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Maneta d’una moto fabricada per l’empresa de components AJP de l’Hospitalet de Llobregat ■ XAVIER BERTRAL

AJP col·labora amb la Xina
per fer peces per a moto
PRESTIGI · La firma de l’Hospitalet de Llobregat és actualment de les poques
empreses catalanes que resten al sector auxiliar dels fabricants de motos
CREIXEMENT · Ha experimentat una bona evolució en els últims anys
Jordi Garriga
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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a és prou significatiu el
nombre d’empreses que
ha sabut esmunyir-se de
l’amenaça dels fabricants
asiàtics trobant-hi possibilitats de col·laboració. Aquest
és el cas del fabricant de components de moto AJP Industrial, de
l’Hospitalet de Llobregat.
Des dels seus inicis, l’any 1974,
aquesta empresa familiar, administrada per la família Egea, ha
maldat per diferenciar-se en el
sector de components. Com relata Jordi Rius, controller de l’empresa, “la pinça i la bomba de fre
van ser les primeres peces que
ens van diferenciar com a subministradors davant els fabricants,
que podien veure que no érem
uns simples venedors de recanvis”. D’aleshores ençà, AJP ha
consolidat una trajectòria ferma,
sent proveïdor de boixes i frens
de gairebé totes les marques europees i esdevenint una de les poques auxiliars de la indústria de
la moto que a casa nostra poden
ufanejar-se de tenir una salut envejable, amb creixements anuals
de dos dígits i una facturació de
l’últim exercici de 18,6 milions
d’euros.
Una de les fites importants de
l’empresa, sobre la qual s’ha bas-

tit bona part del seu prestigi, va
ser desenvolupar un fre de disc
per a motocicletes de 50 cc que va
estrenar la marca Puch (ara
Suzuki), amb una important acceptació al mercat.
En aquests moments, l’empresa s’ha embarcat en un projecte
de divisió del treball amb fabricants xinesos. Com explica Rius,
“ara al sector hi ha la tendència,
semblantment al que passa amb
l’automòbil, de demanar a l’auxiliar subconjunts fets, i això en el
cas de la roda ens ha dut a treballar amb un fabricant xinès perquè ens faci la llanta, que nosaltres li homologuem, mentre que
nosaltres seguim fabricant el que
realment té valor afegit, coses delicades com pinces, bombes de fre
i embragatge, tubs de fre i boixes
de davant i darrere”. Així mateix,
en el desenvolupament d’un nou
tipus de fre, AJP també està treballant conjuntament amb una
empresa xinesa.

Un sector que va rebre
Aquest tipus de col·laboració s’explica per la particular evolució del
sector en els últims anys. Com recorda Rius, “les marques europees recorden ara la poca previsió
que van tenir fa anys quan van
apostar per les marques auxiliars
japoneses, que van arrasar el nostre sector, però que després se’ls

van menjar, ja que van possibilitar el desembarcament de les
grans marques japoneses, que es
van ensenyorir del mercat”. Així
doncs, prossegueix Rius, “ara les
marques europees, les que queden, tot i que collen els auxiliars,
procuren que hi hagi una bona
col·laboració i recelen del que els
puguin oferir a la Xina”. És clar
que, com vol remarcar Jordi Rius,
aquesta bona entesa obliga empreses com AJP Industrial a fer
un important esforç en innovació, en el seu cas a introduir-se en
productes per a segments nous,
com l’alta cilindrada. Des de fa un
parell d’anys, AJP dissenya frens
de disc i pinces de pistons per a

L’empresa vol estar més
a prop dels fabricants per
poder assumir les
condicions del ‘just in time’
motos de 500 i 1.300 cc.
D’altra banda, els fabricants xinesos, segons interpreta Rius,
“també han entès que el que han
de fer és col·laborar amb empreses com nosaltres, entre altres
coses perquè així poden seguir
aprenent”.
L’empresa s’ha especialitzat en
el trajo a mida i la sèrie curta,
trets distintius de qui vol preser-

var una identitat de qualitat, però
també ha tingut cura amb la logística: disposa d’un mes d’estoc al
magatzem, al qual cal sumar una
mes de producte en curs i un altre
mes d’estoc en trànsit. Com remarca Jordi Rius, “tenir un bon
servei és fonamental per fidelitzar els clients europeus”.

Nova localització
Entre els projectes de futur de
l’empresa hi ha la possibilitat de
cercar una nova localització. Ara
l’empresa escampa una superfície de 8.000 metres quadrats en
diverses naus industrials de
l’Hospitalet, però s’està estudiant
obrir alguna planta “prop d’algun
fabricant que ens obliga a treballar amb un rigorós just in time”.
AJP Industrial és la viva història
del sector de la moto a Catalunya.
Va acompanyar marques com
Montesa, Ossa, Ducati o Sanglas
en el seus bons anys. Als vuitanta, el seu fre de disc per a ciclomotors va causar sensació, i marques com Derbi, Rieju, Motorhispania i Gilera li van fer confiança.
A mitjans d’aquesta dècada va entrar al sector del trial, amb Montesa, sector on també adquiria
renom, col·laborant amb Gas
Gas, Beta i Fantic. Als noranta, el
seu fre de disc es va estendre als
scooters de Peugeot, Italjet, Beta,
Suzuki i altres. ■

ecentment he coordinat un número especial sobre l’habitatge per a la revista Papeles de Economía Española.
Una de les dades d’aquest
volum que més han cridat
l’atenció a l’opinió pública
és que es necessiten 9 anys
de salari complet per pagar
un habitatge mitjà a Espanya. Però aquest indicador
varia molt per ciutats. Fem
el càlcul per a la ciutat de
Barcelona. Segons les
dades de l’Ajuntament, el
preu del metre quadrat
d’obra nova és de 5.856
euros. Per cert, que aquest
valor és molt proper als
6.100 euros de París o els
6.500 de Londres. L’última
estimació (2002) de l’Ajuntament sobre la renda familiar disponible (ingressos després d’impostos
dels membres d’una família de grandària mitjana) a
la ciutat de Barcelona era
de 20.558 euros. Suposem
que des de 2002 la renda
familiar disponible hagués
crescut al 8% (molt per
sobre del creixement de

Barcelona ja és una
ciutat europea,
almenys en el preu
de l’habitatge
l’economia). A la fi de 2006
s’arribarien a gairebé els
28.000 euros de renda familiar mitjana. Això vol dir
que una família de Barcelona necessitaria 18,8 anys
d’ingressos íntegres per
comprar un habitatge nou
de 90 metres quadrats.
Això és molt o poc? En principi és més del doble dels
anys necessaris en la mitjana d’Espanya i gairebé el
doble del nivell observat a
Barcelona en el màxim de
l’anterior boom immobiliari (1990). Són també molts
més anys que els necessaris a París (14 anys) o en
l’àrea metropolitana més
cara dels Estats Units
(Orange County, 11,5
anys). No obstant això
l’índex d’accessibilitat a
Barcelona, mesurat per la
proporció que la hipoteca
representa sobre el sou,
està solament una mica
per sobre del màxim del
passat. Ara bé, augmentant els anys de la hipoteca
podem disminuir aquest
índex tant com vulguem.
En fi, ho hem aconseguit! Barcelona ja és una
ciutat europea i internacional, almenys en el preu
de l’habitatge. El tema
dels salaris és una altra
cosa…

