció, de torsió, d'acer, acer inoxidable i galvanitzat, de llautó, de 

ferro ... Pocs elements mecànics són tant universals com les molles. 

 
Lliurarà el guardó Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i el rebrà Julià 

Malé. Amb anterioritat i en el mateix acte, l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol haurà 

donat la seva conferència que porta per títol: “cal un radical canvi d’actitud”. 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona  
  http://delicious.com/cambrabcn/ 
  http://presscambrabcn.posterous.com  

http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 

 


