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La indústria aeronàutica a Catalunya. Dels pioners d'Elizalde al Gutmar d'avui 
 

La indústria aeronàutica espanyola va néixer a Catalunya de la mà d'empreses com Elizalde i 

"La Hispano Suiza" 

 

Aquest 2021, l´empresa catalana GUTMAR fa setanta anys des de la seva fundació. 

Setanta anys d'ençà que dos mestres industrials de l´empresa Elizalde, Bernabe Gutierrez i 

Joan Martorell, amb pocs recursos, però amb passió per la qualitat i la feina ben feta, van 

arriscar en crear la seva empresa i amb molt d´esforç i treball des de fa més de quaranta anys i 

fins avui, són proveïdors de 1r nivell dels principals fabricants de la indústria aeronàutica. 

 

El sector aeronàutic té fortes barreres d'entrada tecnològiques, de qualitat i també 

financeres, però és de les poques indústries d’alt valor afegit que fidelitza la cadena de valor i 

que la manté tot el cicle de vida del projecte. 

 

 

 

 
 



     
   

 

 

Joan Martorell Castillo, enginyer industrial per la UPC i president executiu Grup GUTMAR.  

Com a president de GUTMAR, son patrons de la Fundació BCN FP, del CTAE (Centre de 

Tecnologia Aeroespacial), BAIE (Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai) i membre del 

grup d’aeronàutica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.    

Fins a 2019 ha estat president del Consell de la Delegació Cambra de Comerç de Barcelona a 

l’Hospitalet de Llobregat.  

Des de 1993 i fins a l’actualitat la seva experiència com a docent ha estat la de dirigir projectes 

de fi de Carrera a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC), tutor 

de becaris estrangers en GUTMAR i ha coordinat cursos pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, així com conferències en universitats, centres de formació 

professional, Cambra de Comerç i Cercle d’Economia.  

 
Lloc: Conferència en línia, mitjançant la plataforma ZOOM. Per connectar es necessitarà 

enllaç, que enviarem més endavant, prèvia inscripció.  

Hora: 18.30 h  

Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org 

mailto:secretaria@amctaic.org

