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Tecnoquark crea una divisió d’enginyeria amb 

seu a Sant Cugat del Vallès 

El grup industrial especialitzat en components per a l’automoció i l’aeronàutica 

Tecnoquark ha creat una divisió d’enginyeria a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per tal 

de donar resposta a la demanda creixent d’oferir solucions integrades, que contemplin 

tant la fabricació com la conceptualització i el disseny d’utillatges.  

Barcelona, Març de 2016.- La nova divisió d’enginyeria de Tecnoquark oferirà a empreses del 

sector de l’aeronàutica, l’automoció, construcció de maquinària i d’altres, el servei de 

conceptualització i disseny de solucions tècniques. Aquest pas corporatiu respon a la 

necessitat creixent per a moltes empreses, que a més de la fabricació dels utillatges, també 

requereixen d’una solució que els aporti la concepció i el disseny dels mencionats utillatges. 

Algunes de les empreses del sector de l’aeronàutica que ja han contractat a Tecnoquark el 

servei d’enginyeria són MTorres, Aciturri, Sener o Aernnova. 

Per la creació d’aquesta divisió d’enginyeria, Tecnoquark ha contractat tres enginyers 

especialitzats provinents d’empreses com Applus i Aernnova, que seran liderats per un 

responsable que ja formava part de l’equip de Tecnoquark. La nova divisió treballarà des de 

Sant Cugat del Vallès, mentre que la seu del grup es mantindrà com fins ara a Manresa. 

Tecnoquark Trust SA és un grup industrial que ofereix solucions globals de disseny i 

fabricació d’utillatges, concepció i automatització de processos industrials i fabricació de 

components aeronàutics i pel sector de l’automoció amb gran projecció i experiència.  

El seu origen es troba a l’empresa Matribages, fundada el 1987, tot i que va ser el 2013 quan 

es va constituir com a holding per incorporar altres empreses i constituir un grup 

internacionalitzat de productes i serveis industrials. Amb seu i fàbrica a Manresa (Barcelona), 

compta amb 45 treballadors i té una àmplia experiència internacional en els sectors de 

l’automòbil, aeronàutic i construcció de maquinària.  

Tecnoquark, que el 2015 va facturar 3,4 milions d’euros, va entrar al Mercat Alternatiu Borsari 

(MAB) el desembre de 2015 amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a dos grans reptes: 

diversificar més les seves activitats especialment cap el sector aeronàutic i internacionalitzar-se 

productivament. 

 

 

Per a més informació: Gabinet de premsa de Tecnoquark 

Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46  

Clara Bassols clara@bottini.es 620 03 74 50 


