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New Cemit és una cooperativa d'instal·lacions i manteniment d'aigua i electricitat que en
els seus quaranta anys d'història ja ha aconseguit consolidar-se entre els particulars i
empreses de Terrassa. Àngel Requena n'és un dels socis. Per: J. Garriga

Esteu d'aniversari. Quines són les arrels de la
cooperativa?
New Cemit neix el maig del 1970 com a iniciativa d'un
grup de 10 electricistes i llauners de l'AEG que van
voler constituir-se en cooperativa. Cal aclarir, però,
que la cooperativa va tornar a néixer el 2008, quan els
socis, ara en som 33, vam rellevar el president i el
gerent de l'entitat, que corria el risc d'anquilosar-se.
Heu aconseguit ser un referent a Terrassa.
Sí, vam poder aprofitar el boom industrial del sector
del tèxtil dels anys setanta, i el boca-orella ens va
permetre fer una bona bossa de clients, uns 2.000
entre els particulars i 40 indústries. També vam
aprofitar el fet que aleshores hi havia interès a donar
suport a les cooperatives.
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Amb els anys heu anat obrint el ventall dels sectors amb què treballeu.
Sí, cal destacar que ens hem endinsat en sectors com l'hospitalari, amb clients com l'Hospital General de
Catalunya, la Creu Roja d'Hospitalet i l'Hospital Asepeyo de Sant Cugat, on hem introduït un innovador
sistema integral de tractament d'aigües, que volem patentar. Volem seguir potenciant el nostre vincle
amb el sector del pàrquing, aprofitant que fa anys que treballem per a Saba. El nostre departament de
R+D no s'atura, perquè volem oferir més valor afegit des del punt de vista tecnològic.
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És per això que ara teniu de company tecnològic l'enginyeria Enginium.
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Si, nosaltres anem amb carnet d'electricistes, i per a certs projectes necessitem la signatura d'un
enginyer.
Què us dóna ser distribuïdors de grans marques industrials?
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Ser distribuïdors de firmes com Junkers, Farho, Chaffoteaux o Ferroli ens permet disposar de preus de
fàbrica per a les nostres instal·lacions i així podem ajustar més els pressupostos davant els nostres
competidors, ara que amb la crisi patim la competència dels pirates.
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També teniu plans en el camp de les energies renovables.
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De cara als anys a venir volem tenir més activitat en el camp de les plaques fotovoltaiques i tenir
presència en tot el boom del cotxe elèctric. Estem estudiant amb Circutor un projecte de punts de
recàrrega per a cotxes elèctrics, del qual seríem instal·ladors. En el pla domèstic, veiem en les
instal·lacions de domòtica una oportunitat, tot i que a la gent encara els costa avançar en aquest àmbit.
L'eficiència energètica també pot ser interessant, i de fet ja estem treballant amb alguns clients
industrials per fer estudis sistemàtics dels consums, per animar-los a estalviar.
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