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Anna Maria Geli, rectora de la UdG, manifesta-
va en una entrevista recent (vegeu Engega 14) 
que es començava a notar la petjada de la Uni-
versitat al territori. «Formem els professionals 
del país, del demà», afegia. La petjada existeix 
i és gran. Un detall de la marca és QNORM, 
una empresa en la qual tots els treballadors 
procedeixen de la Universitat de Girona. 

Probablement no serà fàcil que aparegui cap altra empresa 
en què els catorze treballadors, fins i tot el director general, 
hagin tingut relació amb la UdG. Xavier Sors n’és el propie-
tari, pilota el vaixell. Es va llicenciar en la primera promoció 
dels estudis de Ciències Ambientals de la UdG. 

Consultoria i enginyeria

Xavier Sors descriu la formació que va rebre a Ambientals 
com molt oberta i poc centrada en un tema específic, «un 
valor afegit a l’hora de conduir l’empresa en un entorn can-
viant». Afirma que té el costum de no dir mai que no, i dei-
xar fer la gent que treballa amb ell, que sempre proposa co-
ses noves. Uns treballadors que són, amb una única excep-
ció, titulats per la Universitat de Girona. Hi ha llicenciats en 
Ambientals, i també químics, biòlegs, enginyers... Defineix 
QNORM com una empresa «pluridisciplinària en matèria 
d’innovació, energia, medi ambient, excel·lència i qualitat». 
Va triar el centre tecnològic LEITAT com a soci tecnològic 
i assegura que els ha anat molt bé. També ha estudiat la 
possibilitat d’instal·lar-se al Parc Científic de la UdG, tot i 
que, de moment, continuen ocupant un espai de tres-cents 
metres quadrats a la zona de l’Espai Gironès, a Salt. El camp 
d’acció està dividit entre la consultoria i l’enginyeria.

Pel que fa a la primera, en què es troba l’origen del ne-
goci, va iniciar l’activitat en l’adequació a les normes ISO 
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per anar-se transformant, condicionada per noves demandes 
i requeriments, cap a la redacció de projectes d’excel·lència i 
de millora continuada. David Pérez, llicenciat en Ciències Am-
bientals per la UdG és el responsable de l’àrea. Pel que fa 
a l’enginyeria, l’empresa s’ha especialitzat, sobretot, en les 
energies renovables i l’estalvi i l’eficiència energètica. Remei 
Aldrich, que fa poc ha defensat la tesi doctoral, lidera aquest 
vessant, en què QNORM actua de promotora dels projectes 
que desenvolupa. Sors matisa que les energies renovables 
han estat una aposta estratègica que han finançat de la seva 
pròpia butxaca i que aviat recolliran els fruits, perquè el sector 
és a punt de fer un gran salt endavant. «La feina dels darrers 
anys ens col·loca en una posició preferent en el mercat gironí 
i català», afegeix.

QNORM lidera els projectes de 
biomassa més interessants que es 
preparen a Girona, sobretot gràcies 
a l’avantatge competitiu que els ha 
proporcionat el coneixement al detall 
del territori

L’empresa té una mida petita si es compara amb d’altres del 
sector, però Sors només veu punts forts en aquesta situació, 
perquè els permet fer «una feina de ratetes que penso que 
és més eficaç», explica. Deu encertar en el diagnòstic, perquè 
lidera els projectes de biomassa més interessants que es pre-
paren a Girona, sobretot gràcies a l’avantatge competitiu que 
els ha proporcionat el coneixement al detall del territori. Per 
exemple, per al desenvolupament de la biomassa i el biogàs 
han tractat directament amb els propietaris forestals i rama-
ders, en part perquè ho exigia el guió, però també perquè «és 
el món d’on provenim».


