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DAVID VILOMARA VELA

VILOMARA&ASSOCIATS NEIX L'ANY 2002
EL 2006 S'INCORPORA DE PLE A L'EMPRESA FAMILIAR

"SÓC UNA PERSONA INQUIETA I AMB GANES DE
CONÈIXER"
Nascut a Sant Sadurní d'Anoia, el David s'estima molt el poble:
"m'estimo molt Sant Sadurní i m'agrada la mida que té, que sigui un
poble on ens coneixem pràcticament tots, no voldria que canviés
massa".
En uns inicis el David es va formar i va començar a treballar en el
món de l'arquitectura a cavall entre Sant Sadurní i Barcelona, però
com a persona inquieta que és, i amb ganes de conèixer, aviat es va
formar en dret immobiliari, i a poc a poc es va anar introduïnt en
aquest fascinant món, que avui ha esdevingut el seu fort.

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ

Al febrer del 2002, aquest any ha fet 20 anys, neix l'empresa familiar
Vilomara&Associats, "amb la voluntat principal d'oferir un servei
integral a les empreses i també treballar el mercat immobiliari. En
aquells moments jo treballava en una enginyeria dedicada a la
legalització de bodegues, però ajudava tant com podia a l'empresa
familiar, sobretot en tot el tema immabiliari, que era i és la meva
passió. Aleshores va arribar el moment, l'any 2006 deixo el sector de
l' enginyeria industrial i em dedico plenament a Vilomara&Associats,
formant part de l'equip professional. Avui en dia sóc el responsable
de l'empresa i un membre actiu dins del departament immobiliari."
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VILOMARA&ASSOCIATS ÉS UNA EMPRESA
MODERNA
"EN PLENA CRISI ENS VÀREM CENTRAR EN EL POBLE"
"Un dels moments més difícils que recordo
van ser els anys de la crisi immobiliària i
econòmica que va començar al 2008. Tothom
ens deia que ens havíem de globalitzar, que el
comerç canviava, que les empreses canviaven,
que havies de sortir i expandir-te, però la
meva mentalitat va ser completament al
revés, estic a Sant Sadurní, confio en el poble,
i el que vull és centrar-me al màxim en ell.
Penso que va ser una bona aposta perquè, en
plena crisi, va ser el moment en que ens vam

afiançar més, i tot i que econòmicament ho
vam patir moltíssim, a nivell d’estructura i
d’estratègia d’empresa vam aconseguir fernos un lloc empresarial en el municipi. "
Avui en dia l'empresa té 3 àrees diferenciades,
el departament de consultoria i
assessorament empresarial a petites i
mitjanes empreses, la part d’administració de
finques en horitzontal i vertical (comunitats
de propietaris i gestió de lloguers) i el

"

departament immobiliari: "tres àrees
completament diferents però que estan molt
enllaçades. A nivell de personal es treballa de
forma transversal, m’agrada que tots en
sentim importants i satisfets de la feina que
fem, i que tots donem el millor de nosaltres."
"Vilomara&Associats és una empresa
moderna. Tenim l' obsessió d' ubicar el client
al centre de tot, volem que ell sigui el
protagonista, que estigui i se senti súper atès,
amb les màximes eines per poder-lo atendre
el millor possible.

OBSESSIÓ PERQUÈ EL
CLIENT SIGUI AL CENTRE

FORMACIÓ
CONSTANT DE
TOT L'EQUIP

"EL FUTUR L’AFRONTO
INTENTANT SER EL MÉS
CAMALEÒNIC POSSIBLE"
"És molt difícil tenir objectius a llarg termini,
les coses et canvien constantment. El futur
l’afronto intentant ser el més camaleònic
possible, estant el més format possible, tots
estem en formació constant, formacions a
tots els nivells".
"Tenim un problema avui en dia que és la
seguretat jurídica en tot el que fem, ens estan
canviant les lleis constantment, només amb el
tema immobiliari és per tornar-se boig, en
cinc anys han canviat la durada dels
contractes cinc vegades, per posar un
exemple. Has d’estar al dia, invertim molt de
temps en formació. El futur l’afronto amb
motivació i ganes de seguir creixent i
aprenent, amb formació constant, intentant
que el personal estigui motivat i a gust,

i que el client vegi que tot això són avantatges
per a ell".
"Les noves tecnologies a mi em perden, de fet,
quan a La Vanguardia va sortir la notícia de la
primera empresa a Espanya que oferia els
seus immobles en tours virtuals, nosaltres
feia més d’un any que ho fèiem.

SÓC UN APASSIONAT DE
LES NOVES TECNOLOGIES

"La tecnologia és la meva passió, m’agrada
aprofitar tot el que la tecnologia ens dóna
perquè puguem treballar més fàcilment i que
faci que el client en tingui un resultat, treure
el màxim rendiment a tot el que ens ofereix.
El salt que s’ha fet en els últims anys i mesos
ha sigut exponencial, i ara ens ve el tema del
blockchain, i infinitat de coses que canviaran
completament la manera que tenim de
treballar avui".

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ
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