
 

 
 
 
 NOTA DE PREMSA 
  

 

  

Direcció Corporativa de Comunicació ¡ Relacions Externes de “la Caixa” 

Tel: +34 93 404 74 68 /8108   prensa@lacaixa.es http://prensa.lacaixa.es/caixabank  Av. Diagonal, 621 – 629  08028 Barcelona   

 

 
La empresa té el seu centre de producció a Tortellà (Girona) 

 

 

Tecalum, especialitzada en la fabricació 
d’alumini per al sector industrial, tanca una 

ronda de 4,3 milions d’euros 
 

 

 

• Tecalum Industrial està especialitzada en la fabricació de peces d’alumini 
per a múltiples sectors industrials. 

 

• La ronda, que ascendeix a 4,3 milions d’euros, va dirigida a posar en 
marxa un centre de producció al Quebec (Canadà) i a entrar al mercat 
americà. 

 

 
Barcelona, 12 de febrer 2015.-  “la Caixa” ha anunciat una ronda de finançament de 4,3 
milions d’euros a la empresa Tecalum Industrial. La inversió s’ha realitzat a través del 
fons Caixa Innvierte Industria, vehicle gestionat per Caixa Capital Risc, la gestora de 
capital risc de “la Caixa”, que compta amb la participació del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc del Programa Innvierte, i amb la  participació 
minoritària del Institut Català de Finances, i compta amb el compromís de l’equip 
promotor, que segueix ostentant la majoria de l’accionariat. 
 

Tecalum, amb centre de producció a Tortellà (Girona), està especialitzada en la 
fabricació i transformació d’alumini en tot tipus de peces i components per a múltiples 
sectors industrials. Alguns dels seus principals clients són Alstom i Talgo en el sector 
ferrocarril, grup Treves i Antolín en automoció, o Saheco, Resol, Ensto, etc. en altres 
sectors industrials dels mercats objectiu de Tecalum.  

Fundada el 1989 per un grup d’enginyers, i gestionada des de l’inici per la família 
Sansalvadó sent el CEO Marc Sansalvadó, està dirigida per Fèlix Jorba i ocupa a unes 
cent persones. 

Amb aquesta ronda l’empresa abordarà el seu creixement a Nord Amèrica amb la 
construcció d’un nou centre de producció a Quebec (Canadà) i, en una segona etapa, 
l’entrada al mercat americà. Tecalum va facturar prop de 13 milions el 2014 amb un nivell 
d’exportació pròxim al 75%, i el seu objectiu, amb l’entrada del nou soci, es assolir una 
xifra de negoci de 18 milions d’euros el 2019.  
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Entrada del vehicle per a empreses industrials innovadores de “la Caixa” 

 

El fons a través del qual “la Caixa” realitza la inversió a Tecalum, Caixa Innvierte 

Industria, és un vehicle d’inversió creat amb la participació del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc del Programa Innvierte, i amb la participació 

minoritària de l’Institut Català de Finances. Amb un volum d’inversió total de 35 milions 

d’euros, el fons inverteix en companyies amb seu a Espanya que operen en l’àmbit de 

les tecnologies industrials amb un fort component de tecnologia i internacionalització. 

 

La inversió a Tecalum és la vuitena operació que realitza aquest fons. Actualment, 

Caixa Innvierte Industria compta en el portfoli amb Xtraice, empresa especialitzada en 

el desenvolupament i comercialització de pistes de patinatge sobre gel ecològic; 

Pevesa, que desenvolupa proteïnes vegetals mitjançant biotecnologia per a l’aplicació 

en l’agricultura ecològica i l’alimentació; Forest Chemical Group, que fabrica adhesius 

industrials termofusibles; Fast Drinks fabricant de llaunes autoescalfables; Stinser, que 

ofereix una gestió integral de l’acer com a matèria primera a indústries de sectors com 

l’automoció o els electrodomèstics; Scutum, que ha creat un nou concepte de scooters 

elèctrics i Nanogap, que desenvolupa i produeix nanopartícules amb aplicacions en per 

a diferents sectors. 

 

Sobre Caixa Capital Risc  

Caixa Capital Risc és la societat gestora d’empreses de capital risc de “la Caixa”, que 

inverteix en les primeres etapes de companyies espanyoles innovadores que compten 

amb un elevat  potencial de creixement, acompanyant- les en les diferents etapes del 

desenvolupament. Amb un volum de 144 milions d’euros, inverteix en el capital 

d’empreses innovadores a través de 7 vehicles: Caixa Capital Micro, Caixa Capital 

Micro II, Caixa Capital BioMed, Caixa Innvierte BioMed II, Caixa Capital TIC, Caixa 

Capital TIC II i Caixa Innvierte Industria. 

 


