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La paperera Pere Valls S.A. de
Sant Pere de Riudebitlles,
exemple de qualitat ambiental
La paperera més antiga de l’Alt Penedès és l’única del
sector a Catalunya amb una caldera de biomassa que
permet un estalvi de 3.300 tones anuals de CO2
Olga Aibar
u Pere Joan Valls, gerent de Pere Valls S.A.

Pere Valls S.A. és l’empresa paperera més antiga de l’Alt Penedès.
Fundada l’any 1533 i ubicada a
Sant Pere de Riudebitlles, els seus
orígens es remunten als molins de
Cal Jan, un conjunt de tres molins
paperers construïts a mitjans del
segle XVI després d’una llicència
de construcció signada per l’Abat
de Montserrat, Pedro de Burgos.

L’ofici paperer
de la família
valls es
remunta al
1620
L’ofici paperer de la família
s’inicia el 1620 en un d’aquests
molins, el Molí del mig, on Joan
Valls va iniciar una trajectòria
que, nou generacions després,
encara es manté viva. Un dels actuals propietaris, Pere Joan Valls,

continua fidel a la tradició i orgullós de les seves arrels. La seva
ambició és fer créixer l’empresa
de forma sostinguda. Actualment
a la planta es produeixen unes
20.000 tones de paper a l’any. El
seu principal mercat és l’espanyol,
principalment Catalunya i la zona
de Llevant, seguit d’altres països
com Portugal o França, amb percentatges inferiors al 10% de la
demanda. Actualment, l’empresa
té 32 treballadors i factura uns
vuit milions d’euros anuals.
Al llarg dels anys, l’empresa ha
evolucionat per adaptar-se a les
exigències del mercat i les necessitats dels seus clients. Per això, va
apostar per una intensa renovació

tecnològica per poder fer un pas
endavant i poder treballar el segon ús del paper a través del converting. Es van adquirir bobinadores, talladores, gofradores i un
servei d’impressió que permeten
la personalització dels productes,
ja que es transformen totes les
formes que el paper pot convertir
en utilitats, atorgant-li un ús final
exclusiu per a cada demanda. El
seu catàleg el conformen una àmplia gamma de productes, tant de
tot tipus de paper com de packaging (paper d’hidro cuir, antilliscant, cantoneres, fulles gofrades i
lliscants, fundes protectores, separadors per fruita i gofrat avícola).
El seu ampli ventall d’acabats,

s’obté a partir de la combinació
de diferents colors, gofrats, jugant
costantment amb noves idees i
formes per tal de crear nous dissenys innovadors que s’adeqüin
a les darreres tendències. Segons
Pere Joan Valls “una de les nostres
fixacions és la voluntat d’apropar
el paper a les necessitats que requereixi cada client”.
L’empresa estudia, les seves
necessitats, i els ofereix assessorament, a més de modificar els
paràmetres del producte.
El paper reciclat és la matèria
primera del seu procés de fabricació, per això el tracten amb cura
mitjançant exhaustius controls de
qualitat, rigor i selecció emparats
a les normatives europees vigents.
Per tant, a Pere Valls entenen que
reciclar i seleccionar no són dos
termes contradictoris i, basantse en aquesta màxima, treballen
per fabricar productes de primer
ordre.

En sintonia amb la seva màxima i el seu compromís ambiental,
i utilitzar les energies renovables,
el juliol del 2014 es va substituir la caldera de gas per una de
biomassa, alimentada per estella
forestal de proximitat, un fet destacat dins del context ambiental
de la indústria paperera. ja que
és la primera empresa del sector a
Catalunya en apostar per aquest
canvi, circumstància que els va
dur a guanyar el premi al compromís social i ambiental 2016
durant la setzena edició del Sopar
de l’Empresari de la Unió Empresarial de l’Anoia.
En l’actualitat aquesta aposta
significa per l’empresa un estalvi energètic del 35%, i la no dependència del gas natural, i una
reducció de 3.300 TM anuals de
CO2 d’emissions a l’atmosfera.
L’empresa, a més, compta amb
diversos certificats que avalen la
seva cura per l’entorn.

