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PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

 
Benvolguts socis, 
 

 

 

 
És per a mi un honor presentar la memòria d’activitats del 
Gremi de Fabricants corresponent a l’any 2015, tot i que vaig 
assumir la presidència en el mes d’octubre i per tant la major 
part de les activitats que s’hi recullen varen ser 
desenvolupades sota el mandat de l’anterior Junta Directiva. 
Vull començar doncs agraint a tot l’equip, la feina feta sota la 
Presidència del Sr. Francesc Garcia-Planas, així com pel 
personal laboral del Gremi durant aquest període. 
 
El Gremi de Fabricants, té un  compromís històric  amb el 
sector tèxtil, i en aquesta etapa, ho fem conjuntament amb 
Texfor, que és la patronal tèxtil de la que en som fundadors i 
part. 
 

Actualment, la indústria del tèxtil i de la confecció representa a nivell nacional un 6% de 
l’ocupació industrial, un 3% de la producció i el 7% de les vendes a l’exterior.  Malgrat tots 
els entrebancs que en els últims temps el sector s’ha trobat pel camí, les empreses han 
revertit la situació i s’ha tancat l’any 2015 amb els principals indicadors en positiu.  
 
La xifra de negocis ha superat els 10.000 milions d’euros i s’ha situat a 5 punts per sobre en 
comparació l’any anterior.  En el darrer any, l’ocupació ha tingut un comportament similar, 
ja que s’incrementa el nombre de treballadors, per segon any consecutiu en el cas del textil 
i per primer cop en el cas de la confecció. 
 
La tendència positiva s’ha mantingut en les exportacions (+9%),  i de nou han batut un 
rècord històric apropant-se als 14.000 milions d’euros.  Més de 2/3 d’aquestes vendes 
tenen com a destí la UE, sent els principals clients França, Itàlia, Portugal i Alemanya.  Per 
altra banda les importacions,  com a conseqüència de l’increment de la demanda interna i 
la major activitat industrial, han crescut per sobre de les exportacions (+12.6%) i han 
superat els 18.000 milions d’euros fent créixer el dèficit de la balança comercial.  Més de la 
meitat dels proveïdors són països asiàtics, sent Xina el capdavanter i representant el 23% 
d’aquestes compres. 
 
Des de la crisi financera el que ha impulsat a les empreses han estat les vendes a l’exterior; 
en els últims dos exercicis, la millora de la conjuntura, la recuperació de la demanda 
interna i una major confiança dels consumidors, ha permès diversificar l’origen dels 
ingressos i consolidar l’activitat industrial propiciant la inversió en maquinària.  
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L’evolució del Tèxtil i la Confecció a Catalunya ha estat molt similar a la de l’estat espanyol,  
el 40% de la xifra de negocis i del comerç exterior del sector es concentra en terres 
catalanes.   Les empreses catalanes al llarg del 2015 han destacat pel seu grau d’innovació i 
han tingut un paper important els teixits i els tèxtils d’ús tècnic. 
 
A nivell europeu el sector espanyol es troba dintre dels top 5 pel que fa a la xifra de 
negocis, la inversió i les exportacions.  La xifra de negocis espanyola representa el 6%, la 
inversió el 8% i les exportacions el 10% del sector de la UE.  El sector tèxtil i de la confecció 
continua jugant un paper important en l’economia europea, representa el 2,4% de 
l’ocupació de la indústria manufacturera europea i el 1,4% del valor afegit.  Dintre de la 
política industrial de la Comissió Europea el sector és considerat estratègic i es calcula que 
continuarà sent un sector important proveïdor de productes innovadors i competitius.  
 
Es preveu que l’any 2016 la bona marxa del sector continui d’una forma més pausada.  
S’espera que la demanda domèstica i les exportacions segueixin creixent.  La incertesa de 
diferents factors tals com l’evolució dels països emergents i la lenta recuperació europea, 
la inflació o altres conflictes no econòmics,  condicionaran l’evolució sostinguda d’aquests 
indicadors.  
 
El Gremi té un fort compromís territorial i per tant seguirà compromès amb la ciutat de 
Sabadell, amb la seva demarcació i amb Catalunya i, en aquest sentit, seguirem treballant 
aportant iniciatives per contribuir a impulsar totes aquelles accions que facilitin la creació 
de llocs de treball, que ajudin a les empreses a ser més competitives i així contribuir a fer 
una ciutat més pròspera i més justa socialment.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Blai Costa i Creus 
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2. MAPA INSTITUCIONAL   

SECTORIAL   NIVELL DE  
REPRESENTACIÓ    REPRES. 2015    REPRES.2016 

    

FITEXLAN GREMI PRESIDÈNCIA   F. GARCIA-PLANAS   
Proposta de 
nomenament:  
JOSEP ROCA 

  PRESIDÈNCIA 

 
 
 
 
 
TEXFOR 
  

FITEXLAN COMITÈ EXECUTIU 
 FRANCESC LLONCH  

F. GARCIA-PLANAS 
 FRANCESC LLONCH  

XAVIER BOMBARDÓ 
 

PRESIDÈNCIA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 F.GARCIA-PLANAS  
FRANCESC LLONCH  
JOAN C. GRAU  
ANTONI GINESTÀ  
JOSEP M. SABATÉS  
I PLAÇA IIT 

 
FRANCESC LLONCH  
ANTONI GINESTÀ  
JOSEP M. SABATÉS  
XAVI BOMBARDÓ  

   

CONSEJO INTERTEXTIL  
ESPAÑOL FITEXLAN COMITÈ EXECUTIU   F. GARCIA-PLANAS 

    
FRANCESC LLONCH 

    

    
 

          

INSTITUCIONS            

FUNDACIÓ PER LA  
INDÚSTRIA 1559 GREMI PATRONAT   F. GARCIA-PLANAS BLAI COSTA 

    

FOMENT 
  

TEXFOR        FRANCESC LLONCH   

GREMI     F. GARCIA-PLANAS   BLAI COSTA     
CEOE CIE               

  FOMENT     JORDI CASAS    JORDI CASAS     

CIESC GREMI JUNTA DIRECTIVA   F. GARCIA-PLANAS   BLAI COSTA  
NÚRIA AYMERICH   PRESIDÈNCIA  

SEC. GRAL. 

FEPIME CIESC        BLAI COSTA     

FEM VALLÉS 
  

GREMI     F. GARCIA-PLANAS   BLAI COSTA  
NÚRIA AYMERICH     

CIESC               
B-30 GREMI ASSEMBLEA 

GENERAL F. GARCIA-PLANAS   BLAI COSTA     

    COMISSIÓ  
EMPRESARIAL      NÚRIA AYMERICH     

CAMBRA DE COMERÇ GREMI 
(Presidència  
Comissió 
Indústria) 

  LLUÍS MATAS   LLUIS MATAS 
ANTONI GINESTÀ     

    Ple de la Cambra   JOAN GARCIA-PLANAS       J. GARCIA-PLANAS    

FUNDACIÓ BOSCH  
I CARDELLACH   PATRONAT   ANTONI MONÉS    ANTONI MONÉS     

FUNDACIO ANTIGA  
CAIXA DE SABADELL   PATRONAT   JOSEP ROCA    JOSEP ROCA     
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AJUNTAMENT DE  
SABADELL 

  NIVELL DE  
REPRESENTACIÓ REPRES. 2015  REPRES.2016 

CONSELL DE CIUTAT GREMI    F.GARCIA-PLANAS   NÚRIA AYMERICH 

CONSELL DE DISTRICTE I GREMI        NÚRIA AYMERICH 

Processos participatius GREMI    NÚRIA AYMERICH   NÚRIA AYMERICH 

OAMA GREMI    JOAN GORINA  
ELENA DÍAZ   ANTONI MONÉS 

ELENA DÍAZ 
TAULA D'IGUALITAT  
(Anteriorment Consell Municipal 
d'Igualtat) 

GREMI    ELENA DIAZ   ELENA DIAZ 

PROTOCOL DE SOSTENIBILITAT  
I CANVI CLIMÀTIC GREMI    ELENA DIAZ   ELENA DIAZ  

TAULA MOBILITAT GREMI        NÚRIA AYMERICH 

TRBUNAL ARBITRAL DE SABADELL GREMI    F.GARCIA-PLANAS   NÚRIA AYMERICH 

ASSOCIACIÓ PER L'ARBITRATGE GREMI    F.GARCIA-PLANAS   NÚRIA AYMERICH 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÉS 
OCCIDENTAL GREMI    NÚRIA AYMERICH   NÚRIA AYMERICH 

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ 
METROP. BCN GREMI        NÚRIA AYMERICH 

FAJEEC (Catalunya) ISP  Junta BERNAT LADRÓN DE 
GUEVARA   BERNAT LADRÓN 

DE GUEVARA 

UNIVERSITATS        

UPC. ENGINYERIA TEXTIL  
(INSTITUT D'INVESTIGACIÓ TEXTIL 
I COOP. IND.-UPC TERRASSA-) 

   CONVENI  
PATRONAT F.GARCIA-PLANAS   NÚRIA AYMERICH 

ESDI GREMI  PATRONAT     BLAI COSTA 
 

El Gremi de Fabricants de Sabadell és una entitat patronal que forma part important de la 
vertebració del teixit patronal i institucional del nostre país. 

 
El Gremi de Fabricants dóna suport i representa  a les empreses agremiades, és portaveu 
dels seus interessos i necessitats davant els organismes locals, nacionals i internacionals i 
és motor per fer possible l’evolució i la  millora de les empreses tèxtils del nostre país. 
Representació institucional: 
 

o Fundació per la indústria 1559. Membre del Patronat. 
o Fundació ESDI. Membre del Patronat. 
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o Foment del Treball Nacional. Membre de Junta Directiva. 
o TEXFOR. Vicepresidència. 
o CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL-CIE. Membres a través de Fitexlan. 
o CIESC. Vicepresidència. 
o Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa- Intexter. Membre 

del patronat 
o Fundació Bosch i Cardellach. Membre del patronat. 
o Fundació d’Antigues Caixes Catalanes. Membre del Patronat. 
o Tribunal Arbitral de Sabadell. Membre del Tribunal. 
o Associació per l’Arbitratge de Sabadell. Membre del Patronat. 
o EGARSAT. Membre de la Comissió de Control i Seguiment. 
o OAMA. Membre del Patronat. 
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3.1. ACTIVITATS DEL GREMI DE FABRICANTS 

 
El Gremi ofereix a les empreses elements que les ajuden a la consecució de la millora 
continua, i als empresaris elements per relacionar-se entre ells, facilitant també el contacte  
amb personalitats de màxima rellevància de la societat civil. 
 
 

o Conferència sobre “Emocions, motivació i progrés” 
 

 

 

 
 
La sessió va tenir lloc durant la celebració 
dels actes de Sant Sebastià 2015 que va 
celebrar el Gremi el 20 de gener, i que va 
ser a càrrec del Dr. Rafael Bisquerra Alzina, 
catedràtic d’Orientació Psicopedagògica de 
la UB. 
 

 
 
 

o Sessió sobre màrqueting online 
 

 
El Gremi va organitzar una sessió de 
presentació de “Sewwand”, una poderosa 
eina de màrqueting online a l’abast dels 
agremiats a preus molt competitius. Es tracta 
d’una plataforma basada en la web per 
millorar les relacions de negoci entre 
dissenyadors qualificats, compradors i els 
proveïdors de la indústria tèxtil a nivell 
europeu. 
 



 
 

9 
 
 
 

MEMÒRIA 2015 

 
 

o Sant Sebastià 2015 
 
 

 

Com és habitual, el dia 20 de gener es va celebrar la 
festivitat del Sant Patró de l’Entitat, Sant Sebastià, amb 
el tradicional sopar que va reunir als socis del Gremi i 
una representació de la societat civil de la Ciutat. 
 
A les 11:30 h del matí es celebrà la solemne Missa en 
honor de Sant Sebastià, a la capella del mártir, i en el 
mateix acte va tenir lloc un record pels agremiats 
difunts. 
 

Posteriorment, i abans del sopar, el discurs del president, Sr. Francesc Garcia-Planas, es va 
centrar en el canvi de tendència que s’albirava, basat en una millora de la productivitat i en 
el bon comportament de les exportacions.  Va afegir, que això “ha estat possible 
principalment gràcies als esforços de les empreses i dels seus treballadors, els  qui davant 
una situació en que els polítics miraven cap a una altra banda, han agafat el brau per les 
banyes i sense ajuts ni l’alè de les administracions, s’han reestructurat, s’han reorientat, 
han estat innovadores, han fet els seus productes més competitius i s’han llençat a la 
aventura de conquerir els mercats exteriors”. 
 
Va continuar exposant que la crisi no havia acabat i que es podría parlar de satisfacció  
quan es recuperés la cohesió social perduda, quan s’arribés a uns nivells acceptables en les 
taxes d’atur, quan els empresaris i els treballadors retornessin a una situació de confiança, 
quan el nostre endeutament, públic i privat,  tornés als nivells adequats, i quan el cost de la 
energia deixés de ser un llast per la nostra competitivitat.   
 
Va ser crític amb els polítics i les administracions i els va demanar que treballessin per 
planificar unes bones polítiques industrials, sobretot, per a les Pimes. 
 
També va tenir paraules per a l’administració local demanant-los la potenciació de 
l’economia i la indústria de la Ciutat.   
 
Al final el president va encoratjar a tots els socis “a demostrar a tothom que encara som 
aquí, que el tèxtil continua viu i amb moltes ganes de tirar endavant, de demostrar a tots 
aquells que no ens veien futur, que el futur és nostre, que si que s’ha patit, però el patiment 
ens ha fet molt més forts, que els 456 anys d’història d’aquest Gremi ens avalen i que estem 
preparats per continuar el nostre camí, afrontant tots els reptes i superant, com hem fet 
sempre, tota mena de dificultats” 
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De dreta a esquerra: 
 

Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i 
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya 

 
Sr. Francesc Garcia-Planas, President del 

Gremi de Fabricants de Sabadell 
 

Sr. Jordi Ribes, President de la Confederació 
de la Industria tèxtil-TEXFOR 

 
 

 
o Assemblea General de Socis 

 
 

 

 

El dia 9 d’octubre va tenir lloc l’Assemblea General 
de Socis, en la que es van presentar la liquidació de 
comptes del Gremi de l’exercici 2014 i es va aprovar 
el pressupost 2015. 
 
En aquesta ocasió es va procedir a la renovació de 
càrrecs de la Junta Directiva, essent el relleu del 
President fins aleshores, Sr. Francesc Garcia-Planas i 
Marcet pel Sr. Blai Costa i Creus, a més de produir-se 
la renovació de la junta directiva, que va quedar 
amb la següent constitució de membres: 
 

● President: Sr. Blai Costa i Creus 
● Vicepresident: Sr. Joan Carles Grau i Bedós 
● Tresorer: Eduard Costals i  Peña 
● Vocal: Xavier Bombardó i Buxó 
● Vocal: Antoni Ginestà i Lladó 

 
El nou President proposà a la Sra.  
Núria Aymerich i Rocavert, com a  
nova Secretaria General del  
Gremi  de Fabricants. 
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o Assistència a actes 

 
- Assistència al fòrum “Perspectives econòmiques per l’any 2015”, amb el Sr. Josep Oliu, 

President del Banc Sabadell, a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell. 
 

- Assistència al fòrum Club Cambra, amb  l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  de Catalunya, a la seu de la Cambra de Comerç 
de Sabadell 

 
- Assistència al lliurament de beques de la Fundació Privada Olga Torres,  

a l'Auditori de l'Hospital del Parc Taulí, presidit pel Conseller d'Economia  
i Coneixement. 

 
- Assistència a diferents conferències al Cercle d’Economia  

durant tot l’any.  
 

- Assistència a la reunió de l’Associació per l’Arbitratge de Sabadell. 
 

- Assistència al plenari de Patronat de l'INTEXTER, a Terrassa.  
 

- Assistència a les Comissions de Control i Seguiment d’EGARSAT.     
 

- Dinar amb el Sr. Josep Piqué a la seu de Foment del Treball,  
organitzat  per la Societat d’Estudis Econòmics. 

 
- Assistència a les reunions de Junta Directiva de Foment del Treball Nacional, durant tot 

l’any. També com a Vicepresident del CIESC a la mateixa Junta Directiva i a l’Assemblea 
anual. 

 
- Assistència a la Jornada BBVA Economia i Perspectives,  

organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes.  
 

- Assistència a la jornada dedicada als sectors industrials  
de l’Arc Mediterrani, a Alcoi, organitzat per  
l’Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa.  

 
- Assistència a la Barcelona Fashion 080.   

 
- Assistència al Texmeeting by Texfor.  

 
 

- Assistència a la jornada sobre Catalunya Oberta al Mòn,  
dins de la XXI Setmana de la Internacionalització Empresarial,  
organitzat per la Generalitat i Acció i amb la presència  
del Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la la Generalitat. 
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- Assistència al lliurament dels PREMIS PIMES 2015, convidat per PIMEC Vallès Occidental. 
 

- Assistència a l'acte acadèmic de lliurament de les acreditacions als alumnes (dissenyadors) 
que configuren la promoció 2011-2015 de l’ESDI.   
 

- Assistència  al Degree Show” B A S I C U T O P I A,  
desfilada final dels estudis de Grau de la titulació oficial de Disseny.  

 
- Assistència a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la UPC .  

 
- Assistència a la Sessió Inaugural del curs acadèmic 2015-2016  

de la Fundació Bosch i Cardellach.  
 

- Assistència a les festes patronals de diferents associacions de la Ciutat. 
 

- Assistència com a patró, a les reunions del patronat de la  
Fundació per la Indústria. Sabadell-1559.   

 
- Assistència a la Nit de l’empresari de CECOT.  

 
- Assistència al SABADELL SMART CONGRESS 2015  

Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents, 
organitzat per l’Ajuntament de Sabadell  

 
- Assistència a la conferència  sobre  

“L’impacte del Tèxtil en el Vallès”.  
Organitzat per la delegació de l’Escola  
d’Enginyers de Catalunya, a Granollers.  
 

- Assistència als actes de la M. de Deu dels Àngels patrona  
del Col·legi d’Art Major de la Seda. 

 
- Assistència a l’acte d’obertura del curs acadèmic  

de la UIC 2015-2016. 
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3.2. SERVEIS QUE OFEREIX ALS ASSOCIATS EL GREMI DE FABRICANTS 
 

 
Els serveis específics del sector tèxtil, el Gremi de Fabricants, els ofereix  conjuntament 
amb la patronal tèxtil Texfor. 

 
o Projecte d’optimització de costos de serveis de telecomunicacions 

 
Segueix vigent el conveni de col·laboració amb la consultora Doxser per tal que els socis 
puguin beneficiar-se de condicions preferents en quan estalvi en tarifes de comunicacions 
amb Orange. 

 

 
 

o Servei de borsa de treball, tèxtil, generalista i actualitzada, que facilita el contacte 
entre les empreses que necessiten professionals i les persones inscrites a la Borsa i 
que volen millorar professionalment o que busquen feina. El servei és utilitzat de 
forma habituals pels socis del Gremi així com diferents empreses tèxtils. 

 
o Comunicació 

 
Circulars informatives: 
 
Durant tot l’any 2015 es va seguir amb la tasca de tenir informats als socis en tots els 
àmbits, a través de circulars específiques del Gremi i informacions d’interès sectorial a 
través de Texfor  
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E-TEXTILENEWS.  Publicació setmanal en format digital de les notícies tèxtils més 
interessants, publicades al llarg de la setmana en diversos mitjans de comunicació, sobre  
els fets més rellevants del sector. 
 

Xarxes socials: El Gremi segueix donant informació a través de la seva pàgina facebook, i la 
seva pàgina web  

 

o El Gremi als mitjans 
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o Servei de Biblioteca i Documentació. 
 
El Gremi disposa de biblioteca i hemeroteca amb títols de temàtica tèxtil i confecció, 
economía, empresa, indústria, i història de Sabadell, que són consultats pels socis del 
Gremi així com per diferents entitats, investigadors i públic en general. 

 
També disposa de l’Arxiu Històric de l’entitat i l’Arxiu Fotogràfic.  
 
De la mateixa manera també s’inclou el Fons Artístic de l’entitat que acull peces de pintura, 
escultura, tapissos i altres elements de diversos segles, adquirits des de finals del S. XIX 
quan va sorgir la iniciativa de crear una museu industrial i artístic. Aquest fons documental 
és sol·licitat per diferents entitats de la ciutat i de Catalunya per formar part de diferents 
exposicions. 
 

 

 
Els germans Sr. i Sra. Josep Maria i Carme 
Ureta van fer donació al fons bibliogràfic del 
Gremi, d’uns llibres propietat del seu pare Sr. 
Mariano Ureta Rivero. 

 
El Sr. Ignasi Arimón va fer donació de varis llibres de temàtica tèxtil que passen a formar 
part del fons bibliogràfic de la biblioteca del Gremi, així com de divers material que ha 
estat utilitzat com a documentació didàctica en el temps que va exercir de professor a 
l’Escola Tèxtil,  i  de l’esborrany i les notes de la publicació Fundamento de los tejidos, de 
la seva autoria.  

 
 

o Col·laboracions amb altres entitats 
 

El Gremi de Fabricants, des d’aquest servei documental, continua col·laborant amb altres 
institucions (museus, arxius, etc.) en la difusió i preservació de la cultura i la història, amb 
l’organització conjunta d’activitats o amb el préstec de material divers. 

 

o Convenis 
 

o Continua vigent el conveni amb SECOTbcn (http://secot.cat),  pel qual s’ofereix als 
agremiats un servei professional d’assessoria i orientació empresarial en unes 
condicions molt especials pels socis del Gremi.  

 

 

http://secot.cat),
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o Ampliació del Conveni entre la Fundació per la Indústria. Sabadell-1559 i l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa de la UPC per a promocionar els estudis de grau d’Enginyeria 
de Tecnologia i Disseny tèxtil, entre les quals s’inclou l’organització d’un programa de 
beques per a estudiants de l’EET-UPC.  Aquest conveni està signat entre la Fundació 
per la Indústria i l’Escola d’Enginyeria i hi participa en la difusió el Gremi de Fabricants, 
com a servei als seus agremiats.  
 

 
 

− Fins a primers d’any ha estat vigent el conveni signat entre la Fundació per la Indústria i 
la Universitat Autònoma de Barcelona encaminat a elaborar estudis relatius a la 
indústria en el període 2014-2015. El responsable del projecte ha estat el Dr. Josep 
Oliver Alonso, Catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB.  

 
− L’Acord de Col·laboració amb la Fundació Mare de Déu de la Salut ha estat vigent fins el 

2015. Aquest Conveni signat entre La Fundació per la indústria i la Fundació Mare de 
Déu de la Salut ha tingut per objectiu col·laborar a l’increment i esplendor del culte a la 
Mare de Déu de la Salut. 
 

− Segueix vigent l’oferta signada amb l’Escola bressol  
 SANT NICOLAU, escola oberta a nens i nenes a partir  
 de 4 mesos i fins als 3 anys. 
 
 L’oferta en forma de  descompte, tant per la inscripció com en la matrícula del curs, és 

pels associats i treballadors del Gremi. 
 
− A través de Texfor, també es pot gaudir de descomptes en reserves hoteleres, a Vincci 

Hoteles, Sol Meliá i la cadena NH Hoteles així com en lloguer de vehicles de 
l’empresa Europcar. 
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3.        L’INSTITUT SALLARÈS I PLA 
 

    

ACTIVITATS ISP 
 
L’ Institut durant el 2015 ha realitzat un seguit d’activitats dins la programació de 
l’associació, entre les que destaquen: 

 
 

o TROBADES - COL·LOQUI 
 
 
Dinar col·loqui amb Joan Laporta 

 
El que fou el 38è president del Fútbol Club 
Barcelona, l’advocat i ex - regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona Joan Laporta, va ser 
convidat pels joves empresaris i directius 
industrials de l’ISP a un dinar - col·loqui  el dia 11 
de març, en el decurs del qual es van abordar temes d’actualitat de diversos àmbits: 
socials, econòmics, empresarials, i del Fútbol Club Barcelona.  
 
 
Dinar col·loqui amb Xavier Badia 
 
El 14 de maig es va celebrar un dinar–col·loqui amb el Sr. Xavier Badia, administrador de 
l’empresa Curtidos Badia, SA. L’empresa està dedicada a la fabricació de productes de cuir 
per a marroquineria, calçat i selleria.  
 
El Sr. Badia també és Administrador de Indústries Pere de Carme dedicada a la pell. 
Ostenta diversos càrrecs institucionals, com a Vicepresident  de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Vicepresident de la Unió d’adobadors de Catalunya, President del Gremi de 
Blanquers d’Igualada, i President de la Cambra de Comerç de l’Anoia, entre altres. 
 
En aquesta sessió es va poder compartir inquietuds i coneixements amb aquest jove 
empresari amb gran experiència en l’Administració d’una empresa de quarta generació 
alhora que també en el camp del teixit associatiu. 
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Esmorzar d’economia amb Fede Martrat 
 

 

El mes de juny l’ISP, joves empresaris i directius industrials, 
juntament amb altres associacions de joves empresaris va 
organitzar un esmorzar d’economia amb el Sr. Fede Martat, 
especialista en excel·lència comercial i d'equips, així com en 
establir dinàmiques col·laboratives i desenvolupar actituds 
positives en els equips 

 
  

Dinar col·loqui amb Enric Juliana 
 

El 4 de març, l’ISP va organitzar un dinar-col·loqui amb el Sr. Enric Juliana i Ricart, Director 
adjunt de La Vanguardia a Madrid. 
 
El periodista Enric Juliana va desenvolupar la seva activitat professional al diari TeleXpres, 
el setmanari El Món, en els serveis informatius de TVE, i al diari El País. Des de 1991 
pertany a la redacció de La Vanguardia. L'any 2000 va ser nomenat subdirector de La 
Vanguardia i actualment és director adjunt a la delegació del diari a Madrid. Guardonat 
amb el Premi Ciutat de Barcelona (Mitjans de comunicació) en 2005  i amb el "Premio 
Ciudad de Badajoz" (Periodisme) en 2008. És autor de quatre llibres sobre l'evolució de la 
política espanyola aquests darrers deu anys. 
 
La sessió va estar enfocada principalment en l’àmbit de l’anàlisi polític i econòmic de 
Catalunya i Espanya. 
 

Esmorzar d’economia amb Miquel Puig 
 
El 25 de novembre, l’ISP, conjuntament amb el Club Joves Empresaris del Centre 
Metal·lúrgic i el cercle Cecot Joves Empresaris, van celebrar un esmorzar d’economia amb 
l’economista Miquel Puig. 

 

 

Durant la sessió, que també va 
comptar amb la presència de joves 
empresaris de la Xarxa Onion, el Sr. 
Puig es va basar en el seu darrer 
llibre “Un bon país no és un país low 
cost” per explicar quines són les 
característiques d’un país decent i 
quins són els paràmetres per 
mesurar aquesta decència. 
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Amb unes entenedores comparatives, el ponent va situar el nivell de prosperitat i equitat 
d’Espanya i Catalunya en relació a altres països.  
 
Al llarg de l’esmorzar van sorgir temes com el del manteniment de l’estat del benestar o el 
tema de les pensions, i es va establir un interessant debat entre els assistents. 
 
  
o VISITES A EMPRESES / INSTITUCIONS 
 
 
Els 6 d’octubre l’ISP, va visitar l’empresa 
igualadina Curtidos Badia i el Clúster de la Pell 
d’Igualada. 
  
L’empresa, originàriament es dedicava a la fabricació de soles de sabates, va ser fundada 
l’any 1889.  
 
En l’actualitat s’ha reconvertit en una empresa puntera en el tractament de la pell amb un 
important creixement,  que  aprovisiona a grans marques de luxe en marroquineria a nivell 
mundial. 
  
En la visita, cal destacar la planta de producció, algunes de les instal·lacions del Clúster de 
la Pell com la nova seu del clúster o  l’Escola d’Enginyeria d’Igualada que està ubicada al 
Campus Universitari de la ciutat. Precisament aquest Campus acull la Càtedra A3 en 
innovació de la Pell, el Tèxtil i la Moda. 
  
La permanència de la Universitat ha estat possible a l’esforç de l’administració i del propi 
Clúster de la Pell fruit de l’ interès de preservar un sector industrial present a l’Anoia des de 
fa més de 700 anys i d’apostar per la formació i l’ inserció laboral dels joves de la comarca. 
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o JORNADES ISP  

 
 

L’ISP amb la ITMA 
 
L’ISP, Joves Empresaris i Directius Industrials un any més ha donat suport a l’organització de 
la ITMA.    
 
La ITMA se celebra cada quatre anys i està considerada com “Les Olimpíades” del sector de 
la maquinària de l’àmbit tèxtil i de la confecció.  ITMA reuneix a les empreses líders de la 
maquinària tèxtil.   
  
Jornada New Season Innovation Meeting, amb la col·laboració d'ACCIO - Centres Tècnio.  
 
La tercera edició d’aquest esdeveniment es va centrar  
en l'àmbit del les tecnologies per a una indústria més  
competitiva i les oportunitats del Big data.  
 
10 centres TECNIO van exposar 10 solucions  per fer més competitiva les empreses i a 
continuació es va donar pas a reunions individuals de 10 minuts entre empreses assistents  
i els representants del centres TECNIO.  
 
L’objectiu de l’acte va ser donar a conèixer a les petites i mitjanes empreses industrials  les 
tecnologies disponibles que les fan més competitives. Un espai de networking per propiciar 
la transferència tecnològica entre la indústria i els diferents sectors de creativitat 
innovadora. 
 
Durant la jornada es va presentar  EURECAT, el nou gran centre tecnològic  promogut  per 
la Generalitat de Catalunya. ASCAMM, Barcelona Digital, CETEMMSA, CTM, Barcelona 
Media i Leitat que units formen un nou centre integrat  guanyant massa crítica, eficiència i 
proximitat amb l’empresa catalana.  
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 FAJEEC 

L’ ISP com a membre fundador de la  FAJEEC, -Federació d’associacions de joves empresaris 
i emprenedors de Catalunya-, manté el seu compromís amb la Federació i les entitats 
membres que la conformen, amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria i dotar de 
representativitat els joves empresaris catalans davant de les administracions i la societat.  

 
 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA ISP        

 

PRESIDENT Bernat Ladrón de Guevara  PRODUCCIONES J.MANUBENS, SA 

VICEPRESIDENT Marc Vila  CITEL, SA 

VICEPRESIDENT  
INSTITUCIONAL 

Abel Ortiz  TEXTIL ORTIZ, SA 

VOCALS Jesús Beneyto TEXTIL OLIUS, SA 
 Marta Bombardó  BMC ACTIVITATS 
 Jaume Cabré  LA INDUSTRIAL ALGODONERA, SA 
 Gerard Casamiquela DIVISION TEXTIL 
 Ramon Fort  DISPATCHMON 
 Albert Talarn BYETSA 
 Ricard Tragant MATSA 

Secretaria Tècnica: Elena Díaz  GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL 
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5.  FITEXLAN 
 
 
La Federación de la Industria textil Lanera, d’àmbit estatal, agrupa a les organitzacions 
empresarials: 
 

● Gremi de Fabricants de Sabadell. Presidència 
● Institut Industrial de Terrassa 
● Agrupación de Fabricantes de Béjar 
● Manufacturas Laneras de de Logroño 

 
 

Aquestes organitzacions representen a les empreses que pertanyen als diferents estadis 
de la cadena de valor del procés productiu llaner, des del comerç de la llana a l’acabat. 
L’objectiu de la Federació és la defensa dels interessos del col·lectiu que representa i, en  
aquest sentit, actua a nivell nacional e internacional. 

Fitexlan forma part del CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL a nivell nacional i EURATEX a nivell 
internacional. 
 

 
 
 

6.  TEXFOR 
Confederación de la Industria Textil       

                                       
 
El Gremi de Fabricants ha ostentat durant 2015 la Vicepresidència de Texfor. 
 
Serveis que el Gremi ofereix al seus agremiats a través de Texfor 
 

 Promoció internacional 
 
Texfor fa promoció activa de les empreses tèxtils a través de la plataforma Textiles from 
Spain.  Aquesta web va rebre més de 32.000 visites,  80% de les quals eren noves 
empreses. Els visitants continuen essent internacionals, bàsicament de EUA, Regne Unit, 
França, Índia, Alemanya, Itàlia, Portugal, Xina i Turquia. 
 
Texfor ha promogut l’assistència de les empreses  
associades a 16 fires de filats i teixits,  
2 missions comercials i 1 missió directa inversa 
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 Assessorament laboral 

 
El mes de  juliol de 2015 es va signar a Barcelona el Conveni Col·lectiu general de Treball de 
la Indústria Tèxtil i de la confecció publicat el 21 d’agost al BOE. El conveni té una vigència 
de 3 anys. Una de les matèries més importants en les que es va aprofundir, va ser la 
simplificació dels deu annexes del text, incorporant les parts fonamentals al text general. 
L’increment salarial establert pel 2015 va ser del 0’5% els sis primers mesos de l’any i del 
0’7%  els darrers sis. Tot això es va exposar durant una jornada informativa al setembre de 
2015 per a tots els socis.  
 
La Comissió Paritària del conveni s’ha reunit periòdicament per respondre les consultes de 
treballadors i empreses pels possibles dubtes sobre la interpretació del contingut del 
conveni. 

 
El departament laboral és l’encarregat de donar resposta a les consultes relatives a les 
relacions laborals de les empreses agremiades i mantenir-les informades de totes les 
novetats com, per exemple, el conveni col·lectiu, contractes de treball, legislació, 
interpretació o jurisprudència aplicables. 
 
Les empreses preveien per l’any 2015, la continuació de la recuperació econòmica i, per 
tant, l’augment de les necessitats laborals. No obstant això, les necessitats productives van 
estar frenades durant el primer semestre de l’any. 
 
Es va dur a terme un curs d’actualització laboral amb la voluntat  d’analitzar les novetats 
legislatives i les novetats jurisprudencials. En aquesta sessió els assistents van poder 
plantejar dubtes sobre diferents temes, com la jubilació anticipada, novetats de la 
Seguretat Social, incentius a la renovació de plantilles, contractes de pràctiques, etc. 
 
Les consultes d’aquests àmbit han estat força importants, el 20% de les quals van venir del 
sector llaner. 
 

 Formació 
 
Formació continua 
 
Les accions formatives del 2015 van estar dissenyades d’acord amb les necessitats 
demanades pel sector i per reforçar les competències professionals dels treballadors en 
actiu. 
 
Les accions formatives durant l’any han estat d’oferta (formació subvencionada), i de 
demanda (formació bonificada). 
 
Dins de la formació d’oferta s’ha signat un conveni entre el Servei d’Ocupació de Catalunya 
i el Gremi de Fabricants, per tal d’organitzar i executar formació presencial. Aquests cursos 
s’han impartit a Sabadell i a Mataró. 



 
 

24 
 
 
 

MEMÒRIA 2015 

 
 
En quant a la formació bonificada, s’han organitzat cursos a mida que permeten a les 
empreses bonificar-se l’import total de les accions realitzades a compte de les cotitzacions 
a la seguretat Social. 
 
També s’han organitzat accions 
formatives en les mateixes 
empreses (modalitat in Company) 
 
Les accions formatives de règim 
obert han estat presencials i s’han 
organitzat a les instal·lacions del 
Gremi de Fabricants 
 
S’han impartit un total de 16 
accions formatives amb un total 
de 214 alumnes.  

  
 
 
S’han signat convenis amb l’Associació espanyola de químics i coloristes tèxtils -AEQCT- I el 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil –CDMT-. 
 
Formació Professional 
 
A l’any 2015 va entrar en vigor la reforma del sistema de Formació Professional per 
l’ocupació, un nou sistema que no ha comptat amb l’aval de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives. 
 
Després de tres anys, els estudis de FP dual en l’especialitat tèxtil han estat consolidats ja 
com un referent dins del sector. Aquests estudis de grau mig són de fabricació i 
ennobliment de productes tèxtils i els de grau superior de disseny tècnic en textil i pell, 
amb un total de 50 alumnes. Aquesta formació és de modalitat dual i en  règim 
d’alternança, el que ha suposat recuperar la figura de l’aprenent. 
 
Texfor, juntament amb les organitzacions sindicals de referència a Catalunya han signat la 
sol·licitud del Centro de Referencia Nacional (CRN) per a la família del tèxtil, Confecció i 
Pell, a través del Consell Català de FP de la Generalitat de Catalunya. 
 
El CRN és un espai on s’ajuda, entre altres accions, a qualificar als treballadors del sector. 
Aquest centre estarà ubicat a Catalunya, que és on es concentra la major part d’empreses 
tèxtils.  
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Formació universitària 
 
S’ha seguit col·laborant, a través d’un conveni entre la Fundació per la Indústria i la UPC, 
per donar beques als estudiants de grau d’enginyeria tèxtil, tecnologia i Disseny de la UPC. 
Aquesta iniciativa ha estat una referència a nivell estatal de les relacions universitat-
empresa, ajudant a ressorgir uns estudis bàsics pel sector. Més de 60 alumnes estan 
cursant aquesta titulació. 
 
 

 Serveis d’Assessorament Jurídic i Fiscal 
 
S’ha treballat en un estudi sobre el projecte RD  de subministrament immediat 
d’informació a l’agència tributària. L’estudi ja està a l’AEAT i de moment l’agencia tributària 
plantejarà la implantació gradual i limitada per les pimes. 

 
També s’ha treballat una guia pel 2015-2017 del nou pla de prevenció empresarial que 
marquen els compromisos de les empreses en relació a la reducció dels envasos dels que 
són responsables. 

 
S’ha informat sobre els incentius de R+D+i sobre tot en deduccions aplicables als mostraris 
i a les noves propostes bancàries de finançament amb la garantia dels crèdits fiscals de les 
empreses. 

 
S’ha informat a les empreses sobre la reforma de codi penal pel que fa a l’exigència  per a 
les empreses d’elaborar un model de prevenció global. 
 
 

 Servei d’Assessorament d’Eficiència Energètica i Millora Mediambiental 
 
Des de la confederació s’ha seguit insistint a l’Administració per tal que es reconeguin els 
esforços de la indústria a favor de l’eficiència energètica per tal que es reflecteixin en 
normes per assegurar la competitivitat de les empreses. Tanmateix s’ha reclamat evitar la 
inestabilitat regulatòria en matèria energètica i que s’incloguin en els pressupostos 
generals aquells conceptes fiscals aliens a l’energia, ja que és un fre a la inversió 
energètica. 
 
S’ha signat un conveni amb Estamina Consultores, que actuarà com a Servei 
d’assessorament energètic i que amplia el ventall de serveis energètics per les empreses 
agremiades sense restriccions de companyia comercialitzadora d’electricitat o gas. Aquest 
conveni substitueix als anteriors signats amb SunAir One Energy pel que fa a energia i a 
Incrigas pel que fa al gas. 
 
 

 Servei d’Innovació i Programes Europeus 
 
Texfor està treballant per realitzar un estudi sobre el grau d’innovació del sector. 
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A nivell internacional, la “Plataforma Tecnológica europea para el Futuro del Textil y la 
Confección” ha impulsat una iniciativa sobre innovació tèxtil regional a on Texfor ha 
participat en la primera reunió a Brussel·les; aquesta iniciativa pretén fer de lobby enfront 
la Comissió europea i les diferents administracions regionals per a que tinguin en compte el 
tèxtil i la cooperació inter-regional en les seves polítiques industrials. 
 
Durant 2015 s’ha seguit mantenint reunions amb Leitat per al foment de la innovació I 
s’han portat a terme activitats conjuntes en el marc del projecte europeu TEX-MED 
Clústers.  
 
Referent a la consolidació d’aquest projecte “TEX-MED Clústers, Estrategias innovadoras 
Transfronterizas para el Desarrollo de la Cooperación de los Clústers Textil-Confección de la 
Cuenca Mediterranea” on Texfor hi participa, s’han organitzat, conjuntament amb la resta 
de partners, les activitats detallades amb la finalitat d’oferir oportunitats a les empreses 
del  sector: 
 
 
 
 

data Activitat Lloc 
17 Abril Innovation Day Prato, Itàlia 
7 Maig Visita guiada Techtextil Frankfurt, Alemanya 
20-21 Maig Workshop: From Subcontracting to Co-

Contracting and Full Package Products 
Monastir, Tunísia 

10 Juny Sesión: Visto y no Visto en Techtextil Barcelona 
1-3 Juliol SME’s Conference  Florència, Itàlia 
27-29 
Septiembre 

Workshop: From Local to International 
Brands, a Mith or a Reality 

Atenes, Grècia 

29 Setembre Progress Meeting  Atenes, Grècia 
21-22 Octubre Workshop: Market Access Facilitation for 

Mediterranean Brands 
Amman, Jordània 

16-17 
Novembre 

Visita guiada ITMA Milà, Itàlia 

24-25 
Novembre 

Jornades d’immersió Estratègica dels 
Clústers de Tèxtils Técnics a Catalunya i el 
Mediterrani 

Terrassa 

1-2 Desembre Capitalization Forum Alexandria, Egipte 
16 Desembre Sessió: Lo más Interesante de la ITMA Barcelona 
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- Jornades especialitzades pel sector tèxtil 

 
 

 
Texmeeting  

 
El 30 de juny va tenir lloc la tercera edició 
del Texmeeting by Texfor, titulat BE THE 
CHANGE inspirat per la cita de Ghandi “ 
“You must be the change you want to see in 
the world”,  
 
Texmeeting aposta per metodologies 
innovadores que transformen i generen 
nous models de negoci, en els quals la 
millora de la competitivitat es fonamenta en 
la col·laboració personal i empresarial. 

 
 

  

 

 
El programa va comptar amb dues ponències: 
 
“Co-innovación y competitividad industrial”  
“Tendencias textiles del futuro” 
 

 
i dues sessions en format de taula rodona: 
 
“El éxito del cambio” 
“Hacia un modelo ágil de gestión” 

080 Barcelona Fashion 
 

S’ha seguit col·laborant amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya, organitzador del 080 Barcelona Fashion per fer possible sinèrgies entre la 
indústria tèxtil de capçalera i els joves dissenyadors catalans.  Per aquest motiu, dues 
vegades l’any es troben aquests dos col·lectius per donar sortida a restes de sèrie i stocks 
d’altres temporades generats per les empreses, a la vegada que es facilita la compra de 
teixits i accessoris als dissenyadors. Coincidint amb el 080 Barcelona Fashion, Texfor va 
posar un stand informatiu sobre Stocks Market. 
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7.  CIESC  
 

 

 
Durant l’any 2015 el Sr. Carles Montesinos, 
com a president del Gremi de la Fusta de 
Sabadell i comarca , ha ostentat la 
presidència de Ciesc i en conseqüència  ha 
passat a formar part de la junta directiva de 
Foment del Treball Nacional en funció del 
seu càrrec 
 
 

 

Principals activitats de CIESC 2015 

 
-  Va ser present a  BizBarcelona, amb un estand  
 per oferir els serveis del CIESC a Pimes i emprenedors 
 

 
 II Congrés de la micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 2015 

 

 

 
Organitzat per Fepime, va tenir lloc el 
mes de juny el II aquest Congrés de la 
micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya 2015, on es va tractar 
principalment dels 10 factors de la 
competitivitat del Vallès. Aquest acte va 
comptar amb la participació del President 
i del Vicepresident del CIESC. 

 
 
 Consell Comarcal del Vallés Occidental 

         CIESC ha col·laborat amb el Consell Comarcal del  
Vallés Occidental en el projecte Pol Industria, per  
a la cooperació i l’acció en relació al desenvolupament industrial del territori.  

 
L’objectiu de la iniciativa és fer dels polígons industrials espais vertebradors del territori 
i de cooperació entre els diferents agents que hi interactuen, fomentant la seva 
promoció, atracció i manteniment d’activitat econòmica i millorant la seva gestió i 
qualitat. Alhora, sensibilitzar la població vers la necessitat i virtuts del sector industrial 
com a motor pel progrés social, econòmic, tecnològic i cultural. 
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 1a. Trobada oberta sobre “Perspectives i necessitats de la demanda industrial“ 

 va tenir lloc al CIESC el 29 de maig de 2015. 

 Jornada sobre la Reindustrialització del Vallès Occidental  
 
Els representats del món acadèmic, polític, econòmic i social del Vallès Occidental, 
preocupats pel progressiu deteriorament del teixit industrial del territori i amb la 
voluntat de revertir aquesta situació van signar el 2014 la Declaració del Vallès 
Occidental Cap a la segona reindustrialització. El document, es va presentar 
públicament a la jornada celebrada a Terrassa el 24 d’abril de 2015 “ i al qual el CIESC 
va estar present “Reindustrialització del Vallès Occidental, Compromís de tothom” 

 
En aquesta jornada, es van presentar propostes concretes repartides en cinc eixos. El 
CIESC coordina el grup de treball del 2n. eix sobre Especialització en el territori-clústers 
i internacionalització.  
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8. CONSELL PER L’ECONOMIA PRODUCTIVA 
 
 
 

 
Aquest grup de debat i anàlisi de la realitat per 
potenciar l’activitat empresarial i crear ocupació 
a la Ciutat, es va reunir al llarg de l’any en set 
ocasions per estudiar la idoneïtat del document-
proposta sobre mesures per incentivar l’ocupació 
i tractar el tema dels indicadors semestrals. 
 
Amb motiu de la convocatòria d'Eleccions 
Municipals el 24 de maig, les entitats integrants 
del Consell per l’Economia Productiva de Sabadell 
van convidar el dia 7 de maig al Debat Electoral 
entre els caps de llista de les forces polítiques 
amb representació a l'Ajuntament de Sabadell i al 
Parlament de Catalunya. 

 
 

 

9. FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH  
 

La Fundació Bosch i Cardellach va promoure el projecte ‘Sabadell a debat’ per  fomentar i 
contribuir al debat ciutadà per identificar i precisar millor quins eren i són els reptes que la 
ciutat i la comarca té davant seu, així com les oportunitats de les quals es disposen. 
 
La ciutat i el seu entorn passen per uns moments exigents en els quals s’imposa repensar 
col·lectivament el nostre futur per dotar-nos d’instruments el més eficaços i eficients 
possible per revitalitzar la nostra ciutat i el seu entorn com a motor i eix estratègic del 
Vallès. 
 
El Gremi ha pres part en aquest treball de reflexió d’anàlisi i d’elaboració de propostes 
sobre la Ciutat i el seu futur. 

 
El perquè del procés de reflexió que s’ha portat a terme sota el títol “Sabadell a debat” 
obeeix a tres factors principals:  
 
- Moment històric singular 
- Sabadellenquisme a la baixa 
- Crisi econòmica i financera 
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El mètode de treball aplicat en el projecte “Sabadell a debat” es basa en una investigació 
qualitativa centrada en les aportacions dels membres de la Fundació mitjançant reunions 
de treball per temàtiques en què s’han contrastat les valoracions, opinions i suggeriments 
dels membres assistents i s’han resumit per a cada reunió els continguts més destacats. 
 
Els treballs preparatoris es van iniciar el mes d’abril de l’any passat amb la creació d’una 
comissió interna específica que ha estat l’encarregada i la responsable d’anar definint i 
coordinant la metodologia que calia establir, com també la dinàmica, el calendari i la 
cadència de les reunions per realitzar, etc. 
 
Pel que fa als àmbits o àrees temàtiques, s’han definit les següents:  
 
1. Ciutadania, identitat i valors. 
2. Sanitat i Serveis socials.  
3. Activitats culturals i entitats. 
4. Formació i coneixement.  
5. Economia. Coordinadors:  
6. Territori i espai urbà 
 
El procés de treball del “Sabadell a debat” s’ha desenvolupat en tres grans fases:  
 
a) Sessions internes de debat dels membres de la Fundació organitzats pels sis àmbits,  
b) Sessions obertes a les entitats i persones de la ciutat  
c) Elaboració i discussió del document final que conté el resum de continguts per àmbits, 
conclusions i punts bàsics de propostes i oportunitats detectades 
 
Una vegada finalitzades les fases de debat intern i extern, s’ha fet l’anàlisi de tots els 
continguts i aportacions realitzats amb l’objectiu de detectar les principals conclusions que 
es poden apuntar tant des de la perspectiva de la diagnosi i valoració de la situació actual, 
amb les debilitats, mancances i frens que més influeixen, com des de la perspectiva de les 
potencialitats, punts forts i propostes que s’han manifestat com a més destacats i que cal 
tenir en compte. 
 
L’anàlisi d’aquestes conclusions més transversals i comunes en els debats dels diferents 
àmbits ens porta a sintetitzar i resumir els factors clau en tres grans eixos o línies 
estratègiques per al desenvolupament dels potencials de Sabadell: 
 
1. Posar en valor els actius de la ciutat.  
2. Nova forma de relació administració-ciutadà: pacte de ciutat. 
3. La ciutat, motor d’un Vallès estratègic. 
 
Finalment, aquest 2015 es presenten una relació d’accions prioritàries amb l’objectiu de 
concretar les conclusions finals i tenint en compte els continguts dels debats i les 
coincidències més importants que s’han detectat i s’han manifestat com a més rellevants 
en les aportacions fetes al llarg dels treballs del “Sabadell a debat”. 
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EIX 1: POSAR EN VALOR ELS ACTIUS DE LA CIUTAT 
 
1. Elaborar un pla estratègic de ciutat amb accions de reforç, promoció i projecció de tots 

els seus actius.  
2. Establir un pla de suport social i formatiu per a les persones, amb especial atenció als 

col·lectius en risc d’exclusió.  
3. Afavorir el desenvolupament industrial. Per a això cal prioritzar la resolució de les 

mancances que presenten els polígons i les zones industrials de la ciutat, i la 
simplificació de les través burocràtiques.  

4. Definir projectes urbanístics i de transports públics de qualitat: millores substancials de 
les façanes i accessos a la ciutat; potenciació del comerç, de l’eix central (nord-sud) i de 
la seva connexió amb l’Eix Macià. Les noves connexions intermodals de transport que 
s’hauran d’establir amb l’entrada en funcionament del traçat dels Ferrocarrils de la 
Generalitat hi han de contribuir.  

5. Avançar cap a una gestió integral dels usos del Rodal per millorar-ne la qualitat i 
l’accessibilitat.  
 

EIX 2: NOVA FORMA DE RELACIÓ ADMINISTRACIÓ-CIUTADÀ: PACTE DE CIUTAT  
 
6. Establir unes noves bases del Consell de Ciutat amb la finalitat que esdevingui 

l’instrument eficaç i eficient d’interlocució entre l’administració i els principals actors de 
la ciutat.  

7. Crear un òrgan de dinamització i promoció econòmica i industrial de la ciutat, així com 
aplicar el principi de gestió unificada al servei dels ciutadans.  

8. Impulsar, d’una banda, el Consell de la Formació Professional amb la finalitat d’ajustar i 
promoure una formació dual i de qualitat, adaptada a les necessitats reals de l’activitat 
econòmica; i, de l’altra, la col·laboració entre els centres de formació universitaris i les 
empreses, també en l’àmbit de transferència de coneixement i tecnologia. 

9. Crear el Consell de Cultura amb l’objectiu de coordinar, millorar i promocionar l’oferta 
cultural de la ciutat.   
 
EIX 3: LA CIUTAT, MOTOR D’UN VALLÈS ESTRATÈGIC  
 

10. Promoure iniciatives public-privades de governança del Vallès amb dos objectius 
fonamentals: dinamitzar l’economia productiva, la formació, la reindustrialització i les 
noves tecnologies, i posar al dia les infraestructures i els serveis. 
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10.  FEM VALLES 2015 

 
 
Del programa de Fem Vallès pel 2015 es destaquen els següents temes:  

 
● La FP al Vallès. Proposta d’elaboració d’un estudi encarregat a professionals experts i 

independents que recollissin les informacions existents i les integressin en un únic 
treball amb més valor de proposta que exhaustiu en els detalls, de cara a plantejar un 
debat amb la societat i les administracions. Aquest treball s’hauria d’acabar durant el 
2015. 
 

● Les ciutats industrials del Vallès. El conjunt de polígons industrials del Vallès formen un 
llistat enorme una dispersió de casos molt elevada. La possibilitat de la incorporació de 
serveis comuns es més fàcil amb un canvi d’escala que els agrupi i els atorgui una major 
dimensió. El treball combinaria una doble anàlisi: territorial i d’obra pública. Per una 
banda es faria la lectura territorial per a configurar les unitats adequades, amb els seus 
dèficits territorial i les potencialitats i per l’altra i en paral·lel la diagnosi de les seves 
mancances infraestructurals particulars. 
 

● El govern del Vallès: proposta Àrea Vallès. Al Vallès només una nova ordenació de 
l’arquitectura institucional permetrà una organització territorial adient que permeti una 
acció sistemàtica d’inversió, de serveis públics i de demanda de noves inversions i 
d’accions per part d’altres administracions. Es pretén elaborar un informe sobre la 
gestió supramunicipal als municipis del Vallès i particularment respecte dels inclosos a 
l’AMB (Montcada, Ripollet, Barberà, Badia, Cerdanyola, Sant Cugat i Castellbisbal) des 
d’una perspectiva de resoldre els elements transitoris i/o duplicats en un context de 
formació de l’Àrea Vallès (Àrea Metropolitana del Vallès per fusió dels dos consells 
comarcals i amb l’atribució per llei de noves competències). 

 
● El Vallès, motor productiu de Catalunya. La redacció i posterior publicació del llibre. “El 

Vallès, motor productiu de Catalunya” ha significat un element decisiu en la presa de 
consciència del paper econòmic del Vallès i de la necessitat de la seva millora, tant pels 
seus actius propis, com per la seva funció a Catalunya. Es planteja una actualització de 
treball, via una separata, realitzada, en principi pels mateixos autors professors de la 
Universitat de Barcelona. 

 
 

Vallès: vint noves estacions l'any 2020 
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11.    B-30  

 
A l’abril de 2015 va tenir lloc la jornada  
“B30: un territori competitiu. Factors per al seu  
desenvolupament: La innovació i la gestió del territori,  
eixos prioritaris en la competitivitat de l’economia de la B30”. 
 
L’Associació Àmbit B30 va organitzar aquesta jornada per tal d’obrir un espai de debat i 
participació sobre tres factors claus per a la competitivitat de l’àmbit B30: aconseguir una 
xarxa de ciutats i una mobilitat àgil que respongui a la realitat del trànsit de mercaderies i 
persones, la innovació com a element prioritari en la competitivitat de l’economia i 
l’enfortiment de la indústria com a sector clau per al desenvolupament econòmic i la 
generació d’ocupació.  
 
La inauguració d’aquesta jornada celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona, va 
anar a càrrec del president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès, Sr. 
Josep Monràs; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila; el rector de la UAB, Sr. 
Ferran Sancho i l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Sra. Carme Carmona. 

 
 

L’Associació Àmbit B30 valida el document d'estratègia per a la millora en la competitivitat de la indústria al 
territori, el 29 d’abril de 2015 

 
 

 

Sabadell acull la reunió de la Comissió Executiva de l'associació 
 
La reunió de la Comissió Executiva (CE) de l'Associació Àmbit 
B30 ha validat els treballs presentats al document sobre 
"Estratègies per a una millora en la competitivitat de la 
indústria a l'Àmbit B30" on s'aporta una visió, des de tres 
òptiques complementàries: la indústria, la innovació i la 
manufactura avançada, al voltant de l'àmbit B30 però amb un 
element central i comú: el territori i les seves singularitats, 
reptes i oportunitats. 

   

 
El president de l’Associació Àmbit B30 va posar en valor la gran importància de l’intercanvi 
d’experiències i de recerca de sinèrgies entre els agents presents actualment al territori 
B30, perquè “aquesta visió compartida fa possible la generació d’ocupació, l’enfortiment 
de la indústria i la creació d’oportunitats”. Per la seva banda, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, va qualificar el sistema que forma la B30, l’AP7 i la R8 com “una 
veritable espina dorsal del teixit productiu català”. 
 
Durant la jornada es van organitzar dues taules rodones que van reflexionar sobre “la 
gestió del territori com a factor de desenvolupament de la competitivitat de la B30”, per 
una banda i “la indústria avançada com a repte per a la innovació”, per l’altra. 
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En la primera taula, es va plantejar com a objectiu principal aconseguir una xarxa de ciutats 
i una mobilitat àgil que respongui a la realitat del trànsit de mercaderies i a la mobilitat 
obligada de les persones. Aquest objectiu es va plasmar en el document de priorització 
d’infraestructures que l’Associació Àmbit B30 va elaborar en el qual recollia 62 propostes. 
Algunes d’aquestes propostes ja han estat recollides per les administracions competents i 
han anunciat properes actuacions, com és el cas del inici del desdoblament parcial de la R3, 
o la represa de les obres del tram Terrassa – Sabadell del Quart Cinturó. 
 
A més, es va reflexionar sobre aquestes prioritats i en aquest sentit, el director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, va destacar les més de 2.000 hectàrees 
de sòl classificat per a sectors d’activitat econòmica a l’àmbit B30 que concentra més de 
l’11% de sòl de tota Catalunya. 
 
En quant a la segona taula, l’Associació Àmbit B30 va acordar el passat mes de setembre 
treballar en l’anomenat Fòrum Àmbit B30, entorn tres àmbits claus per a la competitivitat: 
la indústria, la innovació i la manufactura avançada; i sobretot condicions que s’han de 
propiciar en aquests tres àmbits per impulsar la capacitat econòmica de l’Àmbit B30. Fruit 
d’això, es va començar a treballar en el document Estratègies per a una millora en la 
competitivitat de la indústria a l’Àmbit B30, i que ha estat l’eix d’aquesta segona taula 
rodona. 
 
La taula, moderada pel vicepresident de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon 
Alberich,va anar a càrrec del Director General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya,  
Antoni M. Grau; el Director General del Centre Tecnològic Ascamm, Xavier López; el 
catedràtic de Química Orgànica de la UAB, Jordi Marquet i el Director General de la 
FUNDIT, Antoni Garrell. 

 

 

El document Estratègies per a una millora en la 
competitivitat de la indústria a l’Àmbit B30 fa 
una anàlisi i identificació de propostes que 
permeten la recuperació del teixit productiu 
destruït i que milloren la competitivitat de la 
indústria a l’àmbit de la B30. En aquesta taula 
rodona es va posar de manifest que el gran 
repte de l’entorn B30 és incrementar l’ocupació 
i la productivitat per càpita, i per això, el teixit 
industrial és clau, ja que aporta al voltant del 
60% de la inversió. Les propostes recollides en 
aquest document giren entorn tres estratègies 
definides: 
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1. Crear un nucli de fabricació avançada a l’àmbit B30 gestionat de manera professional 
per impulsar i facilitar la generació d’activitat econòmica i ocupació d’alt valor afegit a 
través de la revitalització de la indústria, el foment de l’emprenedoria i el talent, 
l’atracció d’inversió estrangera i la generació i transferència de coneixement. 
 

2. Actuar com a lobby representatiu del territori més industrialitzat d’Espanya per 
promoure i exercir pressió davant de les administracions competents.  
 

3. Reforçar la imatge de l’Àmbit B30 com a territori conjunt. Finalment, la cloenda de la 
jornada va anar a càrrec del president de l’Àmbit B30, Josep Monràs; el Secretari 
General del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Xavier 
Gibert; el Vicerrector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB, Manel Sabés; i 
l’alcaldessa de Sant Cugat i Presidenta de la Diputació de Barcelona i de l’Associació 
Àmbit B30, Mercè Conesa. 

 

 

 

12.  AJUNTAMENT DE SABADELL 
 

El Gremi ha tingut durant tot l’any diverses reunions amb regidors del Consistori Municipal 
de diferents àrees, sobretot pel que fa a Cultura, Urbanisme i Promoció Econòmica.  
 
Dins de Promoció Econòmica, podem destacar la col·laboració en el programa ACTE 
(Associació de col·lectivitats tèxtils europees) denominat “Cooperació, Innovació i 
Creativitat”. 
 
Dins d’aquest programa hi ha l’acció de Cooperació Empresarial que dóna continuïtat als 
projectes desenvolupats entre els departaments de Promoció Econòmica dels Ajuntaments 
de Sabadell, Manresa, Igualada, Terrassa, Diputació de Barcelona i Tecnocampus de 
Mataró. 
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Un dels objectius del projecte és millorar la competitivitat del sector tèxtil i  generar noves 
oportunitats de desenvolupament futur mitjançant la creació de dinàmiques de cooperació 
entre les empreses, professionals i els actors vinculats al sector tèxtil dins l’àmbit 
d’actuació. 
 
El Gremi durant el 2015 ha col·laborat  activament amb l’Ajuntament d’Igualada en el 
projecte ACTE: “Teixint Idees i Xarxes” pel desenvolupament de les accions previstes en el 
pla d’execució anual que presenta aquest ajuntament, que s’han dividit en dos grans blocs: 
d’una banda, accions corresponents al Programa per a la Innovació en l’Ocupació i, de 
l’altra, accions dins del Programa per la Innovació en el Teixit Productiu de Cooperació 
Empresarial. 

 

 

 
 
 

 

 
Dins del primer bloc es porten a terme bàsicament dues grans iniciatives. Per a millorar la 
capacitació comercial d’exportació del sector tèxtil, entre els mesos de febrer i juny, es 
formen persones aturades o demandants d’ocupació en matèria de comerç internacional o 
exportacions i, posteriorment, s’incorporaren a l’estructura empresarial de cinc 
companyies d’Igualada. Paral·lelament es treballa també per estimular la capacitació de 
joves creadors, dotant-los d’habilitats empresarials, de manera que puguin desenvolupar 
les seves idees de negoci i puguin millorar la seva ocupabilitat dins del sector tèxtil. 
 
En el segon bloc, el de la innovació del teixit productiu, es porten a terme dues propostes 
encaminades a fer més competitiu el sector, afavorint la cooperació empresarial i creant 
plataformes i punts de trobada per als agents del sector. En primer lloc, en el marc de la 
fira BSTIM s’organitzà la jornada de networking “Tendències globals que impulsen la 
transformació de la indústria tèxtil”. I, a més, es va portar a terme el que s’anomena Acció 
de Cooperació Igualada, que va incloure la detecció de les empreses de nova creació del 
sector tèxtil a l’Anoia i la realització d'un mapping de tot el territori. Un cop identificades, 
es van s’estudiaran les necessitats d’aquestes empreses emprenedores, per tal de poder 
oferir una borsa de serveis a la seva mida. Aquesta acció es va dur a terme entre febrer i 
desembre de 2016. 

 
 En l’apartat de Cultura, el Gremi és membre de l’OAMA. Organisme Autònom Local Museus 

i Arxiu Històric de Sabadell. La finalitat d’aquest l'organisme és la gestió dels museus 
d’Història, d’Art i l’Arxiu Històric de Sabadell i d’altres matèries del patrimoni cultural local.  
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 En el context d’escassetat de recursos públics, s’intenta dinamitzar al màxim l’activitat 
museística i d’arxiu, i es reprèn amb interès els estudis sobre el model d’un Museu Tèxtil 
per la ciutat, encara però per definir com a projecte museístic. 

 
 Amb el Departament d’Urbanisme el tema important és la modificació del Pla General 

d’Ordenació Municipal del Sabadell a l’àmbit industrial del Riu Ripoll. Al llarg de l’any es van 
celebrar diferents reunions per fer el seguiment de l’estat del plantejament, tot i que el 
resultat fou que el tema està pendent de resoldre per part de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 

13.  COL·LABORACIONS AMB 

 
 

En el marc de les polítiques i actuacions encaminades a potenciar la indústria i incrementar 
la dotació del capital humà de les empreses agremiades, s’ha ampliat l’acord de 
col·laboració amb la FUNDIT-ESDIT, amb la finalitat de desenvolupar programes de 
formació en un context universitari, iniciativa que es va concretar en la posada en marxa 
del Màster en Producció i Innovació Industrial de titulació universitària, del qual se’n van 
realitzat dues convocatòries. 
 
El Gremi ha volgut ampliar la seva aportació conjunta en l’àmbit formatiu i s’ha treballat 
per impulsar la creació d’una escola de formació professional denominada EFPA. 
 
Fruit dels treballs portats a terme per ambdues institucions, s’ha considerat que l’EFPA ha 
de centrar les seves activitats en un triple objectiu: 
 
a. Formar persones joves, primera titulació, en l’àmbit de FP de grau superior amb la 

finalitat d’aportar persones formades d’acords als requeriments actuals de les 
empreses en un mercat altament competitiu 

b. Millorar la dotació de capital humà de les empreses, acreditant els coneixements dels 
treballadors de les mateixes i completant, si s’escau, la seva formació. 

c. Formar als aturats en l’àmbit de la formació professional per augmentar la seva 
ocupabilitat 

 
Per a tot això, el Gremi i la FUNDIT han col·laborat estretament per la posada en marxa de 
l’escola EFPA i també la seva consolidació i funcionament, amb la finalitat d’aportar 
persones formades d’acord a les necessitats de les empreses en general i del sector tèxtil 
en particular. 
 
Aquesta col·laboració per part del Gremi es transformà en l’aportació de diversos 
professors especialistes en tèxtil i moda i facilitarà empreses pel desenvolupament de les 
pràctiques. 
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Entre tots els acords establerts, es destaca que es prioritzen els estudis requerits per la 
indústria tèxtil i també el seu accés a la borsa de treball de l’escola. Els fills dels empleats 
d’empreses agremiades tenen una beca descompte en tots els estudis i activitats no 
inferiors al 25% de l’import total. 
 
També es treballarà per sumar organitzacions empresarials o empreses al projecte EFPA 
amb la finalitat de poder avançar en programes de formació dual i també potenciar la 
formació a treballadors en actiu acreditant la seva qualificació. 
 
 

 

14. COL·LABORACIONS AMB  

 
o II Jornada d’Economia Industrial. 

  
La Fundació per la Indústria, Sabadell 1559, anteriorment Fundació Gremi de Fabricants, va 
organitzar la 2a. trobada industrial a l’abril a la seu del Gremi que va aplegar a més de 100 
persones.  
 
 

 
 

L’acte, que va estar inaugurat per 
l’Honorable, Sr. Felip Puig, Conseller 
d’Empresa i Ocupació i  la  Sra. 
Joanna Drake, Director Promotion of 
SMEs competitiveness DG Enterprise 
and Industry, European Commission 

 

 
 
Es va començar amb un enquadrament del sistema productiu Català, per seguir amb les 
taules: 
 

1. Quines són les problemàtiques que afronta la indústria catalana per competir en els 
mercats globals? 

2. Quins són els  reptes a l’hora d’exportar i  problemàtiques per Internacionalitzar-se? 
3. El rol dels centres tecnològics. Estan adequats  al teixit productiu català i al 

territori? 
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4. La formació i la participació de l’empresa en la mateixa. Com incrementar  la 
dotació de capital humà a les Industries? 
 

La cloenda va tractar el tema del compromís dels municipis en la reindustrialització i 
creació de llocs de treball, a càrrec de l’alcalde de la Ciutat, Sr. Juli Fernàndez, del President 
de la Fundació, Sr. Josep Bombardó, i del Vicepresident  Sr. Antoni Garrell. 

 

 

15. COL·LABORACIONS AMB  

 
 

El Gremi de Fabricants és membre de la Junta Directiva de Foment del Treball i assisteix a 
totes les reunions convocades i a l’Assemblea, on disposa de 4 vocals.  
 
Amb la patronal Foment, el Gremi manté una relació propera i fluida per tal d’apropar les 
problemàtiques de les empreses agremiades, del sector textil així com la realitat patronal 
de Sabadell i demarcació. 
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16. DADES SECTORIALS 

 
El Sector Tèxtil – Confecció  2015 

 

Dades absolutes Àrea Sabadell Vallès Occ. Catalunya 
Empreses 242 466 2.343 
Ocupació 3.244 5.630 30.886 
Xifra de Negoci (Milions) 389 720 4.074 
Producció (Milions) 361 728 3.641 
Valor afegit (Milions) 112 209 1.085 
Exportacions (Milions) 552 1.201 4.802 
    
    
    

Importància relativa 
Àrea Sabadell  
s/ Catalunya 

Vallès Occidental 
s/Catalunya 

Catalunya s/ industria 
manufacturera catalana 

Empreses 10% 20% 11% 
Ocupació 11% 18% 7% 
Xifra de Negoci (Milions) 10% 18% 4% 
Producció (Milions) 10% 20% 4% 
Valor afegit (Milions) 10% 19% 5% 
Exportacions (Milions) 12% 25% 9% 

 

Dades generals Indústria Tèxtil Espanyola 

 2012 2013 2014 2015 % 15/14 
Empreses 3.894 3.787 3.654 3.565 -2,5% 
Ocupació (000) 42.873 41.512 41.858 43.186 3,2% 
Xifra de negocis (mill €) 4.963 5.196 5.247 5.500 4,9%¡ 
Importacions (mill €) 3.216 3.442 3.832 4.159 8,5% 
Exportacions (mill €) 3.206 3.373 3.544 3.626 2,3% 
Balança Comercial (mill €) -10 -70 -288 -533 -85,1% 
       
(*):  1326 de més de 5 
treballadors       
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Exportacions 

 2012 2013 2014 2015 % 15/14 %/total 
Fibres 172 175 197 174 -12,0% 5,5% 
Filats 423 444 437 436 0,0% 12,3% 
Teixits 1.068 1.139 1.207 1.210 0,2% 34,1% 
Teixits Punt 261 275 278 292 5,0% 7,8% 
Catifes i recobriments 71 65 73 86 18,0% 2,1% 
Articles tècnics 847 873 847 864 2,0% 23,9% 
Textil Llar i altres 364 401 504 564 12,0% 14,2% 
Total 3.206 3.373 3.544 3.626 2,3% 100,0% 
       

Importacions       
 2012 2013 2014 2015 % 15/14 %/total 
Fibres 256 355 384 395 3,0% 10,0% 
Filats 486 494 547 516 -5,7% 14,3% 
Teixits 833 859 942 1.008 7,0% 24,6% 
Teixits Punt 166 181 198 205 3,0% 5,2% 
Catifes i recobriments 117 120 144 151 5,0% 3,8% 
Articles tècnics 630 662 702 782 11,0% 18,3% 
Textil Llar i altres 728 772 914 1.102 20,0% 23,9% 
Total 3.216 3.442 3.832 4.159 8,5% 100,0% 
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Principals Clients 2015 % 15/14 %/TOTAL 
Marroc 5,4% 20,1% 
França 0,9% 11,4% 
Portugal -2,3% 9,7% 
Itàlia 0,7% 8,5% 
Alemanya 6,1% 8,2% 
Regne Unit -9,0% 5,1% 
Turquia -10,0% 2,4% 
Polònia 1,5% 2,4% 

Països Baixos -0,5% 2,2% 

Mèxic 21,3% 1,9% 
   

Principals Proveïdors 2015 % 15/14 %/TOTAL 
Xina 15,8% 21,1% 
Itàlia -9,0% 11,7% 
Portugal 7,4% 7,7% 
Turquia 13,6% 7,2% 
Alemanya 0,7% 7,0% 
Índia 12,9% 5,7% 
Pakistan 17,0% 4,8% 
França -4,0% 4,8% 

Marroc 30,1% 3,6% 
Corea del Sud 17,2% 3,0% 

 

Les perspectives per l’any 2016 són de continuació de la recuperació, encara que amb un 
alentiment del creixement. Es preveu que la demanda es mantingui, gràcies a l’actual 
milloria del mercat del treball, mentre que les exportacions seguiran positives. 
 
No obstant això, hi ha dubtes sobre el creixement de les economies de països emergents i 
la lenta recuperació europea, que podria representar un fre a l’activitat exterior de les 
empreses del nostre país. 
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17. JUNTA DIRECTIVA I STAFF 
 

 
 
 

 
JUNTA DIRECTIVA 
fins 10/2015 

JUNTA DIRECTIVA 
des de 10/2015 

President Francesc Gacía-Planas i Marcet Blai Costa i Creus 

Vicepresident Guillem Soler i Duffour Joan Carles Grau i Bedós 

Secretari de Junta Eduard Costals i Peña Eduard Costals i Peña 

 

Vocals 

 

Xavier Bombardó i Buxó 

Antoni Ginestà i Lladó 

Josep Ramon Cornet I Canal 

Josep Generó i Gallego   

 

Xavier Bombardó i Buxó 

Antoni Ginestà i Lladó 

 

Secretaria General   

Secretaria Tècnica 

Administració 

Documentació i comunicació      

Suport Tècnic                                                           

Núria Aymerich i Rocavert 

Esther Camacho i Bogas 

* Miquel Satorra i Gonzàlez 

* Elena Díaz i Pèrez 

* Isembard García i Massana 

*Fundació per la Indústria 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ANY 2016 

 
El Gremi de Fabricants ha iniciat l’any 2016 amb la voluntat de concloure el cicle de 
transició que ha viscut en els darrers cinc anys, després de la creació de la Fundació per la 
Indústria 1559 i la patronal Texfor. 
 
L’any 2016 s’ha iniciat amb una clara voluntat de contribuir a enfortir el sector tèxtil a 
través de Texfor, tenint  més proximitat amb els seus socis. També vol establir  vincles més 
forts amb les diferents entitats de la ciutat, amb l’objectiu d’aportar coneixement, serveis i 
iniciatives que millorin les empreses i la vida dels ciutadans de Sabadell i la seva 
demarcació. 
 
Així mateix, el Gremi té una clara vocació de ser interlocutor de les principals institucions 
de Sabadell i de Catalunya per aportar la seva visió i defensar en tot moment a les 
empreses tèxtils contribuint a crear les condicions necessàries per fer les empreses més 
sòlides, més innovadores, més competitives i així, ser motor de la creació d’ocupació i per 
tant de la riquesa  necessària per garantir el millor benestar social. 
 
Com a proposta d’accions en l’àmbit sectorial: 
 
 
TEXFOR 

El Gremi vol  tenir una major implicació en la patronal Texfor, contribuint a millorar en el 
possible l’entitat i tenir-hi una rol pro-actiu en fer propostes i en el disseny de serveis als 
socis.  
 
Per aquest any 2016 les accions que volem endegar son: 
 

● Contribuir a augmentar la representativitat de les empreses tèxtils a través del 
Gremi. 
Assumir la presidència 

● Col·laborar amb el desenvolupament del pla estratègic de Texfor 
● Fer propostes per millorar i adequar els serveis als socis del Gremi 
● Seguir donant el màxim nombre de serveis als socis del Gremi a través de Texfor: 

o Servei d’internacionalització 
o Assessorament jurídics i fiscal 
o Assessorament laboral 
o Formació 
o Jornades 
o Presència en fires  
o Ajuts per les empreses 
o ... 
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INSTITUT SALLARÉS I PLA 
Des del Gremi es seguirà potenciant l’ISP fent activitats en diferents línies: 
 

 Potenciant totes les activitats que impulsi l’ISP  
 Obrint l’ISP a Texfor i per tant obrint l’ISP als joves empresaris dels 

diferents sectors del Textil 
 Potenciant les relacions entre les diferents associacions de joves 

empresarials de la demarcació i de Catalunya. 
 Fent acords de col·laboració amb els alumnes de les carreres 

d’enginyeria textil de la UPC i els alumnes de grau de l’ESDI. 
 Organitzant jornades de desenvolupament de lideratge directiu dirigides 

als joves empresaris. 
 

 
SERVEIS ALS ASSOCIATS 
 
 FORMACIÓ 

 
El Gremi té com a objectiu (juny 2016) ésser a centre homologat per la Fundació 
Tripartita com entitat organitzadora de formació. 
 
El Gremi seguirà programant durant l’any 2016: 

 
Càpsules reflexives 

 
Es potenciarà el model de  les càpsules reflexives, destacant el format àgil i pràctic per 
adaptar-lo a les necessitats de les empreses. L’objectiu és donar resposta a necessitats 
concretes de les empreses, aconseguint que dediquin el mínim temps possible i el 
màxim rendiment. 
 

Formació en línia 
 
A partir de juliol de 2016 es posarà en marxa una plataforma personalitzada de 
formació en línia amb una àmplia oferta formativa pels seus associats i empreses que 
ho desitgin. 
 

Formació presencial 
 
El Gremi en col·laboració amb Texfor, seguirà programant formació presencial oberta i 
a mida de les empreses. 
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PÀGINA WEB 

 
A partir del mes de juny es posarà en marxa la nova versió de la web del Gremi. Té com 
a objectiu actualitzar-ne la imatge i fer servir la web com una eina que faciliti les 
relacions entre els socis, així com entre el Gremi la ciutat. 

 
La web del Gremi oferirà: 
 

o Informació sobre el Gremi així com dels seus socis 
o Informació sobre les entitats  amb les qui hi té estreta relació així com les 

activitats que aquestes realitzen: 
● Institut Sellarès i Pla 
● Fundació per la Indústria-Sabadell 1559 
● Texfor 
● Foment 

 
o Informació sobre les activitats del Gremi 

● Formació 
● Jornades 
● Conferències 
● Activitats 

 
o Espai de relació entre els socis 

 
o Bloc 

El bloc té com a principal objectiu obrir el debat sobre diferents temes 
d’actualitat als socis. Comptarà amb un moderador. 
 

o Informació sobre projectes de potenciació de la relació amb les diferents 
entitats de la ciutat 

● Teixint el territori 
 

o Informació sobre projectes que agrupen el sector tèxtil a la ciutat i 
demarcació:  

● Cooperatextil 
 

 
 
 
 

 CONVENIS AMB DIFERENTS UNIVERSITATS 
 

Està previst signar convenis amb diferents universitats per potenciar les pràctiques 
dels seus alumnes a les empreses associades amb l’objectiu d’incorporar personal 
qualificat i que aporti valor afegit: 
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● Universitat de Barcelona.  
● Universitat Pompeu Fabra. Escola de Comerç Internacional-ESCI 
● Universitat Politècnica. Escola d’ Enginyeria tèxtil 
● Escola de Disseny-ESDI 

 
 

 CONVENIS AMB DIFERENTS EMPRESES PER MILLORAR LA COMPTETITVITAT DE LES 
EMPRESES 
 

 Energia: BioQuat 
 Telefonia: Doxser 
 Factura electrònica: Invinet 
 Assegurances de transport de mercaderíes: RBG 

 
El Gremi com a soci de foment permet que tots els seus agremiats es puguin acollir 
als convenis que té signats foment i que es poden consultar a través del portal e-
foment 

 

 
Organització d’events 

 
LOPD / LSSI-CE /LPBC  

Combustrible 

 
Vueling 

 
Viatges d’empresa  

Borsa de treball 

 
Impressió i projecció 

 
Lloguer de vehicles  

Tradiccions i traductors 

 
Assegurances mèdiques 

 
Servei de missatgeria  

Serveis productes financers 
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 PROGRAMES  PER POTENCIAR LES RELACIONS AMB LES ENTITATS DE LA CIUTAT 

 
TEIXINT EL TERRITORI 

 
Teixint el Territori és un espai  per la reflexió i el debat ciutadà impulsat pel Gremi de 
Fabricants de Sabadell i que es farà en col·laboració amb altres entitats de Sabadell i 
de la seva demarcació. S’obrirà a la participació de persones a títol individual, 
organitzacions, institucions, empreses i agents socials que amb un esperit responsable 
i voluntat constructiva, desitgen compartir les seves aportacions en relació al model 
social, econòmic, cultural i territorial de Sabadell i la seva comarca. 
 
L’entorn entès com un lloc de convivència de diversitat cultural, formativa, econòmica, 
laboral, -en definitiva social-, s’estén més enllà de l’espai urbà abastant la geografia 
que la completa i l’envolta: com és el rodal, els boscos, la hidrografia, les zones 
industrials i l’àrea comarcal, metropolitana i de país en la que s’inscriu. 

 
Teixint el Territori té com a finalitat contribuir en la construcció d’un model econòmic, 
social  i territorial, que doni resposta a les característiques i necessitats del nostre 
entorn amb la participació dels seus habitants i dels agents polítics, econòmics i 
socials.  
 
Amb aquesta iniciativa, el Gremi de Fabricants de Sabadell posa a l’abast de la ciutat 
un espai de relació i debat per entre tots teixir un territori millor. Es pensa en sessions 
que tinguin periodicitat mensual, en horaris de migdia, retransmès en streaming i que 
sigui acompanyat d’un bloc telemàtic  i un fòrum de debat, -moderat-,  relacionat amb 
cada sessió, a través de la web de Gremi de Fabricants. 

 
 JORNADES DE DEBAT 

 
El Gremi impulsarà conjuntament amb diferents entitats econòmiques de la ciutat 
diferents foros de debat i reflexió, amb l’objectiu de construir visió del nostre territori i 
endagar totes aquelles iniciatives que sorgeixin per la millora de Sabadell i el territori. 

 
 

 RELACIONS AMB LES ENTITATS DE LA CIUTAT 
 

CIESC 
Està previst que durant el 2016, el Gremi de Fabricants assumeixi la presidència. 
L’objectiu és el de potenciar CIESC, dintre de Sabadell, ampliant el nombre d’associats. 
Amb la presidència del Gremi, es vol impulsar la renovació dels estatuts, així com 
l’elaboració i implantació d’un pla estratègic que tingui com objectiu enfortir el teixit 
associatiu empresarial dintre de Sabadell i la seva demarcació. 
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FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH 
 
El Gremi com a membre de la fundació, seguirà aportant la seva visió i participarà de 
les iniciatives que s’endeguin en el marc de la Fundació Bosch i Cardellach. 
 
Així mateix, el Gremi, a través del projecte, Teixint el Territori, col·laborarà 
estretament amb la Fundació. 
 
 
CAMBRA DE COMERÇ 
El Gremi seguirà participant en el ple de la Cambra de Comerç a través del 
representats de la Cambra que a l’hora son socis del Gremi. 
 
Així mateix, el Gremi nomenarà un representant a la Comissió d’Indústria. 
 
La Cambra de Comerç junt amb el Gremi, participaran de l’organització de foros de 
debat així com del projecte, Teixint el Territori. 
 
CONSELL D’ECONOMIA PRODUCTIVA 
El Gremi seguirà formant part, del Consell d’Economia productiva, com a membre de 
CIESC i conjuntament amb la Cambra de Comerç de Sabadell i Pimec. 

 

 ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA TÈXTIL 
El Gremi de Fabricants en col·laboració amb la Fundació per la Indústria treballarà per 
mantenir la memòria històrica del tèxtil. Participarà en l’exposició de teixits coptes que 
organitzarà conjuntament amb la Fundació Abadia de Montserrat, Fundació Antiga 
Caixa de Sabadell i Fundació per la Indústria. 
 
Coincidint amb aquesta exposició, el Gremi juntament amb la Fundació per la Indústria 
i la Fundació Bosch i Cardellach, impulsarà l’exposició les Veus del Tèxtil, per donar 
suport a la memòria històrica de Sabadell. 
 
Així mateix el Gremi continuarà fent el seguiment del futur Museu Tèxtil de la Ciutat i 
aportarà en tot moment la seva visió. 
 
El Gremi seguirà donant suport i col·laborarà amb les iniciatives que posen en marxa 
els Amics del Tèxtil. 

 
 

 POTENCIAR LES RELACIONS AMB L’AJUNTAMENT DE SABADELL I AJUNTAMENTS DE 
LA SEVA DEMARCACIÓ 

 
Coincidint amb la nova etapa política de l’Ajuntament, el Gremi vol impulsar la 
col·laboració màxima en el sentit constructiu per donar impuls a la ciutat i a l’economia 
productiva de Sabadell i comarca. 
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Està previst que el Gremi segueixi formant part de les diferents comissions de 
l’Ajuntament, com ha fet fins ara, i treballarà per presentar projectes per la millora de 
l’economia productiva, en el marc dels projectes europeus RIS3 i PECT. 

 
 
 RELACIONS AMB ENTITATS DE LA COMARCA 

 
El Gremi, complint amb la seva tradició de compromís amb la ciutat, seguirà treballant 
estretament amb les diferents entitats que treballen per ampliar la vissió comarcal i 
territorial, posant el màxim esforç en fer ampliar i potenciar  la visió i la força del 
territori, tot defensant el rol de Sabadell. 
 
Per tant el Gremi seguirà formant part activa  de les següents entitats: 

● B-30 
● Fem Vallès 
● Consell Comarcal 
● SECOT 
● Pacte per la indústria de l’àrea metropolitana de Barcelona 

 
 

 POTENCIACIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

El Gremi com a soci de Foment del Treball Nacional i del Cercle d’Economia potenciarà 
la seva participació en diferents comissions per aportar visió, opinió i coneixement. 


