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Josep Oriol és de la quarta gene-
ració d’una família de ferrers de
Gandesa que, des del segle XIX, es
dedica a la serralleria. El negoci
ha anat evolucionant i adaptant-
se a la demanda del mercat, així
s’han dedicat a la forja artística, la
fabricació d’estris del camp, les
carrosseries de vehicles indus-
trials, el muntatge de grues i pla-
taformes elevadores i, des de fa
tres anys, han obert una línia de
mobiliari urbà sostenible. “L’ac-
tivitat de l’empresa s’ha anat
orientant al mercat més idoni”,
ha explicat el gerent de Carrosse-
ries, Alazor i Grisverd.

De moment, Grisverd és la mar-
ca del mobiliari urbà sostenible,
però Oriol no descarta convertir

aquesta part del negoci en una
empresa a part. “Mantindrem la
línia de carrosseria i obrirem
Grisverd al món”, ha manifestat
la responsable d’administració i
màrqueting, Asun Colom.

La crisi econòmica ha fet dava-

llar la demanda de carrosseries de
camions, i si fins fa uns anys la
plantilla d’Alazor era de deu tre-
balladors, ara és de quatre. A més,
però, tenen un equip de disse-
nyadors col·laboradors i de co-
mercials. La facturació anual de

l’empresa és de cap a 300.000 eu-
ros. “És en moments de crisi quan
dediques més temps a pensar en
projectes de futur, i Grisverd ho
és”, ha dit Colom. Bancs, papere-
res, jardineres, fanals solars, tau-
les i aparcabicis formen el catàleg
de productes, tots amb les carac-
terístiques comunes que es fabri-
quen amb productes reciclats i
sense que en calgui fer manteni-
ment i que presenten un disseny
diferenciat. En aquest sentit, uti-
litzen materials com l’acer Cor-
ten i el plàstic reciclat, que oferei-
xen una gran resistència a l’in-
tempèrie.

El mobiliari urbà de Grisverd ja
es pot trobar en carrers, places i
parcs de Gandesa, Ascó, Móra
d’Ebre, el Pinell de Brai, Torre-
dembarra, entre d’altres. Però la
situació financera dels ajunta-

ments, que gairebé no fan obres,
no ha facilitat el creixement
d’aquesta línia de negoci. “Aca-
bem de començar el procés d’ex-
portació”, ha assenyalat Colom.
El proper any faran una prospec-
ció comercial per seleccionar els
possibles mercats. “El sentit co-
mú ens diu que podem trobar de-
manda a països nòrdics, on estan
més sensibilitzats amb el medi
ambient, però s’ha d’estudiar”,
ha conclòs Colom.

VINCLES AMB GAUDÍ. Una desena de
bancs de Grisverd s’han instal·lat
a la Casa de Convalescència de
Barcelona, però els seus vincles
amb la capital es remunten des de
fa molt, quan Santiago Oriol, avi
de Josep, va treballar al taller de
Bonaventura Batlle i va col·labo-
rar amb Antoni Gaudí deixant la
seua empremta a la Casa Vicenç i
al parc Güell. “Quan Gaudí entra-
va al taller sempre preguntava:
«On és Santiago?»”, ha dit Oriol.

LURDES MORESO
GANDESA

Grisverd és una nova línia de negoci de mobiliari urbà i sostenible
d’una empresa que intenta obrir-se al mercat internacional

Nissaga d’artesans 
del ferro a Gandesa

Asun Colom i Josep Oriol amb un dels bancs. JOSÉ CARLOS LEÓN

Al pròxim any faran
una prospecció
comercial per iniciar
l’exportació


