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ADAPTACIÓ · L'empresa de Corbera, fundada el 1970, dedicarà ara els seus afanys als
llums de baix consum per superar la crisi MERCATS · França és el primer gran Estat en
el qual l'empresa troba clients per als seus nous llums
JORDI GARRIGA

Des que fou fundada el 1970 per Josep Maria Beltrán,
el grup Dabel, de què formen part Dabel, Dabel La
Carolina, DabelsaMaroc, Producmon i Eledasa, ha
evidenciat una gran inquietud per créixer i assumir
nous reptes des de l'especialització en electromecànica
amb què va iniciar la seva activitat.
En aquests moments, Dabel està embarcada en el
desenvolupament de nous suports d'il·luminació en
tecnologia led, de baix consum. Com diu el fundador
d'aquesta empresa familiar, "ens vam introduir en
aquest nou camp quan vam veure que la crisi de
l'automoció, d'on surten molts dels nostres clients, ens
podia arrossegar si no érem capaços de reinventarLàmpades de les de l'empresa corberina
Dabel
nos". Així, ara tenim al mercat la línia de làmpades
AVUI
Faranite amb bombetes de 5 watts, amb què Dabel
"ha volgut sortir dels estàndards, creant una làmpada
amb un innovador sistema electrònic que li garanteix
50.000 hores de vida, amb més llum". Beltrán no es
vol estar de destacar que "estem parlant d'un projecte genuïnament català, incloent-hi motlles i
matrius" en el qual l'empresa del Baix Llobregat ha rebut el suport d'ACC1Ó. A més, "la qualitat de la
nova làmpada, de màxima qualitat, no debades procedim del sector de l'automòbil, ens permet tenir
molt bones expectatives amb el nou producte".
Projectes
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El primer gran mercat que vol envair Dabel amb la línia Faranite, preludi de nous productes en
il·luminació de baix consum, és França, "un mercat especialment interessant, perquè la legislació ja
obliga a la implementació ràpida de la tecnologia led per reduir el consum d'energia". A més a més,
amb el model Faranite, Dabel també podrà treballar per a marques blanques, cosa que ja ha començat
a fer amb un contracte de 50.000 làmpades per a una firma francesa.
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Dabel també vol ser, aprofitant que ha treballat tants anys per a l'automoció, en la reconversió de tota
la il·luminació de l'automòbil en tecnologia led. "Ara ja es fa a fons, incloent els fars i els intermitents".
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Un altre camp d'actuació futur serà l'enllumenat públic, on Dabel també percep engrescadores
oportunitats de negoci en la fabricació de suports per a fanals o semàfors. La previsió de Dabel és
aconseguir una producció anual de 20 milions de làmpades. L'empresa ha implicat en el nou gran
projecte les seves filials Eledasa, Dabelsa Maroc i Dabel La Carolina. Producmon, per la seva banda, és
la filial que Dabel dedica a la fabricació de captadors d'energia solar tèrmica. El futur d'aquest vessant
del negoci de Dabel dependrà, com s'encarrega de remarcar Beltrán, "de la recuperació de la
construcció, només així podrem tornar a fer alguna instal·lació". I també cal que el públic s'arribi a
convèncer de les bondats d'aquesta nova tecnologia, com reconeix Beltrán: "la gent es pensa que és
cara, però cal tenir perspectiva: el cert és que jo vaig pagar 4.000 euros aquest hivern de gas, i el meu
fill, que es va instal·lar plaques a casa seva, es va gastar només 600 euros".
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El 2010 també és un any de successions per a Dabel. El fundador, després de 40 anys al peu del canó,
deixa la plena responsabilitat sobre l'empresa en mans dels seus fills, un financer i un enginyer: "amb
ells la gestió encara serà més bona, i podran garantir la continuïtat de totes les empreses".
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Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 14. Dilluns, 3 de maig del 2010
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