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L’aparelladora Maria del Mar 
Mulero Martínez va ser la 
guanyadora de la segona 

edició del Premi d’Emprenedoria 
de la construcció amb el projecte 
REHAbgETICA / Assessoria i gestió 
ambiental en el sector vitivinícola. 
Es tracta d’una consultoria per a 
la implantació de model energètic 
i gestió sostenible a les empreses 
del sector vitivinícoles, que té com 
a objectiu impulsar els valors a l’ex-
portació, beneficis socials i ambi-
entals de les petites empreses, que 
els permeti guanyar posicionament 
i competitivitat, més enllà de l’elabo-
ració del producte en si mateix i que 

Esperit emprenedor
Maria del Mar Mulero guanya el Premi d’Emprenedoria  
del Caateeb
Jaume Moreno /   @emetent / ©Fotos: Westudio

abasta tot el cicle de producció, els 
usos i la qualitat arquitectònica dels 
edificis. 

El premi està organitzat pel Caa-
teeb amb el suport de Barcelona 
Activa (Ajuntament de Barcelona), 
l’associació Sèniors per a la Coo-
peració Tècnica (seCOt) i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (CeC). 
El jurat va valorar molt positivament 
l’exhaustiu estudi de mercat, així 
com d’anàlisi dels processos de 
producció d’un sector que la candi-
data desconeixia, l’enfocament inte-
gral dels serveis com a aportació de 
valor al negoci i al producte i la visió 

de les possibilitats de desenvolupa-
ment del model de negoci en altres 
sectors similars.

El lliurament del guardó es va fer 
el passat 29 de novembre a la sala 
d’actes del Caateeb, en una sessió 
presidida per Jordi Gosalves, presi-
dent del Caateeb; Lorenzo di Pietro, 
director executiu d’emprenedoria, 
empresa i innovació de Barcelona 
Activa; Vicenç Bombardó, vicepre-
sident de seCOt; Joan Ràfols, pre-
sident territorial del CeC i Cristian 
Marc Huerta, vocal d’ocupació de la 
Junta de Govern del Caateeb. Els 3 
finalistes d’aquesta segona edició 

Els finalistes del premi junt amb els membres del jurat i la comissió organitzadora
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del Premi d’Emprenedoria han estat 
Ricard Bosch (Gestner); Sonia Mar-
tín (Edifitècnic) i David Agustín (La 
Zona Blanca).

El Caateeb busca amb aquesta 
iniciativa reconèixer la capacitat 
emprenedora, talent i creativitat 
del desenvolupament empresarial, 
fomentant la cultura innovadora i el 
reconeixement a l’esforç per desen-
volupar i crear projectes empresari-
als en el sector de la construcció. Es 
persegueix també promocionar la 
figura de l’emprenedor, entesa com 
a iniciativa empresarial que s’ori-
enti a fomentar el sector. El Premi 
està dotat amb 3.000 € en concepte 
d’ajudes per poder desenvolupar 
el projecte i el suport del Caateeb i 
d’experts en la posada en marxa de 
la iniciativa.

Els projectes finalistes:
   REHAbgETICA

Consultoria per a la implantació de 
model energètic i gestió sostenible 
a les empreses del sector vitiviní-
cola. Impulsa els valors de l’expor-
tació, beneficis socials i mediam-
bientals de les petites empreses, 
permetent guanyar posicionament 
i competitivitat, més enllà de l’ela-
boració del producte en sí, abastant 
tot el cicle de producció, els usos i 
qualitat arquitectònica dels edificis.

   Gestner

Consultoria energètica que es dedi-
ca a descobrir les deficiències i la 
rutina d’usos energètics que cada 
client fa dels seus edificis i instal-
lacions per dissenyar un pla de con-
sum energètic específic i coherent 
i les accions necessàries per opti-
mitzar-los. El client sap a temps 
real què passa a les seves instal-
lacions a través d’una plataforma 
que monitoritza els consums i usos.

   Edifitècnic

Empresa de serveis de tècnic de 
capçalera, que combina funcions 
tècniques, de gestió i administra-
ció de finques, així com el mante-
niment d’edificis i locals. A partir 
d’una estratègia de proximitat a 
peu de carrer, s’implanta primer en 
un barri de Barcelona, amb voluntat 
d’expansió a altres zones.

   La Zona Blanca

Servei d’assessorament amb rela-
ció al concepte de biohabitabilitat, 
entès com l’habitabilitat dels espais 
en referència a la qualitat de vida 
i els aspectes biològics i de salut 
dels seus habitants. Tant pel que fa 
a detecció i anàlisi de problemàti-
ques relacionades amb radiacions, 
camps electromagnètics, geopatò-
gens, etc, com al disseny i proposta 
de mesures correctores.  

L’autor: Jaume Moreno és periodista

Joan Ràfols lliura el diploma de finalista 
a Ricard Bosch i Lorenzo di Pietro el 
lliura a Sònia Martín (foto inferior).
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La principal afició de Maria 
del Mar Mulero, a més de 
criar dues nenes, és nadar en 

aigües obertes. Quan aquesta bar-
celonina de 44 anys es llança a com-
petir en un llac o en el mar, és quan 
troba les forces per assolir noves 
metes i fites de superació: “ l’empre-
nedor utilitza totes les seves hores 
i jo, d’aquesta manera he trobat un 
espai i un temps per reiniciar i actu-
alitzar les meves aplicacions perso-
nals, com fem amb els ordinadors”.

També li agrada viatjar, la bona 
música i escoltar la gent, “és tan 
important escoltar”, diu. Es consi-
dera inconformista de naixement: 
“intento avançar per la vida amb 
il·lusió, coratge, optimisme i molta, 
molta força de voluntat”.

Arquitecta tècnica i Màster en 
Tecnologies per la upC, Màster en 
Management per La Salle, Postgrau 
en Peritatge i en Gestió energètica 
pel Caateeb i certificadora Leed 
Green pel United State Green Buil-
ding Council (uGbC), a Maria del Mar 

“Em considero emprenedora 
les 24 hores del dia”
Entrevista a Maria del Mar Mulero, guanyadora del Premi 
d’Emprenedoria del Caateeb
Carles Cartañá /   @CarlCartanya

“Aprofito per dema-
nar a les adminis-
tracions més suport 
i facilitats pels que 
tenim iniciativa em-
prenedora”

“Emprendre és  
caminar sempre cap 
endavant, malgrat 
les ensopegades i 
creure fermament 
en el que fas”

l’interessa investigar i experimentar 
de quina manera l’ésser humà es 
relaciona amb l’entorn i com evolu-
ciona impactant el menys possible 
en l’entorn que l’acull.

Va exercir la professió a una cons-
tructora especialitzada en projectes 
de rehabilitació i interiorisme, fins 
que l’any 2013 va fundar www.gre-
en-competence.com, una empresa 
de consultoria i serveis de projec-
tes sostenibles i gestió de l’estalvi 
energètic en el sector de l’habitatge, 
comerç, indústria i sector hoteler. 
Amb el projecte guardonat, no obs-
tant, aplica estratègies de millora 
energètica en un àmbit directament 
relacionat amb el medi ambient 
com és el vitivinícola... una nova fita 
de superació personal?

   Quina ha estat la teva 
reacció al conèixer la 
decisió del jurat?

“Vaig sentir molta emoció. Pel que 
significa un reconeixement per la 
teva feina i també emoció en l’àm-
bit personal per la recompensa a 
la dedicació que durant tres anys 
he destinat al desenvolupament 
d’aquest projecte. El guardó m’aju-
darà a donar passos més ferms per 
assolir-ne els objectius. Aquesta ini-
ciativa del Col·legi ens dóna als tèc-
nics l’oportunitat de donar a conèi-
xer el que fem i poder avaluar el seu 
impacte com a iniciativa empresa-
rial i per això que agraeixo al Col·legi 
aquesta oportunitat”.

   Parla’ns del projecte...
“Consisteix en introduir estratègies 
de millora energètica en el procés 
de producció, distribució i venda 
de vins i caves que es du a terme en 
les empreses del sector vitivinícola, 
per tal de contribuir a la millora del 
producte i a preservar el medi ambi-
ent. L’objectiu és la reducció de les 
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Maria del Mar Mulero

http://www.green-competence.com
http://www.green-competence.com
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emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle aplicant criteris de treball més 
sostenibles en aquest sector. Anar 
més enllà del que vol dir un vi ecolò-
gic, afegint el criteri de sostenible en 
tot el procés d’elaboració, distribu-
ció i venda”.

   Creus que el podràs 
aplicar?

“El desenvolupament final d’aquest 
projecte culminarà amb la seva 
implantació en alguna bodega. De 
fet ja hi ha bodegues interessades, 
almenys, en escoltar la proposta de 
treball”.

   Per què has escollit un 
sector tan allunyat de la 
teva especialitat?

“En primer lloc, per la seva relació 
tan directa amb el medi ambient. 
Sota el lema si millorem la terra, 
millorem el producte, el que vull 
introduir en el sector és la idea que el 
procés de producció de vins i caves 
consumeix energia i aquest consum 
es pot reduir”.

   Com?
“Millorant l’envoltant edificatòria, 
fent servir sistemes més eficients i 
establint-ne un bon ús, aconsegui-
rem reduir el consum energètic i, 
per tant, estarem reduint les emis-
sions de gasos d’efecte hiverna-
cle. Aquesta contribució millora el 
medi ambient i per tant millorarà les 
condicions de la matèria prima, en 
aquest cas, la vinya”.

   Quines aptituds creus 
que ha de tenir un 
emprenedor?

“Penso que les principals són la 
constància i l’observació. Si les bar-
regem amb creativitat i voluntat de 
millora contínua, el còctel és massa 
potent com per passar desaper-
cebut, no? Emprendre és caminar 
sempre cap endavant, malgrat les 
ensopegades i creure fermament 
en el que fas”.

   Consideres l’aparellador prou 
preparat per emprendre?

“Crec en les capacitats dels apare-
lladors vers l’emprenedoria. És un 
perfil tècnic amb molta capacitat de 
treball i de resolució de problemes. 
La direcció d’obra ens ha ajudat en 
aquest sentit. Amb cada projecte 
d’obra estem emprenent: contro-
lem terminis, valors econòmics, 
relacions laborals, burocràcia... res 
que no haurem de manegar amb 
l’emprenedoria. Penso també que 
la situació actual de crisi global 
ens dóna una empenta per ani-
mar-nos a emprendre. M’agrada 
veure el costat positiu de tot plegat”. 

   Com et veus en el futur, 
com a professional?

“Sempre aprenent i amb il·lusió per 
ser una professional al servei de les 
persones i del seu entorn. M’agra-
daria que aquest projecte s’enlai-
rés i poder fer-lo créixer. I per cert, 
aprofito per demanar a les adminis-
tracions més suport i facilitats pels 
que tenim iniciativa emprenedora, 
per sentir-nos acompanyats i no 
decaure per situacions burocràti-
ques ni administratives”.  

“Som una  
professió al servei 
de les persones”  

“No vull desaprofitar l’oportunitat 
de compartir, amb els que estan lle-
gint aquesta entrevista, una reflexió 
molt vinculada al món dels vins: 
durant la Llei seca (1920-1933) es 
va prohibir als Estats Units la pro-
ducció, venda i consum de begudes 
alcohòliques. La Llei volia solu-
cionar sobretot i de manera molt 
dràstica, els problemes laborals 
originats pel consum d’aquestes 
begudes i que derivaven en molts 
casos en accidents mortals. En ple 
auge de la indústria, l’augment dels 
accidents creixia exponencialment 
i el consum d’alcohol n’era el princi-
pal motiu.

Aquesta llei va suposar l’ensorra-
ment del sector productor i per tant 
el tancament de molts punts legals 
de venda i consum. Només un cen-
tenar de bodegues van sobreviure, 
en part, per la treva que es va donar 
al consum amb fins medicinals i 
sacramentals. Però aquestes que 
van sobreviure van saber aprofitar 
les noves necessitats socials. 

Com a sector professional, els 
arquitectes tècnics també hem 
patit una llei seca amb la crisi glo-
bal i és per això que hem de saber 
observar i escoltar el que la socie-
tat ens demana, perquè com deia 
abans, som una professió al servei 
de les persones i el seu entorn. Un 
entorn que avui dia no s’entén sense 
tenir en compte aspectes com la 
sostenibilitat ambiental, social i 
econòmica. Us convido a obrir els 
ulls i a idear”. 

L’autor: Carles Cartañá és arquitecte tècnic, 
col·legiat núm. 6.600 i director de L’informatiu 
/ informatiu@apabcn.cat  

“L’aparellador té un 
perfil tècnic amb 
molta capacitat de 
treball i de resolució 
de problemes”
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