
 

 

Sorigué presenta a Municipalia un cicle de 

ponències sobre projectes destacats dels seus 

serveis urbans 
 

 Dins de la seva participació en el saló de referència dels equipaments i serveis 

municipals, el grup lleidatà presenta una sèrie de conferències vinculades a diferents 

contractes de les seves línies de negocis de serveis. 

 

 Les conferències són impartides per experts externs que participen en aquests 

projectes juntament amb professionals de Sorigué responsables dels mateixos 

contractes. 

 

  Al seu estand exterior, la companyia presenta demostracions dels seus productes de 

l'àrea de Materials més representatius. 

 

 En el cicle de ponències es presenten, entre d'altres, serveis desenvolupats per 

Corporació CLD i Constraula, empreses de recent ingrés al grup, mentre que a 

l'estand exterior, es realitzen, entre d'altres, demostracions dels productes Calcel, 

marca francesa fabricada i comercialitzada des d'inicis de 2017 per Sorigué. 

 
 
Lleida, 24 d'octubre - El grup empresarial Sorigué, referent en els serveis urbans i industrials, la 
construcció, els materials, i l'enginyeria i tecnologia de l'aigua, torna a participar com a expositor a 
Municipalia, la fira internacional d'equipaments i serveis municipals, del 24 al 26 d'octubre a Lleida, 
amb un estand interior al pavelló 3 (estand número 370) i un estand exterior, a l'espai E63. 
 
El grup presenta durant els tres dies de saló, un programa de conferències a càrrec d'experts 
externs i professionals del grup sobre diversos casos d'alta especialització vinculats a contractes 
desenvolupats per les línies de negoci de serveis: manteniment urbà, paisatgisme i medi ambient, 
gestió de residus urbans i Facility Management. 
 
En aquest cicle es presenten a més projectes desenvolupats per les empreses Corporació CLD i 
Constraula. CLD és un dels principals operadors mediambientals de Catalunya amb 85 anys 
d'experiència en l'àmbit de la gestió de residus urbans. Constraula és una empresa especialitzada 
en el manteniment urbà i d'infraestructures públiques, amb forta presència a la província de 
Barcelona. Les dues organitzacions van ser incorporades a Sorigué durant el primer trimestre de 
2016. 
 
Al seu estand exterior, el grup té un espai dedicat a les demostracions i aplicacions pràctiques dels 
seus productes de l'àrea de Materials, amb especial rellevància de les seves aplicacions 
asfàltiques. Entre elles, destaquen les demostracions dels productes Calcel, marca francesa 
adquirida per la companyia el 2017, especialitzada en productes d'aplicació en fred per al sector de 
conservació i manteniment d'infraestructures. 
 

 



 

 

Programa de ponències i demostracions 

 

Ponències. Estand interior 

 

Dimarts 24  

Inclusió social als serveis públics, experiències i noves metodologies per a 

quantificar-la  

 
12 D38: la resurrecció d'un jardí er Albert Bestard i Escudé, estudi AB Paisatgistes. 
 

Eficiència energètica: Experiència de la millora de l'enllumenat públic a Tortosa
Roberto Pociello, cap de servei de Sorigué i responsable dels contractes d'operació i manteniment 
del Cicle de l'Aigua i Eficiència Energètica a Sorigué. 
 

Cas pràctic de recollida de residus amb el model de "porta a porta" al municipi de 

Santpedor   SPORA, 

ambientòleg i tècnic al municipi de Santpedor. 
 

Dimecres 25  

11.30h Contracte de serveis per a l'execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre 

entre Ascó i Amposta eis de 

Sorigué. 
 

r David Serrano García, 

director general de Districlima. 
 

Manteniment predictiu i correctiu a les escoles del Consorci d'Educació de Barcelona
per Laura Melchor, responsable de la Unitat de Manteniment i Serveis Generals del Consorci 
d'Educació de Barcelona. 
 
16.30h -privada: 

últims projectes realitzats er Juan Ángel Vicente, director del programa Vivir Los Parques. 

 
Dijous 26 

11.30h per Javier Carvajal, director tècnic 

d'infraestructures de l'Ajuntament de Fuenlabrada (Madrid) i Jose María Lores, delegat Zona 
Centre de l'àrea de Tecnologia i Serveis de Sorigué. 
 

per  

Sara Nadal, directora tècnica a Arum Consultora Ambiental. 
 

La gestió de la matèria orgànica de comerços i serveis (grans productors eresa 

Guerrero, cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva (Àrea d'Economia Circular) de 
l'Agència Catalana de Residus. 
 

Implementació d'un nou model de prestació integral dels serveis al Zoo de 

Barcelona c de la Delegació de Projectes i Manteniments de 
Sorigué. 



 

 
 

Demostracions. Estand exterior 

 
Dies 24, 25 i 26. 11.00h  

Demostració Calcel Rob.  

Aplicació per a escocells, sòls drenants i decoratius. 
 

Dies 24, 25 i 26. 12.30h  

Demostració Calcel Route.  

Resina d'enduriment ràpid per a la fixació i l'ancoratge definitius d'elements a la via pública. 
 

Dia 24. 13h  

Demostració Firbond Pu 

Aplicació de Firbond-Pu i senyalització horitzontal termoplàstica en carril bici. 
 
Dia 25.  13h 

Demostració Firflex 

Aplicació de Firflex. Sistema d'acabat de superfície asfàltica. 
 

Dia 26. 13h 

Demostració d Asfalt imprès 

asfàltica. 
 

Sorigué 

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors dels serveis, la construcció, 
els materials, i la tecnologia i enginyeria de l'aigua amb una clara aposta per la innovació i una 
vocació de retorn a la societat, contribuint al creixement dels seus propis treballadors, de les seves 
famílies, dels seus clients i proveïdors, i de les comunitats i entorns on desenvolupa les seves 
diferents activitats. La companyia manté delegacions a les principals ciutats espanyoles i compta 
amb al voltant de 3.000 treballadors en plantilla. 
 
 
 
 
 
 
Per assistència de premsa a alguna de les ponències i demostracions i/o més informació, 
contactar amb: 
 

Departament de Comunicació  

comunicacion@sorigue.com 
Anna Garcia +34 673 700 368 / Sol Ortega +34 671 724 960   
www.sorigue.com 

 
Segueix a Sorigué en:  

    

mailto:comunicacion@sorigue.com
http://www.sorigue.com/
https://www.linkedin.com/company/1205762
https://twitter.com/sorigue_

