
  93

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

FEBRER
2014

ESPAI 
EMPRESA 

REHABILITACIÓ

L’empresa Kalam es va fundar l’any 1987 
amb l’objectiu d’assegurar un valor dife-
rencial de qualitat necessari en el sec-
tor com a constructora especialitzada en 
la rehabilitació d’edificis i restauració de 
monuments. En aquests 27 anys, Kalam 
ha posat al dia destacats edificis del nostre 
patrimoni en nuclis històrics com són 
Barcelona, Bilbao, Madrid i Toledo.

Kalam participa activament en la divulga-
ció del coneixement de la restauració   i   la   
rehabilitació d’edificis històrics mitjançant 
l’organització de jornades tècniques, 
col·labora amb instituts i departaments de 
recerca nacionals i internacionals, tot dins 
de l’àmbit de la conservació del patrimo-
ni arquitectònic, amb un fort compromís 
associatiu, de caràcter igualitari i de par-
ticipació.

Si fem una revisió curricular, en l’especialitat 
de restauració de patrimoni cal destacar 
les seves intervencions en les catedrals 
d’Almeria, Cadis, Santiago de Compostela 
o la de Sigüenza; en el Seminari Major 
de Comillas a Cantabria; en els palaus 
d’Aranjuez i de la Granja, i molt distinti-
vament a la Ciutat de Toledo, en més de 
30 monuments, així com les restauracions 
realitzades al Monestir de Sant Josep a 
Guadalajara, l’Església mudèjar de Santa 
Maria a Ateca (Saragossa), Església de 
la Nativitat a Bello (Terol), Església de la 
Cartoixa a Saragossa, Ermita del Sant 
Crist de la Creu a Jadraque, Església de 
Santiago a Sigüenza, o l’Església de Santa 
Maria a Real de Piasca (Santander). 

L’empresa Kalam porta 27 anys fent 

com el del Doncel, restaurant la totalitat de 
la seva capella i unes altres molt rellevants, 
com la de la Concepció, destruïda des de 
la Guerra Civil, on vàrem recuperar tres 
nivells de pintura mural; claustre, cobertes, 
façanes, portalades, excavacions arqueo-
lògiques que varen donar com a resultat la 
construcció d’un museu soterrat visitable 
amb restes antropomòrfiques del segle 
XIII. Es tracta d’un cas singular de restau-
ració integral i obra representativa de les 
millors expectatives del Pla de Catedrals, 
un treball pel qual vàrem ser diferenciats i 
reconeguts en el sector.

“I en segon lloc, ha estat molt rellevant 
la posada en valor del Seminari Major 
de Comillas, la major intervenció del 
Modernisme a fora de Catalunya. Cal 
destacar la nostra gran admiració per 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, 
com a tècnic i artista coneixedor únic 
dels oficis artesans. Més enllà de la nos-
tra activitat professional, a Kalam estem 
molt compromesos amb la difusió de 
la seva obra. Durant els dos anys inin-
terromputs que va durar la restauració, 
carregada de motivació i responsabilitat, 
vàrem intervenir en les façanes i en 
tots els béns mobles, recuperant vestíbul 
principal, claustre, enteixinats, paranimf, 
nàrtex, escales profusament ornamen-
tades, maons, enrajolats, escultura en 
pedra, fusta, pintura sobre llenç i en 
taula i mural, retaules, daurats, mobiliari, 
vidrieres, estucs i esgrafiats, treballs pre-
sentats aquest any al Premi Nacional de 
Restauració.” 

rehabilitacions integrals d’edificis o en 
zones parcials en tot el territori. En el 
camp de restauració del patrimoni, quina 
és la seva experiència en edificis històrics 
i singulars?

“Des del primer moment el nostre objectiu va 
ser dedicar-nos exclusivament a la recupera-
ció del patrimoni. Una vocació en si mateixa, i 
també perquè aquest treball de qualitat no es 
demanava de facto en l’obra nova, en la qual, 
encara que es pogués emprar  bons materials  
en  edificis destacats, l’execució es  subcon-
tracta i anava a preu fet.

”Volia allunyar-me d’aquest model estàndard 
i en constituir Kalam vaig voler assegurar una 
altra proposta, única al sector. Per aconseguir-
ho necessitava tenir en plantilla els oficis 
bàsics de l’edificació, com el ram de paleta, 
la fusteria d’armar i d’altres tipus de reforços 
estructurals, muntadors de cobertes, etc. Això 
era difícil, sobretot a final de mes, però a més 
de necessari era desitjat, ja que crec que és 
magnífic fer equip. I ho vaig anar aconseguint, 
dia a dia.

”Hi ha dues obres de les quals em sento 
especialment orgullós i a les quals tinc una 
particular estima, ambdues presentades al 
Premi Nacional de Restauració amb el suport 
d’institucions rellevants del patrimoni. En pri-
mer lloc, la realitzada en la Catedral de 
Sigüenza, en la qual vàrem executar la totalitat 
del seu Pla Director, treballant ininterrompu-
dament durant 10 anys, fins al 2010. Els nos-
tres equips de restauració van intervenir en 
retaules, túmuls, enteixinats i pintures murals, 
algunes del segle XVI; també en sepulcres, 

“Kalam participa activament 
en la divulgació del conei-
xement de la restauració 
i la rehabilitació d’edificis 
històrics”

Ramon Mayo, president de Kalam, amb  la escultura del mar Mediterrani al fons

“Abastem especialitats amb 
les quals atenem les obres 
amb les màximes garanties 
de qualitat, exigència en 
terminis i competitivitat en 
preu a Catalunya”

Ramon Mayo, president de Kalam: ”El nostre objectiu és 
dedicar-nos exclusivament a la recuperació del patrimoni”
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Kalam està participant en la renovació 
del nucli històric de Barcelona com a 
empresa especialitzada en rehabilitació. 
Quins són les seves intervencions més 
destacades? 

“Estem centrant gran part del nostre treball 
a Ciutat Vella, i en general en edificis prote-
gits. Per aquest motiu, i més a Barcelona, 
insistim molt en el treball especialitzat que 
desenvolupem en restauració de façanes 
ornamentades. ”Sense falsa humilitat i amb 
legítim orgull, crec que podem dir –així ens 
ho reconeixen els tècnics– que tot els pro-
cessos –decapat, estucs i esgrafiats, etc– 
estan a l’altura de la més alta exigència.

”Els estucs són una part fonamental del 
paisatge urbà característic de la ciutat, 
i hem demostrat que amb l’equip propi 
de Kalam i els millors artesans de la ciu-
tat, als quals demanem la seva participa-
ció, posant a les seves mans els mitjans 
més adequats en una lleial col·laboració, 
poques empreses aconsegueixen el nos-
tre nivell d’acabat en aquests treballs que 
requereixen alta especialització i compro-
mís amb la feina ben feta. 

”En aquest sentit, podem destacar com a 
restauració de façanes ornamentades el 
Palau Ducs de Medinaceli, Ortigosa 10, 
Santa Anna 21, Rambla 140 (on, arran 
d’aquesta actuació, vàrem fixar la nostra 
seu de Catalunya), Sardenya 173, Edifici 
d’assegurances Zurich al Passeig de 
Gràcia, la Casa Thomas al carrer Mallorca, 
Marquès de l’Argentera 4, Bergara 7, 
Passeig de Gràcia 7, Sant Pere Més Baix 
62, Travessera de Dalt 4, Ronda de Sant 
Antoni 70, o Sepúlveda 81.

”I en l’àmbit  de la rehabilitació integral, esmen-
tar Via Laietana 4, per a General Elèctric, una 
multinacional amb nivells altíssims de rigor 
organitzatiu en la seva selecció –en la qual 
competim amb les empreses més prestigioses 
del sector, a les que vàrem saber guanyar– i 
amb un control d’obra amb excel·lents tècnics 
representants del patrimoni. La intervenció 
va ser en la totalitat de l’edifici, amb reforços 
d’estructura, condicionat de zones comunes, 
façanes, instal·lacions, etc, que va servir per 
posar en valor l’edifici i procedir a la seva 
explotació en lloguer.

”Estem especialment orgullosos del reco-
neixement al nostre treball i la confiança 
que han dipositat en nosaltres els tècnics 
durant aquests anys que portem implantats 
a Barcelona ja amb equip propi i estable. 
Abastem especialitats amb les quals atenem 
les obres amb les màximes garanties de qua-
litat, exigència en terminis i competitivitat en 
preu a Catalunya.”

I per la part de les empreses catalanes. Amb 
quins heu treballat?

“Haig de destacar que els nostres clients a 
Catalunya han mostrat un alt nivell d’exigència, 
però també és cert que si el treball està a 
l’alçada de les seves expectatives i de la con-
fiança que ens dipositen, sempre renoven els 
encàrrecs. És el cas de Catalana d’Occident, 
que després d’intervenir en la seva seu cen-
tral a Sant Cugat del Vallès ens ha obert les 
portes a tot el seu grup amb Assegurances 
Bilbao, Gran Via 630 i Porta d’Alcalá de 
Madrid, així com la central de Crèdit i Caució 
de Castellana 4, únic edifici protegit al Madrid 
de Fisac.

”Amb La Caixa vàrem realitzar vàries ofi-
cines bancàries a principis dels 90, així 
com en edificis de la seva propietat i en 
la rehabilitació integral de la seva central 
a Madrid, Paseo de la Castellana, 51, 
treballant per fases, l’última sota control 
d’Immobiliària Colonial, així com la restau-
ració de totes les façanes i unitats històri-
ques de Caixa Fòrum a Madrid.

”També vull esmentar que, per l’específic 
suport de l’excel·lent equip tècnic de 
l’ampliació del Museu Thyssen i de la 
baronessa, vàrem poder fer la restauració 
de les façanes i dels elements històrics 
recuperats d’aquest palau.”

Quins sectors demanden més els vos-
tres serveis?

“A més de les grans patrimonials esmen-
tades i altres multinacionals que podeu 
veure a www.kalam.es els nostres serveis 
són sol·licitats per moltes comunitats de 
propietaris i pel sector hoteler, pel qual 
venim treballant des de fa 25 anys quan 
vàrem intervenir a l’Hotel Les Aloses, del 
Grup Sol (Melià), i recentment, com a El 
Lleó d’Or de Cava Baja (en el qual varem 
tenir l’oportunitat d’intervenir en els tre-
balls d’arqueologia i condicionament per 
a l’exposició de la muralla àrab mitjançant 
estructura metàl·lica i vidres resistents) 
i a l’Hotel Emperador a la Gran Via, tots 
dos a Madrid, amb façanes, remunta, 
instal·lacions, etc. 

”En aquests moments a Barcelona, entre 
d’altres, estem concloent les façanes de 4 
edificis al Barri Gòtic per al Grup Gargallo, 
i hem tingut l’oportunitat de recuperar uns 
magnífics estucs i esgrafiats d’accessos, 
escales i patis a l’Hotel Duc de Medinaceli. 
També hem fet intervencions a l’Hotel 
Rialto, Hostal Colon, Hostal Grau, l’Hotel 
Barcino, etc. 

”En línia amb el que proporciona la nos-
tra experiència, hotels que estan en els 
nuclis històrics, habitualment els anome-
nats “boutique”, ens criden per a la primera 
fase de la rehabilitació (demolicions, reforç 
de fonamentació i estructura, distribucions) 
i en altres ocasions solament per a la res-
tauració dels elements artístics, que, com 
sabem, fonamentalment solament existei-
xen ja en façanes, cobertes, accessos i 
escales protegides, així com pintura mural, 
vidrieres emplomades.

”D’aquesta manera, i sota un mateix projec-
te, s’optimitzen preus/qualitat/serveis, amb 
el millor de la qualificació i experiència de 
les dues o tres empreses que intervenen. 



  95

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

FEBRER
2014

ESPAI 
EMPRESA 

REHABILITACIÓ

I creiem que, malgrat la tendència d’anys 
anteriors al “clau en mà”, o tot el contrari, 
a través del project manager, ara, després 
d’evidents fracassos per terminis i sobretot 
per qualitats molt deficients i sovint denun-
ciables –estem parlant d’edificis protegits, 
fruit també d’una descoordinació mani-
festa amb oficis i empreses, totes dife-
rents–, alguns prestigiosos grups hotelers 
i uns altres amb important patrimoni tenen 
aquesta tendència.”

L’empresa compta amb un equip tècnic 
de professionals especialitzats, també 
en oficis artesanals. Quins són els 
camps d’actuació d’aquests oficis? 

“Tenim plantilla pròpia pels treballs espe-
cialitzats clau de la restauració de patri-
moni. Des de mestres d’obra del ram de 
paleta a professionals de la pedra, fustes, 
metall i serralleria, restauradors especia-
listes en revestiments tradicionals com a 
estucs i esgrafiats, etc. Per la seva alta 
formació i rigorós control, l’equip de tallers 
el porta l’especialista en pintura mural, 
actualment desplaçada a la República 
Dominicana, on estem intervenint en la 
Catedral de Santo Domingo.

”Sempre hem tingut en plantilla muntadors 
de cobertes tradicionals i recentment hem 
incorporat al grup Kalam una empresa de 
França que ens ha dotat de la millor plantilla 
d’experts en cobertes de pissarra i d’un 
taller d’ornamentació en zinc i coure –dels 
més qualificats que existeixen al món– i que 
està treballant en aquests moments, entre 
altres monuments, en el Palau de Versalles.”

El Departament de Suport a Projectes - 
Quina labor realitza?

“L’equip d’aquest departament que deno-
minem DAP col·labora amb estudis de tèc-
nics representants del patrimoni que aprecien 
l’experiència que hem adquirit en magnífics 
monuments del nostre país.

”A Kalam sabem que el millor ingredient per 
reduir imprevistos, i així augmentar la preci-
sió d’un projecte, és l’experiència. A través 
d’aquest departament, Kalam posa la seva 
experiència a disposició dels tècnics durant 
la fase d’estudis previs, projecte i d’obra, 
si som adjudicataris. En la nostra plantilla 
comptem amb 30 experts en rehabilitació amb 
titulació universitària, fonamentalment arqui-
tectes tècnics, enginyers d’edificació, llicen-
ciats en Belles arts i Història de l’Art, titulats 
en Restauració, etc., i es posem a disposició 
dels prescriptors que ens donen el seu suport 
i confiança, en una lleial col·laboració profes-
sional, des de tots els extrems deontològics.”

Quin és la seva opinió sobre el moment que 
viu el sector de la construcció? Creu que 
2014 serà un any millor?

“Sens dubte, els que em coneixen saben que 
davant l’adversitat proposo i practico la tenaci-
tat. Procuro dirigir Kalam amb realisme, per for-
tuna també amb entusiasme, gaudint i lluitant 
per seguir guanyant l’estima al nostre treball.

”El sector ha travessat moments duríssims, 
però no era normal la facilitat amb la qual es 
podien crear empreses i el desbordat volum 
de projectes. En molts casos les nefastes 
conseqüències de la bombolla immobiliària 
s’havien guanyat a pols. Es van fer apostes 
molt temeràries. En aquests anys bojos no 
vaig deixar de recordar en fòrums i mitjans de 
comunicació en els quals intervenia, i sobretot 
en la gestió de Kalam, la crisi del 92, que ja va 
clarejar en el 90 i va durar fins a passat el 96. 
Va ser molt dura, però alguns la van oblidar 
molt ràpidament.
“Vaig decidir no treballar amb immobiliàries, 
fins i tot vaig deixar de fer-ho per a Colonial, 
perquè ja no representava solament els immo-
bles de La Caixa. Va ser dur veure aquell 

espectacle, perquè uns altres guanyaven 
els diners sense esforç, sense merèixer-
ho, i en empreses com Kalam ens tocava 
pagar materials i sovint sous que no eren 
sostenibles. Va ser dur mantenir aquesta 
posició, però per fortuna el temps em va 
donar la raó i, en aquests anys de crisis i 
recessió –que crea desesperació a tantes 
persones desprotegides i descoratjades– 
tenim morositat zero i mantenim benefici 
estable. Per a això, no ens ha importat 
reduir facturació evitant riscos amb clients 
de dubtós cobrament, però a canvi, hem 
augmentat la nostra productivitat per man-
tenir l’estructura del procés d’excel·lència 
que hem sabut desenvolupar. Som com-
petitius, Kalam és una empresa sostenible 
que ofereix garanties als seus professio-
nals i als seus col·laboradors i, en conse-
qüència, als nostres clients.

”Sí, crec que les empreses amb una exi-
gència de qualitat i preus competitius tira-
rem endavant. Hi haurà un flux major 
d’activitat en el sector i sobretot de projec-
tes singulars de rehabilitació integral, de 
restauració de façanes ornamentades i de 
patrimoni i, en general, de projectes que 
requeriran demostrar les nostres capaci-
tats tècniques reals.
“Kalam ha aconseguit, malgrat tot, benefi-
cis en els anys de crisis, també en l’exercici 
anterior, i aquests es reverteixen sempre 
en l’empresa en forma de reserves i per 
poder donar, en aquests moments difícils 
per a molts veïns, finançament propi a les 
comunitats de propietaris, segons el tipus 
d’obres fins a 3 anys amb el 0% d’interès. 
Si necessiten finançament a més llarg ter-
mini, tenim acords amb entitats financeres 
de préstecs per als nostres clients, que els 
donaran, perquè els cobrim amb el nostre 
aval de compliment.” n

Minerva Embuena 
s’incorpora a Kalam, 
com a directora de 

l’oficina de Barcelona

Minerva Embuena, arqui-
tecte tècnic, enginyer 
d’edificació i col·legiada 
número 7137 d’aquest 
col·legi s’ha incorporat 
aquest mes de gener 2014 
a Kalam per a potenciar 

amb un valuós coneixe-
ment en els processos 
d’execució en la rehabi-
litació i intervenció en el 
patrimoni.

Amb la incorporació de 
Minerva, Kalam també 
incrementa el valor afegit 
que ofereix als tècnics de 
rehabilitació de les dife-
rents institucions i als 

el compromís de donar la 
millor relació qualitat / preu 
del sector amb plenes 
garanties.

Professional acreditada en 
el sector de la restauració 
i rehabilitació del patrimoni 
històric artístic a Catalunya 
des dels àmbits acadè-
mics, de la recerca i la 
patologia, compte a més 

Propietaris d’immobles, 
sobretot protegits, perquè 
puguin afrontar les actua-
cions en edificis i projectes 
singulars amb el suport de 
l’experiència adquirida. 

Kalam signa un con-
veni de col·laboració 

amb el CAATEEB, 
com a patró de la 

Formació

Proyectos y Rehabilitacions 
Kalam, SA i el CAATEEB, 
van signar el passat 2 
de novembre un conve-
ni de col·laboració, a 
través del qual, Kalam 
passa a ser patró de 
l’Àrea de Coneixement 
de Rehabilitació de la 
Formació del CAATEEB.

  KALAM

     Eduardo Navas  
enavas@kalam.es

 Telèfon: 93 343 66 42
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