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1. PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

 

 
Benvolguts socis, 
 

 

És per a mi un honor presentar la memòria d’activitats del Gremi 
de Fabricants corresponent a l’any 2016, donant compliment al 
seu compromís històric amb el sector tèxtil i amb el 
desenvolupament econòmic i social del territori. 
 
El nostre compromís amb el sector, el mantenim ferm i el fem 
efectiu a través de la Confederació de la indústria tèxtil, Texfor, 
del que en som una de les parts essencials. 
 
En l’any 2016 el sector tèxtil va ser capaç de mantenir una 
evolució positiva en el seus principals indicadors. Tot i la gran 
incertesa de l’economia espanyola a nivell internacional, 
l’economia espanyola ha tancat amb un increment del 3,2% del 
PIB. En els darrers mesos de l’any, la demanda interna ha perdut 
dinamisme i ha estat compensada per l’evolució del sector 
exterior. 
 

 
En el mateix 2016 les empreses espanyoles del sector tèxtil van donar feina a quasi 45.000 
persones, un 3,7% més que l’any anterior. La xifra de negocis va assolir gairebé els 7.000 milions 
d’euros de facturació, un 1% superior en comparació amb l’any anterior. El creixement de la 
producció ha estat del 5,1% en la indústria tèxtil i els preus industrials han caigut lleugerament un 
-0,5%. 
 
En els tres darrers anys les importacions de maquinària acumulen un augment superior al 50%. La 
incertesa empresarial ha fet que el creixement de les inversions s’estabilitzi a l’espera de com es 
desenvolupa l’economia tant nacional com internacional. 
 
Les exportacions del sector han assolit un nou rècord des de l’inici de la crisi. Les exportacions que 
més han augmentat són les dirigides al Nord d’Àfrica, amb un 12,8%. Les exportacions a la UE han 
crescut un 4,8%. El 56% de les vendes exteriors es fan a la UE i el 24% al Nord d’Àfrica. Els 
principals clients del mercat espanyol són: el Marroc, França, Portugal, Itàlia i Alemanya, que 
representen el 58% del total de les ventes exteriors. El 80% de les vendes a l’exterior són a països 
propers (UE i Nord d’Àfrica). En referència als subsectors del tèxtil, es pot destacar el creixement 
de les exportacions durant 2016 dels teixits de punt, amb un 20,7% i les catifes i recobriments un 
14,4%, així com les vendes exteriors dels teixits un 7%. 
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Les importacions han crescut per sota de les exportacions, tot i que la balança comercial segueix 
essent deficitària. En consonància amb l’evolució de les exportacions les compres de teixits de 
punt han crescut un 18,9% i les catifes i recobriments un 9,3%. La Unió Europea segueix essent el 
principal origen de les importacions  tèxtils amb un 44% del total, seguida pels països asiàtics amb 
un 40%. Només Xina representa el 21,3% del total de les importacions. 
 
Tot i la incertesa geopolítica a nivell global, el sector tèxtil s’enfronta a un repte de transformació 
important ja que la indústria 4.0 fa necessari aplicar tècniques de manufactura avançades. La 
digitalització, els canvis de model de negoci, la voluntat de fer créixer la mida de les empreses, 
l’economia circular i la sostenibilitat en la cadena de valor, faran que les empreses tèxtils hagin de 
seguir adaptant-se. 
 
Així doncs el sector tèxtil té una presència consolidada en el mercat europeu i una gran capacitat i 
potencial d’innovació. Per això, li cal seguir aportant un alt valor afegit i fer una aposta per la 
formació i la creació de coneixement dels seus treballadors.  
 
El Tèxtil i la Confecció a Catalunya continua sent un referent en el mercat espanyol, el 45% de les 
exportacions tèxtils  es fan des de Catalunya i la xifra de negocis representa gairebé un 40%. El 
sector a Catalunya  al llarg del 2016 ha generat gairebé 500 llocs de treball,  fet que juntament 
amb el creixement i les inversions ens confirma la bona marxa del Tèxtil i la Confecció catalans. 
 
El Gremi segueix mantenint un fort compromís amb el desenvolupament del seu territori, i ho fa 
amb un esperit de col·laboració institucional, des del diàleg i amb un treball continuat. Segueix 
essent el nostre objectiu contribuir a fer un país més pròsper amb la creació d’ocupació, amb 
l’enfortiment de les nostres empreses, fent una aposta clara per la sostenibilitat social i 
mediambiental. 
 
 
 

 
 
 
Blai Costa i Creus 
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2. MAPA INSTITUCIONAL 2016 

SECTORIAL  Nivell de 
representació 

Representants 2016 

FITEXLAN  GREMI  Presidència  Blai Costa  

 

 

TEXFOR   

 

 

 

 

GREMI   

Comitè Executiu 
Francesc Llonch 

Xavier Bombardó 

 

 

Junta Directiva 

Francesc Llonch 

Xavier Bombardó 

Antoni Ginestà 

Josep M. Sabatés 

Josep Roca 

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL FITEXLAN Comitè Executiu Blai Costa 

Núria Aymerich 

INSTITUCIONS    

FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA GREMI Patronat Blai Costa 

FOMENT GREMI Junta Blai Costa 

CEOE CIE Junta Jordi Casas 

CIESC GREMI Junta 
Blai Costa 

Núria Aymerich – SG 

FEPIME CIESC  Blai Costa 

FEM VALLÈS GREMI 

CIESC 

 Blai Costa 

Núria Aymerich 

B-30 GREMI Assemblea General Blai Costa 

  Comissió Empresarial Núria Aymerich 

CAMBRA COMERÇ 

 

GREMI 
Comissió Indústria 

Lluís Matas 

Antoni Ginestà 

FUND. BOSCH I CARDELLACH GREMI / FUNDACIÓ Patronat Antoni Monés 
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FUND. ANTIGA CAIXA SABADELL GREMI / FUNDACIÓ Patronat Josep Roca 

TRIBUNAL ARBITRAL SBD GREMI  Núria Aymerich  

ASSOCIACIÓ PER L’ARBITRATGE GREMI  Blai Costa 

CONSELL COMARCAL 

VALLÈS OCCIDENTAL 

GREMI  Núria Aymerich 

PACTE IND. REGIÓ 
METROPOLITANA BCN 

GREMI  Núria Aymerich 

PACTE NACIONAL PER LA 
INDÚSTRIA 

GREMI  Núria Aymerich 

FAJECC Catalunya ISP Junta Bernat Ladrón de Guevara 

AJUNTAMENT DE SABADELL   

CONSELL CIUTAT GREMI  Núria Aymerich 

CONSELL DISTRICTE I GREMI  Núria Aymerich 

Processos participatius GREMI  Núria Aymerich 

OAMA GREMI  Antoni Monés 

Elena Díaz 

TAULA D’IGUALTAT GREMI  Elena Díaz 

PROTOCOL SOSTENIBILITAT I 
CANVI CLIMATIC 

GREMI  Elena Díaz  

TAULA MOBILITAT GREMI  Núria Aymerich 

UNIVERSITATS    

UPC. Enginyeria Tèxtil FUNDACIÓ Conveni patronat  Josep Bombardó  

ESDI GREMI Patronat Blai Costa 
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3. EL GREMI DE FABRICANTS 
 

 

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. 

Dóna suport i representa a les empreses agremiades, és portaveu dels seus interessos i necessitats 
davant els organismes locals, nacionals i internacionals així com de les entitats territorials i 
sectorials i fa de  motor per impulsar l’evolució i la  millora de les empreses del nostre país. 
 
Representació institucional: 
 

 Fundació per la Indústria-Sabadell 1559. Membre del Patronat. 

 Fundació ESDI. Membre del Patronat. 

 Foment del Treball Nacional. Membre de Junta Directiva. 

 FITEXLAN. Presidència 
TEXFOR. Presidència 
CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL-CIE. Membres a través de Fitexlan. 
CIESC. Presidència 

 Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa- INTEXTER. Membre del 
patronat. 

 Fundació Bosch i Cardellach. Membre del Patronat. 

 Tribunal Arbitral de Sabadell. Membre del Tribunal. 

 Associació per l’Arbitratge de Sabadell. Membre del Patronat. 

 EGARSAT. Membre de la Comissió de Control i Seguiment. 

 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. 
 

 Conferència “SABADELL, CIUTAT RESILIENT” 

 
 
La sessió va tenir lloc durant la celebració dels actes de  
Sant Sebastià 2016 que va celebrar el Gremi el 20 de gener,  
a càrrec del Sr. Jordi Hereu, President d’IDENCITY  
i alcalde de Barcelona (2006-2011)  
 

 
 
 

 Exposicions  
 
 

Amb la voluntat de difondre la cultura 
tèxtil i preservar la seva memòria 
històrica, el Gremi de Fabricants de 
Sabadell va organitzar, juntament amb 
altres entitats, les exposicions: “Les Veus 
del Tèxtil” i “Antic Egipte i Teixits 
Coptes de Montserrat”. Ambdues 
exposicions paral·leles van tenir lloc de  
l’1 de setembre fins el 30 de novembre.  
 
A la inauguració va assistir l’Abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler i el Sr. 
Josep Boya, Director General d'Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni. 
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 Conferències 
 
 

Dins del programa d’activitats complementàries que és conjunt a les exposicions  Antic Egipte i 
teixits coptes de Montserrat i Les veus del tèxtil es van celebrar les conferències: 
 
 

 “Antic Egipte i teixits coptes de Montserrat” a càrrec de Pau Canyameres Giménez,adjunt 
de l’Scriptorium Biblicum et Orientale, de l’Abadia de Montserrat i Salvador Soley, Teòric 
tèxtil per l’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell i col·laborador en la recerca i anàlisi 
dels teixits coptes de Montserrat. 

 

 “Dues fibres, dos motors: llana i cotó en l’arrencada industrialitzadora de Sabadell, 1790-
1870” a càrrec de Josep Maria Benaúl Berenguer, professor titular d’Història i Institucions 
Econòmiques, a la UAB i a la UB.   

 
            
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

http://gremifab.org/ca/exposicio-antic-egiptes-i-teixits-coptes-de-montserrat/
http://gremifab.org/ca/exposicio-antic-egiptes-i-teixits-coptes-de-montserrat/
http://gremifab.org/ca/exposicio-les-veus-del-textil/
http://gremifab.org/ca/events/event/conferencia-dues-fibres-dos-motors-llana-i-coto-en-larrencada-industrialitzadora-de-sabadell-1790-1870/
http://gremifab.org/ca/events/event/conferencia-dues-fibres-dos-motors-llana-i-coto-en-larrencada-industrialitzadora-de-sabadell-1790-1870/
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Sant Sebastià 2016 

 

  

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 9:00h del matí se celebrà la 
solemne Missa en honor de Sant 
Sebastià, i en el mateix acte va tenir 
lloc un record pels agremiats difunts. 
 

 
En acabar la sessió, el president en el seu discurs de benvinguda va recalcar els canvis produïts en 
la Junta de l’Entitat amb la marxa de l’anterior president el Sr. Francesc Garcia-Planas, al qual li va 
agrair la seva tasca. També subratllà que el Gremi va haver d’adequar-se organitzativament per 
poder donar el millor servei als agremiats i va posar l’enfocament en les dues branques principals: 
la sectorial i la territorial.  
 
Va ressaltar el paper de la Fundació per la Indústria, que treballa any rere any, a nivell de tot 
Catalunya per impulsar la indústria més enllà del àmbit tèxtil perquè com a Gremi, i com a 
Fundació, va dir “creiem que la indústria és l’instrument que ha de permetre establir un futur millor 
per aquest país, atès que és motor de progrés, i permet equilibrar el territori, essent  una eina 
fonamental en la construcció del nostre futur com a país” 
 
També va tenir unes paraules per Texfor, com a Confederació que ostenta la capacitat d’influència 
a l’Estat Espanyol, a Europa i al món, i destacà el treball conjunt que es va portar a terme amb la 
resta de patronals tèxtils per tal de donar rellevància al 
Sector i que a través de Texfor ha de servir per impulsar el 
creixement de les empreses a nivell nacional, estatal i 
internacional. 
  
Dins de les dades sectorials, el president va comentar que el 
tancament del 2015 va comptar amb xifres relativament 
positives pel que fa al creixement de l’Índex de Producció 
Industrial, l’evolució de la demanda privada en positiu, la 
capacitat de finançament de l’economia espanyola que 
continua ampliant-se, el PIB  a l’alça i la millora de 
l’exportació i la internacionalització. Però, tot i això, 
subratllà, l’índex d’atur és molt alt (21%)  
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No obstant això, el Sr. Costa va dir que, tot i que, s’estava en un camí de recuperació, no es pot 
badar i s’havia de treballar per crear ocupació, per bastir una legislació que permeti que aquest 
gran nombre d’aturats puguin incorporar-se immediatament al món laboral en condicions dignes i 
es va dirigir als politics perquè “han d’entendre que les empreses som part de la solució i no del 
problema. Som i volem ser una eina al servei de la societat, perquè volem un país millor, perquè 
volem que Catalunya tiri endavant, volem per als catalans un país on el marc legal permeti la 
recerca del benestar,  on la gent pugui marcar els seus objectius vitals i perseguir-los, on les 
empreses pugin contribuir al benestar general creant riquesa.  Volem un país on els seus ciutadans 
puguin incidir lliurement sobre el seu futur, sobre allò que són i volen ser” 
 
Dit això, el president es va posar a disposició del territori per treballar pel seu desenvolupament, 
juntament amb l’Ajuntament de la Ciutat i la resta d’entitats per tal de contribuir a definir 
l’estructura econòmica de Sabadell.  Defensà que el Gremi vol tornar a ser motor social i econòmic 
referent a Catalunya i ho farà impulsant la indústria tèxtil de qualitat, la indústria sostenible, els 
serveis de qualitat i de valor afegit; potenciant totes aquelles accions que afavoreixin la qualitat de 
vida de les persones, que ajudaran a teixir una ciutat on les persones puguin viure-hi i treballar i 
sentir-s’hi millor. Es vol establir diàleg i  treballar conjuntament amb els diferents agents socials i 
obrir-se per aportar el màxim possible per fer la nostra ciutat, Sabadell, millor cada dia.  
 
Tot seguit, i abans de convidar a tothom al bufet, va tenir lloc la I edició dels premis FLOC DE 
LLANA, pels quals es reconeixen a nivell ciutadà o de país a dues empreses i/o entitats en els 
àmbits sectorial tèxtil i en l’àmbit social, econòmic o cultural.  
 
 

 

Premi al mèrit empresarial dins de l’àmbit 
sectorial tèxtil per la seva notable trajectòria 
empresarial i innovació en producte a  MARINA 
TEXTIL, SL  en la persona del seu gerent, Sr. Joan 
Ginestà 
 
Premi al mèrit per la tasca desenvolupada en 
l’àmbit social, econòmic o cultural a INSTITUT 
D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PARC TAULÍ en la 
persona del seu Director Dr. Lluís Blanch 
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 Assemblea General de Socis 
 
El dia 30 de juny de 2016 va tenir lloc l’Assemblea General de Socis, en la que 
es va presentar la liquidació de comptes del Gremi de l’exercici 2015 i es va 
aprovar el pressupost 2016. 
 
Es va fer entrega als socis de la memòria de l’entitat de l’any 2015.  
 
El president va fer una valoració del primer any de legislatura municipal, que es va caracteritzar 
per l’assumpció de responsabilitats polítiques del nou equip de Govern i el va definir més com un 
any de presa de contacte dels representants polítics amb la pròpia institució, que un any de presa 
de decisions.   
 
Va fer èmfasi en que “hi ha un govern nou i de molta pluralitat política, el que comporta més 
diàleg entre ells per arribar a acords”. Va explicar que, des del sector empresarial esperava que 
s’encetés de manera immediata un període d’execució, de presa de decisions i que aquestes fossin 
encaminades a potenciar el creixement econòmic i social de la Ciutat. 
 

 Reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull 

 

 
El dia 2 de setembre va tenir lloc una reunió 
amb l’Hble. Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Josep Rull, convocada 
conjuntament pel Gremi de Fabricants, Institut 
Sallarès i Pla, Fundació per la Indústria-Sabadell 
1559 i Texfor. 
 
Els temes principals a tractar van ser el de la 
importància de la indústria 4.0, el Vallès com a 
motor productiu i la importància del riu Ripoll, 
entre altres 

 
 

 Jornades COOPERATEXTIL 

 
COOPERATEXTIL és una plataforma formada per empreses  
del sector tèxtil, i que ha estat creada per impulsar el sector 
tèxtil i donar solucions a les necessitats de petits tallers i 
empreses que ofereixen tota classe de varietat de serveis al 
sector tèxtil. 
 



 
 

13 
 

El Gremi de Fabricants dóna suport a aquesta plataforma impulsada pels Ajuntaments de Sabadell 
i Manresa, TECNOCAMPUS-Ajuntament de Mataró,  i que també compta amb el suport de 
l'Associació d'Empresaris de Gènere de Punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA) i Gremis 
empresarials del Maresme (FAGEM). 
 
El Gremi va organitzar durant el 2016 dues actuacions, la primera d’elles al juliol, amb gran èxit 
d’assistència, i que va servir per donar a conèixer la plataforma. 
 
La segona, al desembre, va estar enfocada com a networking i va servir per posar en contacte 
empreses complementàries del mateix sector. 
 

  
 

 
 

 Jornada Castellera 
 
Amb motiu de les Vigílies de la Diada dels Castellers de Sabadell i fruit de l’acord entre el Gremi de 
Fabricants i els Castellers de Sabadell, el dia 15 d’octubre es va recuperar el pilar caminant des de 
l’Església de Sant Fèlix fins la seu del Gremi. 
 
L’actuació es va completar amb castells de diverses colles i pilars de tancament davant de l’edifici 
del Gremi de Fabricants. 
 
Aquesta fou la primera activitat d’un acord entre dues entitats sabadellenques que ha de servir 
per posar de relleu el recorregut industrial i cultural de Sabadell, difondre la cultura i promoure 
activitats en benefici de la nostra Ciutat.  
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 FORMACIÓ AL GREMI  
 
Càpsules reflexives 
 

Durant 2016 el Gremi va portar a terme una àmplia programació de càpsules reflexives amb 
l’objectiu de donar resposta a necessitats concretes de les empreses, aconseguint que hi dediquin 
el mínim temps possible amb  el màxim rendiment. 
 
Vam comptar amb ponents de primer nivell:  professors de diferents universitats  i d’escoles de 
negocis, periodistes, advocats, i altres professionals de reconegut prestigi en els seus àmbits de 
coneixement. 
 
Els temes tractats van ser: 
 

 El lideratge en la funció directiva  
 

 Prospectiva empresarial:  no converteixis  
la teva empresa en un spam  

 

 Gestionar el talent des de la innovació per emprendre 
 

 Prevenció de riscos penals a l’empresa 
 

 La mediació com eina efectiva per l’empresa  
 

 Branding emocional: la marca com a concepte estratègic  
 

 L’empresari com a selector  
 

 Anàlisi del canvi 
 

 L’empresa a la seva ciutat i al seu entorn  
 

 Elements clau de l’estratègia digital comunicativa  
 

 Ètica i transparència empresarial 
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 Preus de venda de cost i marges  
 

 Concurs de creditors. Avantatges i inconvenients  
 

 El procediment de la segona oportunitat  
 

 Eines per la gestió del estrès 
 

 Flexibilitat en la compensació, el canvi de paradigma  
retributiu  

 

 Creativitat i innovació  
 

 Alternatives no bancàries de finançament: crowdlending 
  
 
Curs Mindfulness 
 
El Gremi va organitzar un curs sobre Mindfulness empresarial i gestió de l’estrès i lideratge 
conscient a càrrec de l’especialista Aura Costa que va començar a finals d’any per acabar el mes de 
febrer de 2017.  
 
L’objectiu del curs, del que també va haver-
hi una introducció a través de l’organització 
d’una càpsula reflexiva, va ser el de conèixer 
i aprofundir sobre la gestió de l’estrès i 
lideratge conscient a través del Mindfulness 
empresarial.  
 
El lideratge conscient és un nou estil de 
lideratge que arriba amb força des dels EUA 
on ja l’apliquen empreses com Google, 
Facebook o la NASA. 
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Formació en línia 
 
El portal de formació “Campus Gremi de Fabricants de Sabadell” és un avantatge competitiu 
important i un valor afegit per a la professionalització i, per tant, per la millora de la competitivitat 
de les empreses. 
 
El ventall de cursos és molt ampli i engloba la formació en Informàtica (Ofimàtica, Programació, 
Sistemes operatius), Social Media (Màrqueting, Internet, Comerç exterior), Estratègia Empresarial 
(Atenció al client, Comercial i vendes, Estratègia i Management, Habilitats directives), Idiomes, 
Normativa PRL, etc. 
 
La plataforma d’e-learning compta amb aliances molt potents, el que dóna una garantia de 
qualitat certificada i una oferta de serveis única i compta amb l’esforç de companyies unides que 
treballen en el camp de l’e-learning, consultoria i formació amb un objectiu comú: donar 
cobertura a projectes de gran envergadura i àmbit nacional així com desenvolupar metodologies i 
tecnologies innovadores que permetin adaptar la seva oferta a les demandes organitzatives i de 
formació que requereix l’actual societat, els mercats globals i la competitivitat. 
 
Aquests cursos poden ser bonificats per part de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
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Assistència a actes 
 

 Assistència al fòrum Cambra “Perspectives econòmiques per l’any 2016”,  
amb el Sr. Josep Oliu, President del Banc Sabadell, a la seu de la Cambra de Comerç de 
Sabadell  

 

 Assistència a l’acte inaugural amb motiu del centenari de l'Edifici  
Modernista, seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.   

 

 Assistència a l’acte inaugural de la fusió de les escoles d’enginyeria del 
      campus de Terrassa de la UPC  

 

 Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2015 
 

 Assistència a l’acte de signatura de l’Acord Social per a la promoció de l’AIC (Acord 
Interprofessional de Catalunya) 

 

 Assistència a la inauguració del curs acadèmic 2016-2017 de la UB 
 

 Assistència a la inauguració del curs acadèmic 2016-2017 de la 
UPC 

 

 Assistència a la conferència “Mejora continua: Cómo            
explotan oportunidades las mejores empresas textiles             
europeas” a càrrec de José Luis Nueno, amb motiu de             
l'Assemblea General d’AITPA  

 

 Assistència al Plenari de Consell Municipal de Benestar Social, organitzat per l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 

 Assistència al IX Fòrum FemCAT “L’atur juvenil: què podem fer?” 
 

 Assistència al II INDUSTRIAL MEETING dedicat a la indústria 4.0, organitzat per Foment del 
Treball Nacional  

 

 Assistència als Premis Ferrer Salat que organitza Foment del Treball Nacional. 
 

 Assistència a la jornada No dedicaràs dues hores a saber com pots defensar la teva 
empresa? organitzat per Pimec Vallès Occidental. 
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 Assistència als Premis David 2016 als millors estudiants de formació professional, en la seva 
42a edició, organitzat pel Centre Metal·lúrgic. 

 
- Reunió amb la Directora General d’Indústria Sra. Núria Betriu i el Sr. Joan Romero 
 Director Executiu d’ACCIÓ el dia 12 de desembre.  
 
- Es va assistir al lliurament de les Beques Taulí  
 organitzat per la Fundació de la Corporació Sanitària Parc Taulí. 
 
- Assistència al Foro RRHH-Foment: La neurociencia del liderazgo. 
 
- Assistència a la Cambra de Sabadell, Trobada  de treball amb la Directora General de 
 Comerç de la Generalitat  de  Catalunya.  
 
- Assistència a ACTE DE CLOENDA DE LA 1a. FASE EXPLORATÒRIA DEL PROJECTE DE L'ESPAI 
 CENTRAL DE SABADELL organitzat per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
- Assistència a una reunió a través de l’Ajuntament de Sabadell amb el Sr. Ferran Tarradellas, 
 Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 
 
- Assistència a una reunió al Consell Comarcal Vallès Oriental amb l’Institut Cerdà per tal  
            d’estudiar possibilitats d’accions conjuntes a escala Vallès. 
 

- Assistència al lliurament de beques de la Fundació Privada Olga Torres,  
 a l'Auditori de l'Hospital del Parc Taulí.  
 

- Assistència a diferents conferències al Cercle d’Economia  
 durant tot l’any i a la 32a Jornada anual. 
 
- 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.     
 

- Assistència a les reunions de Junta Directiva de Foment del Treball Nacional, durant tot 
 l’any. També com a President del CIESC a la mateixa Junta Directiva i a l’Assemblea anual. 
 

- Assistència a la Jornada BBVA Economia i Perspectives,  
 organitzada per la Fundació Antigues Caixes Catalanes.  
 
 

- Assistència a la Barcelona Fashion 080.   
 

- Assistència al Texmeeting by Texfor.  
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- Assistència al lliurament dels PREMIS PIMES 2016, convidat per PIMEC Vallès Occidental. 
 
 
- Assistència a l'acte acadèmic de lliurament de les acreditacions als alumnes (dissenyadors) 
 que configuren la promoció 2012-2016 de l’ESDI.   
 
 
 
 

- 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.  
 
 

- El Dia 16 de novembre es va assistir a un sopar organitzat al Col·legi d’Art Major de   
            la  Seda, amb el Molt Hble. President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont. 
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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. 
 
 

 Projecte d’optimització de costos de serveis de telecomunicacions 
 

S’ha tornat a negociar amb Orange, a través d’un acord amb l’empresa consultora DOXSER per 
obtenir una despesa en telecomunicacions que podria arribar fins el 70% sobre els acords 
contractats actualment pels socis. 
 
 
 
 

 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 habitual pels 
socis del Gremi així com per diferents empreses tèxtils. 

 
 

 Informació i comunicació 
 
Circulars informatives: Durant tot l’any 2016 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.  
 
Xarxes socials: El Gremi segueix donant informació a través de la seva pàgina web, facebook i 
twitter.  
 
Pàgina web.  En base als valors del Gremi de professionalitat, respecte, proximitat i de compromís 
amb les empreses, el territori i la societat, l’Entitat ha renovat la seva pàgina web amb un format 
dinàmic, transparent i amb informació constantment actualitzada, per tal de mantenir una 
comunicació fluida amb els socis, el territori i la societat en general. 
 
Aquest web ofereix Informació sobre les accions que porta a terme la Institució: formació, 
jornades, conferències, activitats, així com informació relativa a la Fundació per la Indústria i 
Foment del Treball Nacional, amb qui s’ha signat un conveni per tal que els socis del Gremi tinguin 
accés a la comunitat virtual eFoment, un espai per associacions i professionals on millorar la 
comunicació, l’accés a la informació i l’intercanvi d’opinions. 
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En la millora dels serveis que el Gremi de Fabricants de Sabadell ofereix a les empreses, el web 
inclou un directori d’empreses associades amb un component visual modern i acurat per facilitar 
la seva visibilitat i la seva presència en el mercat. 
 
El web abasta un ventall comunicatiu i informatiu ampli que inclou, entre altres, els projectes de 
potenciació de la relació amb les diferents entitats del sector tèxtil i empresarial, a la ciutat i a la 
demarcació. 
 

 
 
 

El Gremi als mitjans 

 
Aquest 2016 els mitjans de comunicació han recollit en les seves edicions notícies relaciones amb 
les activitats del Grup Gremi, de la mateixa manera les xarxes socials, en les que l’entitat està cada 
cop més present, se n’han fet ressò.   
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 Servei de Biblioteca i Documentació. 
 

El Gremi disposa d’un servei de documentació (biblioteca, hemeroteca, arxiu fotogràfic, arxiu 
històric) de temàtica gremial, tèxtil, economia i empresa, i història de Sabadell, que són consultats 
pels socis del Gremi, entitats, investigadors, estudiants  i públic en general. 
 
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. 
 
Durant 2016 aquests fons artístic s’ha vist incrementat amb la donació desinteressada per part del 
Sr. Antoni Sorolla i Artola de tres pintures de la seva pròpia producció. 
  
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. 
 

 Convenis 
 

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.  
 

 

 
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.  
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Conveni de col·laboració educativa de pràctiques externes d’estudiants amb la Universitat de 
Barcelona. Facilitem a les empreses acollir professionalment a l’alumnat i disposar del talent 
emergent, alhora que els alumnes tenen la possibilitat d’enriquir-se amb la pràctica i el 
coneixement de l’entorn laboral. 

 
 
ESCI-UPF és un centre amb la missió de formar DOERS, professionals especialitzats en el comerç 
internacional. La institució va ser creada amb la intenció d’enfortir el teixit empresarial català.  En 
aquesta línia d’actuació el Gremi de Fabricants de Sabadell ha signat un conveni per oferir serveis 
a les empreses associades. 

 
 
 

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 la plataforma e-foment, de Foment del Treball Nacional, tots els socis del Gremi de 
Fabricants gaudeixen d’avantatges en tots aquells convenis subscrits per Foment (d’assegurances 
mèdiques, agencies de viatge,  
lloguer de vehicles, combustible, etc. )  
 

 
 
 
 
 
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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Per tal d’ajudar a millorar la gestió de les empreses agremiades, fomentant l’ús de solucions 
tecnològiques, el Gremi de Fabricants ha signat un acord de col·laboració amb INVINET Sistemes 
2003 SL per tal que es pugui gestionar la facturació electrònica a través del portal B2brouter.net a 
través de diverses modalitats.  
 
 
 
 
 
Acord entre el Gremi de Fabricants i Els Saballuts, colla Castellera de Sabadell, per difondre la 
cultura i les tradicions a la Ciutat, des dels valors de l’esforç, la cooperació, el treball en equip, el 
compromís, el respecte i la proximitat per contribuir en la consecució d’un model social, territorial 
i cultural a prop de les persones.   

 
 
Assegurances de transport de mercaderies: RBG Especialitzada en transports i viatges 
internacionals, per tal de beneficiar a les empreses agremiades en importants descomptes 
exclusius  en assegurances de transport de mercaderies,assegurances de viatge i assegurances 
industrials.  

 
 
Col·laboració amb l’Associació de Professionals i Amics tèxtil, formada pel Grup de Teòrics Tèxtils 
de l’extinta Agrupació de Professionals Narcís Giralt i amb els que el Gremi de Fabricants sempre 
ha tingut un estret lligam. 
 
Els objectius de l’Associació, entre d’altres, són: promoure la creació d’un Museu Tèxtil a Sabadell;  el 
foment de la recerca, la innovació i la investigació en benefici del record històric i present del 
Sector Tèxtil a Sabadell; promoure i fomentar la formació; continuar amb la recollida de 
documentació: mostraris i maquinària d’empreses tancades per catalogar-los; fomentar el 
coneixement de la història i del patrimoni cultural i arquitectònic del sector tèxtil llaner; promoure 
la imatge del sector tèxtil llaner a la societat.  
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    L’INSTITUT SALLARÈS I PLA 

 

    

 

4. L’INSTITUT SALLARÈS I PLA   
 
L’Institut Sallarès i Pla fou fundat l’any 1947 en el sí del Gremi de Fabricants de Sabadell. L’ISP és 
una organització de joves empresaris i directius industrials que comparteixen el seu interès i 
responsabilitat per potenciar la indústria i fomentar les vocacions industrials i les interrelacions 
encaminades a millorar la competitivitat de les empreses del sector. 

 
ACTIVITATS ISP 

 

En la consecució dels seus objectius, l’ISP ha organitzat diverses activitats, en ocasions 
coordinadament amb altres entitats.  
 
 

 Dinar-col·loqui amb Josep Rius i Alcaraz  

 El dimarts 29 de novembre es va celebrar un dinar-col·loqui, organitzat conjuntament amb 
el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb el Sr. Josep Rius, Director de l’Oficina del President 
de la Generalitat de Catalunya. En el transcurs del dinar, es va poder conèixer quines són 
les seves funcions, així com intercanviar impressions sobre temes d’interès, destacant la 
temàtica de l’actualitat a Catalunya. 
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 Esmorzar d’economia amb Elisenda Paluzie 
 

El 25 de maig, l’ISP Joves empresaris i Directius Industrials, conjuntament amb el Club de 
Joves Empresaris del Centre Metal·lúrgic, van organitzar un esmorzar d’economia que va 
tenir com a ponent la Sra. Elisenda Paluzie, Degana de la Facultat d’Economia i Empresa 
(UB), Professora Titular d’Universitat, Departament de Teoria Econòmica (UB) i Directora 
del CAEPS-Centre d’Anàlisi Econòmica i de Politiques Socials, grup de recerca consolidat 
per la Generalitat de Catalunya. 

 

 
  

 

 Visita a  720 e-lab. – Showroom 
 
 El 20 d’abril els joves de l’ISP, van organitzar una visita a 720 e-lab, el primer espai 
 permanent dedicat a mostrar a directius d’empreses de Moda i Retail les novetats 
 tecnològiques de grans Partners, reconeguts a nivell internacional.  

 
Un centre innovador per acostar al món de les tecnologies al comerç de manera didàctica, 
experimental, visual i afavorir la seva comprensió i utilització. 
 
En aquest showroom -que imita una botiga de roba- es poden veure i interactuar amb 
novetats com: inventari per radiofreqüència (RFID): emprovador i recomanador 
intel·ligents; sistema anti-furt; cobrament ràpid; software que permet conèixer en temps 
real-SELL OUT i STOCK dels principals clients de l’entorn multimarca o de grans magatzems; 
cartelleria digital; sensors wifi, beacons; Software per Retail i altres. 
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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.  

 

-   ASSISTÈNCIA  DE  L’ISP A ALTRES ACTES 

 

“Barcelona International Meeting” 
 
     

    El 30 d’abril la FAJEEC va organitzar conjuntament amb altres  
    entitats la jornada  “Barcelona International Meeting, que va   

     comptar amb l’assistència de joves de l’ISP. 
 
 
 
 

 
Jornada sobre Economia Industrial 16’ 

 
El 17 de maig membres de la Junta Directiva de l’ISP van assistir a la Jornada d’Economia Industrial 
“La manufactura 4.0, una oportunitat per Catalunya , organitzada per la Fundació per la Indústria. 
 
 
IX Fòrum FemCAT  "L'atur juvenil: què podem fer?”  
 
El 16 de novembre una representació dels joves de l’ISP va assistir al IX Fòrum FemCAT "L'atur 
juvenil: què podem fer?” 

 
A la jornada diversos experts van fer les seves aportacions en relació a l’atur juvenil del país 
que és un dels més elevats de la UE, les seves causes (crisi econòmica, conjuntura, 
perspectives…), i altres factors com els salaris, la relació entre formació i mercat laboral, 
entre d’altres.  
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 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 

 Ramon Fort  DISPATCHMON 

 Albert Talarn BYETSA 

Secretaria Tècnica: Elena Díaz  GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL 

 

 

 

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 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 i internacional. 

Fitexlan forma part del CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL a nivell nacional i EURATEX a nivell 
internacional. 
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6.  TEXFOR 
Confederació de la Industria Textil       

                                     

 
 

El President actual de Texfor és el Sr. Francesc Llonch 
Soler, empresari tèxtil lligat al sector llaner i al Gremi de 
Fabricants, del qual també va ser president. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Serveis que el Gremi ofereix al seus agremiats a través de Texfor 
 

 Promoció internacional 
 
Una de les característiques principals del sector és l’alt grau d’internacionalització de les empreses 
i, per aquest motiu, el servei de promoció internacional treballa per a contribuir la seva millora 
competitiva a través de la gestió d’accions agrupades. 
 
Durant 2016 les fires agrupades a Europa van comptar amb la majoria d’empreses que assisteixen 
a aquests esdeveniments, destacant Première Vision Pluriel, Munic Fabric Start, Milano Unica  o la 
London Textile Fair.  
 
Un altre activitat va ser la negociació de condicions especials amb CITEXT pels socis Fabricants de  
tèxtils tècnics.   
 
Es va organitzar, juntament amb la Cambra de Comerç Espanyola a Tànger, una trobada 
empresarial entre empreses espanyoles fabricants de tèxtil de capçalera amb confeccionistes 
marroquís. 
  



 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
FPA=fira agrupada / MD=Missió comercial dta. / MI= Missió comercial inversa 

 
 

FPA Première Vision París 1-16  
 
 
 
 
 
 

         

FPA Première Vision París 2-16 

FPA Colombiatex 16 

FPA Milano Unica 1-16 

FPA Milano Unica 2-16 

FPA Munich Fabric Start 1-16 

FPA Munich Fabric Start 2-16 

FPA Handarbeit 16 

FPA mare di Moda 16 

FPA Citext 16 

FPA London textile Fair 1-16 

FPA London textile Fair 2-16 

MD Cuba 
 
 

- Assessorament laboral 
 

Segueix vigent el conveni laboral publicat el 2015. A primers de 2016 es va reunir la Comissió 
Negociadora del Conveni Tèxtil per signar les taules salarials corresponents als deu subsectors.  
 
L’increment salarial va ser del 0’9% respecte a les taules del 2015. 
 
El Departament laboral s’ha seguit reunint amb les empreses agremiades per aclarir totes les 
consultes derivades del conveni. 
 
Durant aquest exercici, la situació laboral ha estat marcada per una certa recuperació de l’activitat 
industrial i per la falta de govern. 
 
La interpretació per alguns tribunals en atenció al càlcul de les indemnitzacions per acomiadament 
improcedent, així com l’obligatorietat en el registre de la jornada, han estat les consultes més 
nombroses durant el 2016. 
 

FPA EVTEKS 

  

FPA Colombiatex 

MINV compradores feria Home Textiles Premium 

MDIR Croacia 

MDIR  EAU y Qatar 

FPA MAISON & OBJET 
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Els pactes interns en les empreses continua sent la via més eficient per obtenir una millor 
adaptació a les necessitats i interessos empresarials 
 
 

- Formació 
 

S’identifiquen les necessitats de les empreses en matèria de formació tant a nivell tècnic com per a 
la potenciació del desenvolupament del talent. Fem servir metodologies que siguin realment 
eficaces pels directius i pels treballadors en actiu, i s’ofereixen programes específics per als 
agremiats. 
 
Estem acreditats pel “Ministerio de Empleo y Seguridad Social” com a Entitat de Formació, la qual 
cosa ens permet impartir formació diferent de les especialitats previstes en el catàleg 
d’especialitats. (Formació programada per les empreses per als seus treballadors) (Llei 30/2015, de 
9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació). 
 

 

 
 
Formació presencial 
 
A través de Texfor, s’han portat a terme accions formatives destinades al sector tèxtil. Aquestes 
formacions estan emmarcades dins de les diferents línies d’ajuts públics per a la formació 
continua: 
 

- Formació subvencionada. Accions englobades al pla subscrit amb el Consorci per a la 
Formació Continua de Catalunya. 

- Formació bonificable i a mida. Accions adaptades a les necessitats de les empreses. 
 
Texfor, a través del Consejo Intertextil Español, va assistir a les reunions de la Comissió Paritària 
Sectorial de Formació del Tèxtil i la Confecció per fixar els criteris orientatius i prioritaris de l’oferta 
pública de formació. 
 
Els estudis  d’FP (formació dual i règim d’alternança) de Grau Mitjà de Fabricació i Ennobliment de 
Productes Tèxtils i el Grau Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, van acollir a un total de 47 
alumnes durant el 2016. Ambdós cicles permeten a les empreses participants formar a mida als 
seus futurs treballadors.  
 
Per afavorir el manteniment i la progressió dels estudis superiors tèxtils, la Fundació per la 
Indústria el 2016 va signar un nou acord per recolzar mitjançant beques als estudiants que es 
matriculen en el grau d’Enginyeria Tèxtil, Tecnologia i Disseny. 
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Alumnes del grau d’enginyeria tèxtil 
 

 
 

 
 

 Serveis d’Assessorament Jurídic i Fiscal 
 

S’ha treballat durant el 2016 per donar resposta a totes les consultes derivades principalment de 
temes comercials, normativa d’etiquetatge, llicència d’activitats, registre industrial, incidències 
comercials, qualitat del producte i duanes. 
 
Destaca com a temàtica innovadora la limitació de la compensació de les bases imposables 
negatives en l’Impost de Societats, nou sistema de càlcul fraccionat i subministrament immediat 
d’informació (SII). 
 
S’ha tramès a l’Agència Tributària, conjuntament amb altres sector manufacturers, les demandes 
del sector tèxtil en relació al plans del Ministeri per reduir les deduccions fiscals aplicables a 
l’impost de Societats. 
 
Es van organitzar sessions informatives sobre: 
-Pla de Prevenció de Riscos Penals per a la seva aplicació a les empreses tèxtils. 
-El nou codi duaner. 
 
Es va participar també en una proposta per establir les bases sobre les quals s’hauria de procedir 
en cas d’inspeccions de competència. 
 
 

 Servei d’Assessorament d’Eficiència Energètica i Millora Mediambiental 
 

Des de la Confederació s’ha enregistrat una evolució convulsa en els preus de l’energia, ja que a 
primers d’any 2016 hi havia una caiguda de preus elèctrics que es va recuperar en el segon 
semestre. Això comportà que les empreses fessin un seguiment molt acurat de les compres i 
previsions. Per aquesta raó es va signar un conveni d’assessoria energètica amb uns especialistes 
per oferir als agremiats la millora de la gestió elèctrica i de gas. 
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Altres actuacions que ha portat el departament han estat reunions amb ICAEN per temes 
d’auditoria, pel pla d’acció energètica a la indústria i la participació en la redacció d’un document 
per tal d’impulsar un nou model energètic a Catalunya. 
 
En el tema mediambiental, destaquem la problemàtica dels residus industrials, que suposa una 
càrrega econòmica important per a les empreses. 
 
Es va assistir a diferents jornades, entre les que en destaca una sobre logística de residus 
industrials i una altra sobre economia circular per un model de transformació del residu. 
 
En relació a Euratex, Texfor va fer un seguiment acurat sobre sostenibilitat. 
 
 

 Servei d’Innovació i Programes Europeus 
 
El Departament de programes europeus va treballar en diferents propostes, amb partners 
nacionals i internacionals 
 
Es va posar en marxa el programa Regiotex, que insta a les regions a considerar el tèxtil dins de les 
estratègies d’especialització intel·ligent i a utilitzar fons estructurals regionals per finançar 
projectes del sector. 
 
13 regions europees participen en aquest programa: 
 

 Itàlia: Campagnia, Lombardia, Piamonte, Emilia Romagna, Puglia i Toscana 

 Espanya: Catalunya i València 

 Portugal: Nord 

 Romania: Nort-East Region 

 Bèlgica: West-Flanders 

 Rep. Txeca: Hradec Kralove Region 

 Suècia: Västra Götaland 
 

Es va realitzar un estudi sobre capacitats de Tèxtils Tècnics a Catalunya amb el recolzament 
d’ACCIÓ que es presentarà el 2017. Durant 2016 es va treballar per cercar la informació necessària 
per implementar l’estudi. 
 
També es va assistir a les reunions amb AENOR dins del Comitè Tècnic de Normalització CTN-40. 
 
Durant el 2016 es van tenir les primeres activitats del projecte EXTRO SKILLS, que van començar a 
finals del 2015. Aquest projecte dissenya i desenvolupa un protocol de formació innovador i 
integral pel personal d’exportació de la indústria de la moda, recolzat en una metodologia basada 
en les TIC. Texfor va organitzar la primera reunió tècnica d’aquest projecte coincidint amb el 
Texmeeting. 
 
 
- Texmeeting by Texfor. Jornades especialitzades pel sector tèxtil 



 
 

35 
 

 

La quarta edició del Texmeeting que va tenir lloc el dia 29 de juny a les instal·lacions de l’INEFC – 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, va estar dedicat a la Sostenibilitat en el sector 
Tèxtil i de la Moda 
 
La jornada es va estructurar en dues ponències: 
 
“Un enfocament global cap a la sostenibilitat” 
“El model de sostenibilitat de G-Star Raw” 
 
 
També va tenir lloc una taula rodona sobre “Factors de sostenibilitat en el sector tèxtil” i la 
presentació d’un cas d’èxit a càrrec del CEO de Organic Cotton Colours, Sr. Santi Mallorquí. 
 

 

080 Barcelona Fashion 
 
Es va col·laborar amb el Consorci del Comerç Artesania i Moda de la Generalitat, organitzador del 
080 Barcelona Fashion, per fer possible sinergies entre indústria tèxtil de capçalera i joves 
dissenyadores 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. Es va portar a terme el primer panel de tendències  
amb el títol “Diálogos entre la industria textil y los nuevos diseñadores. Nuevas tendencias”.  
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7. CIESC  

 

 

Blai Costa i Creus 
President 

 

Durant l’any 2016 el Gremi de Fabricants 
ostenta la presidència del CIESC, per la qual 
cosa passa a formar part de la Junta 
Directiva de Fepime en funció del seu 
càrrec.  
 
La Vicepresidència recau en el Centre 
Metal·lúrgic. 

 

Principals activitats de CIESC 2016 

 
 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Pol Indústria 
 

Se segueix col·laborant amb el Consell Comarcal de Vallès Occidental en el projecte Pol Indústria, 
per a la cooperació i l’acció en relació al desenvolupament industrial del territori.  
 

Es va organitzar una Jornada sobre transició energètica i polígons i presentació Quadern 14 del 
Pacte Industrial el dia 14 de juliol. 
 
La jornada “La transició energètica als polígons industrials: una oportunitat per al món local” va 
tenir lloc amb motiu de la presentació del Quadern 14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals 
cap a la transició energètica als polígons industrials”.  
 
Aquest Quadern 14 vol aportar als responsables municipals i agents econòmics i socials locals 
casos pràctics i orientacions per ajudar-los a impulsar iniciatives locals que potenciïn la transició 
energètica als polígons industrials. 
 

Es va assistir a la reunió per a la valoració de les ofertes tècniques dins del grup de treball de 
desplegament de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació, que va tenir lloc el 13 d’octubre al 
Consell Comarcal, en la Direcció  de l’Àrea Desenvolupament Econòmic Local. 
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Pacte per la re industrialització. 
 
Se segueix formant part del pacte per la re industrialització, participant als diversos grups de 
treball. 
 

FEPIME jornada digitalització  
 
El dia 3 de novembre es va organitzar al Gremi de Fabricants  una jornada sobre digitalització, 
juntament amb FEPIME. 
 
La benvinguda va ser a càrrec de la Sra. Maria Helena de Felipe, Presidenta de Fepime i entre els 
temes tractats, van destacar:  
 

 
- Pla pime digital per a la incorporació de 

les TIC a l'empresa 
 

- Les comunicacions com a eina per a la 
millora de la competitivitat de la pime 

 
- Els avantatges del cloud per a una pime 

 
- Anàlisi del Check out en el procés de venda 

eCommerce  
 
 

Pacte Industrial de la Regió Metropolita de Barcelona 
 
 
El dia 8 de juny va tenir lloc una reunió del Pacte per tractar de “Polígons i R+D+I: millorem la seva 
connexió?” amb motiu de la presentació del Paper 3 del Pacte Industrial, “Reflexions per al disseny 
d'iniciatives locals d'impuls de l'R+D+I als polígons d'activitat econòmica”. 
 
El Paper 3 del Pacte Industrial  té per objectiu aportar reflexions i idees que ajudin els 
responsables de desenvolupament econòmic local i els agents econòmics a dissenyar i impulsar 
serveis de suport a la innovació en els centres de serveis a les empreses dels polígons. El treball 
manifesta la necessitat de reforçar la interrelació entre el sistema de coneixement i el teixit 
productiu, i proposa un catàleg de serveis que faciliti a les empreses dels polígons avançar en el 
camí de la innovació. 
 
El dia 22 de setembre va tenir lloc una reunió de treball de la Comissió de Formació del Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona en la qual es va presentar l’Aliança per a la 
Formació Professional Dual.   
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L’Aliança per a la Formació Professional Dual és una xarxa estatal d’empreses, centres i 
institucions compromeses amb el desenvolupament de l’FP dual a Espanya, impulsada, entre 
altres entitats, per la Fundació Bertelsmann. Els seus objectius són construir un model d’FP dual de 
qualitat, implicar les petites i mitjanes empreses en l’FP dual, millorar el marc legal i jurídic 
existent, i augmentar el prestigi social de l’FP, i concretament el de l’FP dual. 
 
 
Economia Circular  
 
Amb la voluntat d’anar desenvolupant l’activitat de la XARXA D’ENTITATS PER IMPULSAR 
L’ECONOMIA CIRCULAR AL VALLÈS OCCIDENTAL es va assistir el 3 d’octubre a una sessió de treball 
organitzada per la Xarxa d’entitats per impulsar l’economia circular al Vallès Occidental, amb el 
suport de Dept. de Territori i Sostenibilitat i Consell Comarcal del Vallès Occidental. A la reunió es 
van tractar, entre altres temes, el de validar prioritats pel 2016-17 i la preparació d’una jornada 
d’intercanvi sobre l’economia circular.  
 
 
 
 

8. CONSELL PER L’ECONOMIA PRODUCTIVA  
 
 

El Gremi ha treballat per fer possible la reactivació del CEP com a veu econòmica de 
Sabadell i demarcació. Per això ha fet diferents reunions amb els seus membres i ha 
proposat diferents accions que s’han treballat durant aquest any 2016.  

 

 

9. FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH  
 

El Gremi  ha participat com a patró de la Fundació Bosch i Cardellach en la secció d’economia. 
Les activitats que s’han realitzat són: 
 
- 4 de febrer de 2016 

 
Conferència i debat Re municipalització de serveis, per què?, a càrrec de Francesc Xavier Ballart 
Hernández, Catedràtic de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB i d’Albert Serra 
Martin, Director de l’Institut de Governança, Direcció i Gestió Pública, IGPD,  d’Esade. Organitzat 
per  la Secció d'Economia i Ciències Socials. 
  
- 19 de maig de 2016 

 
Conferència La Formació Professional i l'empresa: l'experiència de la Fundació BCN Formació 
Professional, a càrrec de Pere Ros Vidal. Organitzat per  la Secció d’Economia i Ciències Socials. 
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- 5 de juliol de 2016 

 
Presentació del projecte Estudi i aplicacions de la web social a la gestió empresarial de les pimes 
de Sabadell a càrrec de l’equip de recerca de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. 
Introducció a càrrec de la Sra. Montserrat Peñarroya amb la ponència L'evolució d'Internet, de la 
web 1.0 a la 3.0. El paper de les xarxes socials. Organitzat per la Secció d’Economia i Ciències 
Socials. 
  
- 19 d’octubre de 2016  
 
Reunió de la secció d’Economia i Ciències Socials: preparació d’activitats per al curs 2016-2017 
com a desenvolupament de les propostes del Sabadell a debat. 
 

 

10.  FEM VALLÈS 2016 
 
El Gremi com a presidència de Ciesc, ha tingut un paper  
molt actiu en el Fem Vallès. 
 
L’objectiu fonamental és el de fer propostes que impulsin  
l’activitat econòmica i productiva del Vallès. 
 
Es contempla el Vallès com un territori que és un dels motors industrials del sud d’Europa. 
 
Del programa de Fem Vallès pel 2016 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.  

 

 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 un 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 
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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 
 
 
 

11.    B-30  
 

 
L’Associació Àmbit B30 agrupa 55 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques (Vallès 
Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat) creada amb l’objectiu de potenciar i promoure el 
desenvolupament d’aquest territori arran d’una estratègia de col·laboració entre empreses, 
centres de recerca, universitats, ajuntaments, administracions i organitzacions empresarials i 
sindicals. 
 

 Sant Quirze acull la reunió del Consell Plenari de l’Associació.  
  
L’Associació Àmbit B30 es marca com a prioritats per aquest 2016 el binomi investigació-empreses 
per generar activitat econòmica 
  
Sant Quirze del Vallès va acollir el 5 de febrer la reunió del Consell Plenari de l’Àmbit B30, que va 
revalidar per unanimitat la seva confiança en Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès com a 
president de l’Associació i també va renovar els seus òrgans de govern. En el marc d’aquesta sessió 
plenària també es va donar compte de la tasca realitzada fins ara i es van marcar com a prioritats 
en el Pla de Treball d’aquest 2016 les sinèrgies entre els centres d’investigació i el món 
empresarial per generar activitat econòmica. 
  
Sant Quirze acollia una nova trobada de l’Àmbit B30 en la que s’ha fet un balanç positiu de la feina 
feta fins ara i s’ha establert com a objectius per aquest 2016 el treball conjunt del món 
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empresarial amb els centres d’investigació per tal de generar activitat econòmica a més de 
prioritzar els serveis de mobilitat del corredor i la transferència de coneixement, fonamental per 
ser un territori competitiu. 
  
En aquest sentit, el president Josep Monràs, definia l’Associació Àmbit B30 com un espai en el qual 
es treballa el consens i la generació de confiança, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica, 
l’ocupació i el progrés social. En aquest sentit,  “l’Àmbit B30 és una eina molt poderosa que 
engloba un territori amb un potencial increïble, fins i tot a nivell europeu, però si no s’inverteix, 
l’eina perd múscul, perd potencials de futur, i això no només afectaria al Vallès, també afectaria a 
Catalunya i a tota Espanya”. 
  

 Nova Comissió Executiva 
 
El Plenari de l’Associació Àmbit B30 escollia per unanimitat la nova Comissió Executiva, presidida 
per l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs. Per a les vuit vicepresidències, en representació 
de les diferents organitzacions que integren l’associació, van estar nomenats: 
Ajuntaments i administracions públiques 
-          Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
-          Ajuntament de Sabadell 
-          Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda  
Organitzacions empresarials, empreses i sindicats 
-          Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell 
-          Comissions Obreres  
-          Fundació per la Indústria 
Universitats, Centres Tecnològics i Parcs de Recerca 
-          Universitat Autònoma de Barcelona 
-          Eurecat 
  
Finalment, l’Ajuntament de Martorell va ser el nomenat per ostentar la Secretaria de l’Associació. 
  

 Un pla de treball ambiciós per a 2016 
 
El Consell General de l’Associació Àmbit B30 va aprovar també el pla de treball per a 2016. Es va 
marcar com a objectius prioritaris seguir promovent i enfortint el teixit industrial del corredor per 
tal de revitalitzar la indústria, fomentar l’emprenedoria, atraure inversió estrangera i, com no, 
promocionar la recerca i la transferència del coneixement. 
  
Així mateix, les actuacions més immediates també estaran centrades en potenciar les 
telecomunicacions en àrees d’activitat econòmica, polígons i altres equipaments amb l’objectiu de 
captar empreses i, per tant, crear ocupació. D’altra banda, se seguirà treballant amb la implantació 
de les noves tecnologies principalment a partir de dues eines, una anomenada “Núvol B30” que 
servirà per alliberar als ajuntaments del manteniment, la gestió i el cost de les bases de dades, i 
una altra a partir del desenvolupament i la comercialització de noves sèries de  biosensors per tal 
de fabricar productes d’alta tecnologia i així, consolidar la indústria existent a la zona, crear-ne de 
nova i atraure capacitats internacionals.  
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Tampoc es deixa de banda l’ànim de seguir creixent i incorporar noves empreses. De fet, Fundació 
per la Indústria, es va incorporar com a nou membre de l’Associació i forma part de la seva 
Comissió Executiva a través de Pau Relat. 
  

 
                      Consell General del Plenari de la B30 

 
 

 L’Associació Àmbit B30 i l’Àrea Metropolitana de Barcelona sumen esforços per crear 
ocupació 

 
El mes de març, el president de l’Associació Àmbit B30, Josep Monràs, i el vicepresident de 
Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume Collboni, es van 
reunir a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per posar les bases d’una immediata col·laboració entre 
ambdues entitats centrada en la promoció econòmica i la creació d’ocupació. 
 
Segons el President de l’Associació “a qui realment beneficia aquest acord centrat en el 
desenvolupament econòmic és als habitants d’aquesta àrea geogràfica”. Pel Sr. Monràs s’ha deixat 
palesa la voluntat de l’Associació de treballar conjuntament en diferents projectes de promoció 
econòmica que, al cap i a la fi, significa crear ocupació, captar noves inversions i donar 
oportunitats als que no les tenen. 
 
Per la seva banda, el Vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Jaume Collboni, va felicitar a l’Associació per la tasca que està duent 
a terme recordant que aquestes sinergies són necessàries per un major desenvolupament d’una 
àrea tan important com la que representen les dues entitats, tot recordant que “totes les grans 
àrees metropolitanes europees són àrees econòmiques”. Collboni opinà que s’està davant una 
gran oportunitat per crear riquesa i ocupació amb la col·laboració de les diverses administracions 
que operen en el territori i amb la complicitat i la participació dels agents socials, els centres 
universitaris i de recerca i les empreses. 
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Els objectius d’aquest pacte de col·laboració es posen de manifest a través d’una taula de 
coordinació d’actuacions que té com a propòsit beneficiar a aquesta gran àrea geogràfica i als seus 
habitants. 
 

 
 
 
 

 L’Associació Àmbit B30 ha fet una aposta per la innovació i la recerca per enfortir el teixit 
industrial  

  
La Comissió Executiva de l’Associació Àmbit B30 es va reunir l’1 d’abril de 2016  per fer seguiment 
de les diferents àrees de treball  després de la reunió del Consell Plenari del febrer en la que es va 
revalidar per unanimitat la confiança en Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, com a 
president de l’Associació i en la que també es van renovar els òrgans de govern.  
  
En aquesta reunió, celebrada a Martorell i en la que l’alcalde de la ciutat Xavier Fonollosa va 
exercir d’amfitrió, es va decidir seguir refermant els lligams amb els centres de recerca i innovació 
amb l’objectiu d’enfortir la promoció econòmica i la creació d’ocupació en aquesta àrea.  
  
En aquest sentit, la Comissió Executiva va aprovar treballar amb el Parc de Recerca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’explorar una possible col·laboració futura en el marc 
del HUB B30 de Manufactura Avançada. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Associació Àmbit 
B30 a través de la qual es busca impulsar en l’entorn de la B30 la transferència de coneixement 
entre els investigadors i l’empresa per tal de  fabricar productes d’alta tecnologia, introduir 
tècniques innovadores en la producció i desenvolupar nous processos de fabricació amb l’objectiu 
de consolidar i projectar a l’exterior la indústria existent així com crear-ne de nova.  
  
Amb aquests objectius, la Comissió Executiva també va decidir establir un conveni amb el Consorci 
Localret per tal de seguir apostant per l’impuls i el desenvolupament de les xarxes i els serveis de 
telecomunicacions i, especialment, per desenvolupar infraestructures tecnològiques als polígons 
industrials d’aquesta àrea geogràfica.  
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Així mateix, la Comissió també va validar establir un acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i l’adhesió d’un nou membre, en aquest cas, una associació empresarial del Baix Llobregat.  
 

 

 

 Jornada”Factors claus per a un sector productiu competitiu”  
 
El dia 25 d’octubre de 2016 va tenir lloc la aquesta Jornada on es va 
posar a debat tres aspectes que incideixen en l’objectiu primordial de 
l’associació, que és el de fer possible que el territori avanci cap a la 
innovació i al progrés dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
En primer lloc es va incidir en la governabilitat del territori per assolir la generació d’oportunitats 
per als ciutadans/nes i el desenvolupament econòmic del territori mitjançant la col·laboració entre 
actors públics i privats, per a la posada en marxa dels projectes i de idees que actuïn com a vector 
clau en la dinàmica, en la governabilitat i en la gestió de les estratègies de progrés. 
 
En segon lloc, es va posar l’accent en la necessitat de fer d’aquest territori un espai 
tecnològicament innovador, amb dotacions tecnològiques i uns sistemes de mobilitat i 
d’accessibilitat àgils i eficients, tant per a les persones com per a les empreses, i finalment, en 
tercer lloc, es va abordar l’aposta per a la manufactura avançada com a factor estratègic més 
competitiu del territori i de la necessitat de connexió entre els diferents agents del territori per 
aconseguir ser un espai generador d’innovació, d’activitat econòmica i d’ocupació. 
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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, destaquem la col·laboració en el programa COOPERATEXIL de 
l’Associació de col·lectivitats tèxtils europees -ACTE- per 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. 
 
Els actes d’aquest 2016, per dinamitzar la plataforma COOPERATEXIL, van tenir lloc a la seu del 
Gremi i van ser co-organitzats juntament amb el Vapor Llonch. La iniciativa compartida amb 
l’Ajuntament de Sabadell, va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, d’ASEGEMA i 
Tecnocampus de Mataró. 
 
Aquesta plataforma està sent impulsada pel TECNOCAMPUS-Ajuntament de Mataró,  l'Ajuntament de Sabadell i 
l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de l'Associació d'Empresaris de Gèneres de punt de Mataró i comarca 
(ASEGEMA), el Gremi de Fabricants de Sabadell  i la Federació d’Associacions i Gremis empresarials del Maresme 
(FAGEM). 
  

 
 

 
  

 
 
 

 
Juliol 2016 
 

 

 
           Desembre 2016 

 
 
 
 

La segona jornada, va ser de networking amb èxit 

de participants, també amb empreses de la 

comarca del Maresme. 

 

 

La primera jornada va estar enfocada a la 

presentació de la plataforma  i va comptar amb 

molta assistència de petits tallers de Sabadell i la 

seva zona d’influència 
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Amb Promoció Econòmica també s’han tingut reunions per tractar temes de projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT Sabadell) 
  
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.  
 
També es tenen reunions per tractar el tema del futur Museu Tèxtil, ubicat en principi al Museu 
Pissit. 
 
Amb el Departament d’Urbanisme se segueixen tenint reunions sobre la modificació del Pla 
General d’Ordenació Municipal de Sabadell a l’àmbit industrial del Riu Ripoll.  
 
Amb els Departament d’Educació i de Treball i Empresa s’han tingut sessions de treball per tractar 
d’impulsar la Formació Professional i crear el  “Consell Territorial de la Formació Professional i 
l’Ocupació del Vallès Sud”. S’estudia crear un espai de reflexió  i actuació conjunta, compartint 
objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, i relacionant les possibles accions que es 
proposin en el territori en el marc de la Formació Professional. I d’altra banda, definir una 
estratègia territorial conjunta per fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic. 
 
També s’han tingut contactes amb el Departament de Salut i es va assistir a les reunions 
convocades pel Consell de districte I i a les del Departament de Drets Civils i Ciutadania pel que fa 
a la taula de Gènere. 
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13.  COL·LABORACIONS AMB 

 
  

 

 
El Gremi i l’ESDI han continuat mantenint una col·laboració molt estreta, fruit de l’acord de 
col·laboració, amb la finalitat de desenvolupar programes de formació en el context universitari i 
també per impulsar l’escola de formació profesional-EFPA. 
 

Aquesta col·laboració per part del Gremi se segueix transformant en l’aportació de diversos 
professors especialistes en tèxtil i moda i en facilitar empreses pel desenvolupament de les 
pràctiques.  
 

Entre tots els acords establerts es prioritzen els estudis requerits per la indústria tèxtil. 
 

Una altra àrea de treball ha estat orientada a sumar organitzacions empresarials o empreses al 
projecte EFPA amb la finalitat de poder avançar en programes de formació dual, i també 
potenciant la formació a treballadors en actiu per l’acreditació de les qualificacions professionals. 
 
Degut a aquesta relació, el Gremi ha assistit a diversos actes organitzats per l’ESDI, com són: La 
jornada sobre la “Protección de la Creatividad” o l’acte acadèmic de lliurament de diplomes als 
alumnes que configuren la Promoció 2012-2016. 
 
De la mateixa manera, el Gremi convida a assistir a l’ESDI en tots aquells esdeveniments 
organitzats per l’Entitat que puguin ser d’interès per l’Escola. 
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14. COL·LABORACIONS AMB  

 
 III Jornada d’Economia Industrial. 

  
La Fundació per la Indústria. Sabadell - 1559, anteriorment Fundació Gremi de Fabricants, va 
organitzar la 3a. trobada industrial a l’abril a la seu del Gremi que va aplegar a més de 100 
persones.  
 

  

 

L’acte, va estar inaugurat per l’Hble. Sr. Jordi Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement. 

El van acompanyar l’Il·lm. Sr. Juli Fernández, Alcalde de Sabadell; el  Sr. Josep Bombardó, President 

de la Fundació per la Indústria, i el Sr. Rafael Suñol, membre del Consell Assessor de la Fundació. 

El Conseller va obrir l’acte fent un enquadrament de la indústria en el context del sistema 
productiu Català, per seguir amb la conferència a càrrec del Sr. Bombardó  “La manufactura 4.0 
una oportunitat per Catalunya’”. Posteriorment l’alcalde de la Ciutat enquadrà la indústria i la re-
industrialització a Sabadell i el Vallès. 
 
La sessió va continuar amb  
 

 Taula: Catalunya està preparada per abordar la 4a revolució industrial?  

 Conferència: “Manufactura 4.0 aportacions i oportunitats”  

 Taula: Hi ha oportunitats de re equilibrar el territori, moure productes o persones?  
 Taula. Quina és la política industrial requerida per la manufactura 4.0?  

 

El Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont President de la Generalitat, va intervenir en l’obertura de les 
sessions de la tarda.  
 
La cloenda va estar a càrrec de la Presidenta de la Diputació, Excel·lentíssima Sra. Mercè Conesa.  
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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 tèxtil, així com la realitat patronal de 
Sabadell i demarcació. 
 
 

 

A través de la plataforma e-foment, tots els socis del Gremi de 
Fabricants gaudeixen d’avantatges en tots aquells convenis subscrits 
per Foment. 

 
 
 

 
Organització d’events 

 
LOPD / LSSI-CE /LPBC 

 
Combustible 

 
Vueling 

 
Viatges d’empresa 

 
Borsa de treball 

 
Impressió i projecció 

 
Lloguer de vehicles  

Traduccions i traductors 

 
Assegurances mèdiques 

 
 
Servei de missatgeria 

 
Serveis productes financers 
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16. PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA  

 
El mes de juliol la Generalitat, les patronals Foment del Treball, Pimec i Fepime, i els sindicats UGT 
i CCOO van formalitzar el tret de sortida al Pacte Nacional per la Indústria, que contempla les 
aportacions del Pacte Més Indústria. És una iniciativa conjunta per impulsar la indústria fent-la 
més diversificada, innovadora, competitiva a nivell internacional i de més valor afegit. 
 
A finals de setembre es va constituir la taula i els sis grups de treball que elaboraran l’estratègia i 
les accions del Pacte Nacional per la Indústria, per tal de desenvolupar i enfortir el sector industrial 
a Catalunya.  
  
Els grups de treball, estan integrats per membres representants del Govern i altres designats per 
patronals i sindicats, són els equips responsables de proposar les línies d’actuació que han de 
situar la indústria com a eix econòmic del país. 
 
Les propostes es traslladaran a la Taula del Pacte Nacional per la Indústria -formada per 
representants del Govern, organitzacions empresarials i sindicals, partits polítics, universitats, 
col·legis professionals, associacions municipalistes i centres tecnològics-  encarregada de validar-
les i traslladar-les al Govern i al Parlament. També hi haurà representada la Comissió Executiva 
Permanent del Consell Català de l’Empresa.  
 
Els sis grups de treball aprovats treballaran en els següents àmbits: 
 
1. Competitivitat empresarial 
2. Dimensió empresarial i finançament 
3. Indústria 4.0 i digitalització 
4. Formació 
5. Infraestructures i energia 
6. Sostenibilitat i economia circular 
 
La Sra. Núria Aymerich, Secretària General del Gremi de Fabricants forma part del grup de 
dimensió empresarial i finançament. Les línies d’aquest grup seran el d’Incrementar la dimensió de 
les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de 
l’economia, així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització 
i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial. 
 
Els temes tractats en les reunions portades a terme durant el 2016 van ser principalment 
 

 Política de Clústers 

 Marc Regulador 

 Finançament del creixement empresarial 

 Instruments de finançament alternatiu 
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17. DADES SECTORIALS  

 

El Sector Tèxtil – Confecció  2016 
 

Dades absolutes Àrea Sabadell Vallès Occ. Catalunya 

Empreses 241 463 2341 

Ocupació 3340 5797 31.301 

Xifra de Negoci (Milions) 451 836 4.103 

Producció (Milions) 390 765 4.046 

Valor afegit (Milions) 130 239 1.147 

Exportacions (Milions) 550 1.190 4.614 

    

    

    

Importància relativa 
Àrea Sabadell  
s/ Catalunya 

Vallès Occidental 
s/Catalunya 

Catalunya s/ indústria 
manufacturera catalana 

Empreses 10% 20% 11% 

Ocupació 11% 18% 8% 

Xifra de Negoci (Milions) 11% 20% 4% 

Producció (Milions) 10% 19% 4% 

Valor afegit (Milions) 11% 20% 5% 

Exportacions (Milions) 12% 26% 9% 
 

Dades generals Indústria Tèxtil Espanyola 

 2012 2013 2014 2015 2016 % 16/15 

Empreses 3.894 3.787 3.654 3.565 3.562 
-0,1% 

Ocupació (000) 42.873 41.512 41.858 43.186 44.799 3,7% 

Xifra de negocis (mill €) 4.963 5.196 5.247 5.500 5.654 2,8% 

Importacions (mill €) 3.216 3.442 3.832 4.159 4.408 6% 

Exportacions (mill €) 3.206 3.373 3.544 3.626 3.891 7,3% 

Balança Comercial (mill 
€) -10 -70 -288 -533 -517 

-3% 

       
(*):  1326 de més de 5 
treballadors       

Exportacions       
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 2012 2013 2014 2015 2016 
% 
16/15 %/total 

Fibres 172 175 197 174 208 19,6% 5,4% 

Filats 423 444 437 436 423 -3,1% 10,9% 

Teixits 1.068 1.139 1.207 1.210 1,295 7% 33,3% 

Teixits Punt 261 275 278 292 352 20,7% 9,1% 

Catifes i recobriments 71 65 73 86 98 14,4% 2,5% 

Articles tècnics 847 873 847 864 899 4,1% 23,1% 

Tèxtil Llar i altres 364 401 504 564 616 9,2% 15,8% 

Total 3.206 3.373 3.544 3.626 3.891 7,3% 100,0% 

        

Importacions        

 2012 2013 2014 2015 2016 
% 
16/15 %/total 

Fibres 256 355 384 395 404 2,4% 9,2% 

Filats 486 494 547 516 518 0,4% 11,7% 

Teixits 833 859 942 1.008 1.073 5,5% 24,3% 

Teixits Punt 166 181 198 205 244 18,9% 5,5% 

Catifes i recobriments 117 120 144 151 165 9,3% 3,7% 

Articles tècnics 630 662 702 782 820 4,9% 18,6% 

Tèxtil Llar i altres 728 772 914 1.102 1.183 7,4% 26,8% 

Total 3.216 3.442 3.832 4.159 4408 6% 100,0% 

  
 

 

 

Fibres 
5% 
Filats 
11% 

Teixits 
33% 

Teixits 
Punt 
9% 

Catifes i 
recobrime

nts 
3% 

Articles 
tècnics 

23% 

Tèxtil Llar i 
altres 
16% 

 Exportacions 
Fibres 

9% 
Filats 
12% 

Teixits 
24% 

Teixits 
Punt 
5% 

Catifes i 
recobrime

nts 
4% 

Articles 
tècnics 

19% 

Tèxtil Llar i 
altres 
27% 

Importacions 
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18. JUNTA DIRECTIVA I STAFF 
 
 
 

 

JUNTA DIRECTIVA 

President Blai Costa i Creus 

Vicepresident Joan Carles Grau i Bedós 

Secretari de Junta Eduard Costals i Peña 

 

Vocals 

 

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 

* David Sòria i Zorrilla 

* Elena Díaz i Pérez 

* Isem García i Massana 

*Fundació per la Indústria 

 

  

 


