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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 2017.
El Gremi de Fabricants, des de fa gairebé cinc cents anys, té un
ferm compromís amb el desenvolupament de les empreses tèxtils
i d’altres sectors, com a motor de creació d’ocupació amb el
corresponent impacte social i de país.
És per això que, un any més, hem treballat en diferents projectes
amb l’objectiu de facilitar la competitivitat dels nostres agremiats
i ho hem fet col·laborant amb diferents institucions i organismes
per fer-ho possible.
Formem part activa de diverses entitats sectorials i territorials i, des d’aquesta cooperació i
participació, continuem promovent iniciatives amb un esperit constructiu i eficaç per aconseguir
resultats concrets que repercuteixin en el nostre sector.
Som tèxtils i representants d’una llarga tradició, i tenim un compromís important amb el nostre
territori. Treballem cada dia pensant en el millor per Sabadell i el país i aportem coneixement i
experiència per impulsar propostes, amb la voluntat de potenciar la col·laboració amb
l’ajuntament de Sabadell i els diversos ajuntaments de la nostra demarcació.
Aquest 2017 ha estat, des d’un punt de vista social i polític, un any en el que han esdevingut fets
que han impactat d’una manera directa en la societat. Des del Gremi hem sentit, escoltat i
respectat les diferents visions i opinions dels nostres associats i de les empreses, i alhora ens hem
refermat en el respecte de tots els ciutadans i de les seves llibertats fonamentals.
Les alarmes d’alentiment de l’economia catalana produïdes per aquest escenari s’han diluït
perquè la resposta de les empreses ha estat sòlida. La xarxa empresarial, i en concret la indústria,
s’ha anat consolidant positivament, i el 2017 ha estat un bon any, especialment per les petites i
mitjanes empreses que han guanyat pes en l’economia del nostre país. La constatació d’aquest
creixement ha estat el bon ritme que han mantingut l’exportació i la importació, i la recuperació
de l’ocupació. La indústria continua sent motor de l’economia.
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I aquest seguirà sent el nostre objectiu i el nostre compromís: treballar per les empreses tèxtils,
impulsar accions i estratègies que aportin valor al territori i facilitar la creació d’ocupació i el
benestar social de tots els ciutadans. Creiem en nosaltres, en el nostre teixit empresarial i en les
persones que fan possible que, Sabadell i el nostre territori, avanci i esdevingui motor de progrés.

Blai Costa i Creus

Blai Costa i Creus
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2. MAPA INSTITUCIONAL 2017
SECTORIAL
FITEXLAN

GREMI

Nivell de
representació

Representants 2017

Presidència

Josep Roca

Comitè Executiu
TEXFOR

Francesc Llonch - President
Xavier Bombardó
Francesc Llonch - President
Xavier Bombardó

GREMI

Junta Directiva

Antoni Ginestà
Josep M. Sabatés
Josep Roca
Blai Costa

FITEXLAN

Comitè Executiu

FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA

GREMI

Patronat

Blai Costa

FOMENT

GREMI

Junta

Blai Costa

CEOE

CIE

Junta

Jordi Casas

CIESC

GREMI

Junta

FEPIME

CIESC

Blai Costa

FEM VALLÈS

GREMI

Blai Costa

CIESC

Núria Aymerich

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

Núria Aymerich

INSTITUCIONS

B-30

GREMI

Assemblea General

Blai Costa - President
Núria Aymerich – SG

Blai Costa

Comissió Empresarial Núria Aymerich
CAMBRA COMERÇ

FUND. BOSCH I CARDELLACH

GREMI

Comissió Indústria

GREMI / FUNDACIÓ
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Patronat

Lluís Matas
Antoni Ginestà
Antoni Monés

FUND. ANTIGA CAIXA SABADELL

GREMI / FUNDACIÓ

Patronat

Josep Roca

TRIBUNAL ARBITRAL SABADELL

GREMI

Núria Aymerich

ASSOCIACIÓ PER L’ARBITRATGE

GREMI

Blai Costa

CONSELL COMARCAL

GREMI

Núria Aymerich

PACTE IND. REGIÓ
METROPOLITANA BCN

GREMI

Núria Aymerich

PACTE NACIONAL PER LA
INDÚSTRIA

GREMI

Núria Aymerich

FAJECC Catalunya

ISP

VALLÈS OCCIDENTAL

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

PROTOCOL SOSTENIBILITAT I
CANVI CLIMATIC

GREMI

Núria Aymerich
Josep Milà

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.
Sant Sebastià 2017
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 8:00 h 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.

A la tarda, i
després de la
Conferència sobre” Empresa 4.0:
Aprenent a gestionar la incertesa”,
el president del Gremi va fer el
seu discurs de benvinguda.

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”
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Tot seguit, i abans de convidar a tothom al bufet, va tenir lloc la II edició dels premis FLOC DE
LLANA:
-

PREMI AL MÈRIT EMPRESARIAL DINS DE L’ÀMBIT SECTORIAL TÈXTIL atorgat a l’empresa
FIELTROS Y TEJIDOS INDUSTRIALES, SA -FYTISA per la seva trajectòria des del 1941.

-

PREMI AL MÈRIT PER LA TASCA DESENVOLUPADA EN L’ÀMBIT SOCIAL, I/O CULTURAL
atorgat als Castellers de Sabadell.

-

RECONEIXEMENT EN L’ÀMBIT DE COMPROMÍS AMB LA CIUTAT atorgat al Sr. Benet
Armengol i Obradors, per la seva tasca al Gremi de Fabricants de Sabadell al llarg de 44
anys i al tèxtil en general.

D’esquerra a dreta: Sr. Blai Costa (President del Gremi), Sra. Núria Benítez (Presidenta dels Castellers de Sabadell), Sr.
Rafael Soler (gerent de FYTISA), Sr. Juli Fernàndez (alcalde de Sabadell), Sra. Núria Aymerich( Secretària General del
Gremi de Fabricants).

− Assemblea General de Socis
El dia 30 de juny de 2017 va tenir lloc l’Assemblea General de Socis, en la que es va presentar la
liquidació de comptes del Gremi de l’exercici 2016 i es va aprovar el pressupost 2017.
A l’acte, es va lliurar als socis la memòria de l’entitat de l’any 2016.
El president va fer una valoració dels projectes duts a terme durant tot el 2016. A continuació va
explicar la previsió d’activitat del Gremi per l’any 2017, ressaltant el compromís de l’entitat amb
tots els agremiats, ja que el fet que siguin socis directes de Texfor, no treu al Gremi el compromís
de vetllar per tots ells i per Texfor.
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Respecte al compromís territorial, el President destaca que el Gremi seguirà treballant en les
diferents taules de la ciutat, directament com a Gremi i com a CIESC, del que n’ostenta la
presidència.
Assenyala que la tasca del Gremi és fonamental per marcar el camí de defensa de les empreses
com a creadores de llocs de treball i riquesa social i per aquest motiu també es potenciarà
l’activitat del Consell d’Economia productiva com a veu econòmica complerta de la ciutat.
El President també indica que el Gremi treballarà en col·laboració amb les diferents entitats de la
ciutat i del territori per fer visible la seva opinió.

− Jornada 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 del sector.
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).
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El Gremi va organitzar el 6 de novembre de 2017 la jornada “LES MICROEMPRESES TÈXTILS. Claus
per a la competitivitat: la internacionalització i la Innovació. Casos d’èxit”

Aquesta sessió va estar enfocada a explicar
la importància en la internacionalització i la
innovació per a les Pimes i Microempreses
del sector tèxtil, tot reforçat amb les
intervencions de tres empreses que van
explicar les seves experiències.

-

Programes FEM OCUPACIÓ
A través de les polítiques actives d’ocupació, el SOC ofereix a les institucions participar en
programes per afavorir la inserció laboral de persones en atur. El Gremi va participar,
durant 2017 en els programes:
 FEM OCUPACIÓ PER JOVES. Adreçat a persones entre 18 i 29 anys
 FEM OCUPACIÓ 30 PLUS. Adreçat a persones majors de 30 anys

Aquests programes van enfocats a inserir en el mercat laboral a aturats amb poca experiència i/o
de llarga durada i amb baix nivell formatiu.
Es va treballar estretament amb les empreses agremiades per poder assolir el màxim d’insercions
d’aquests participants, arribant a un resultat molt favorable de quasi el 100% dels candidats
sol·licitats. La bona acollida per part de l’empresariat s’ha traduit en la perllongació de molts
contractes.
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− Diada Castellera del Tèxtil
El diumenge 26 de març va tenir lloc
la I DIADA CASTELLERA DEL TÈXTIL,
davant de la seu del Gremi de
Fabricants.
Aquesta diada tèxtil, que és una de
les primeres grans actuacions de la
temporada, és una iniciativa de la
col·laboració entre el Gremi de
Fabricants de Sabadell i els
Castellers de Sabadell.
L’actuació
va
comptar
amb
l’actuació dels Castellers de la
Ciutat, amb els Minyons de Terrassa
i els Castellers de Sant Cugat.

-

II Festival de Contes de Sabadell

El dissabte 1 d’abril el II Festival de Contes de
Sabadell
va celebrar la seva gran jornada, que tancaba el
programa del festival iniciat el dia 21 de març.
El II Festival de Contes de Sabadell va estar
organitzat per Petit Sabadell i La Sala 10 i va
comptar amb la col·laboració del Gremi de
Fabricants de Sabadell, l’Institut Sallarès i Pla joves
empresaris i directius industrials i Tèxtil A. Ortiz,
S.A.U. Durant el dissabte, es van celebrar diferents
activitats al carrer Sant Quirze, on està situat el
Gremi de Fabricants.
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CONFERÈNCIES
− Conferència sobre” Empresa 4.0: Aprenent a gestionarla incertesa”, a càrrec del Sr. Josep
Lluís Sánchez Brugarola, expert en innovació

La sessió va tenir lloc durant la celebració dels actes de Sant Sebastià 2017 que va celebrar el
Gremi el 20 de gener.

-

Nit de la Ciència

En el marc de la celebració de la Nit de la Ciència, el Gremi de Fabricants de Sabadell va organitzar
la conferència “ Indústria 4.0: del vapor als qubits’, a càrrec de Josep Lluís Sánchez Brugarola,
llicenciat en Física, expert en innovació, gestió del coneixement i del canvi. Soci de Protoplay i
col·laborador d’infonomia.
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Sessió “Eines i estructures per a la familia emprenedora”
El dia 7 de febrer, el Gremi de Fabricants de Sabadell juntament amb l’ISP, joves empresaris i
directius industrials i Texfor va organitzar, de la mà de Mero Aymà, la sessió: EINES I ESTRUCTURES
PER A LA FAMÍLIA EMPRENEDORA.
La majoria de companyies del país són empreses familiars, algunes d’elles amb una dilatada
trajectòria empresarial que abasta més enllà de la tercera generació. Al funcionament propi de les
empreses, a l’empresa familiar cal afegir el tret d’unir negoci i familia.
L’expert en famílies empresàries, Mero Aymà, va acostar als factors i estructures clau per fer
l’empresa familiar un negoci d’èxit i un excel·lent llegat per a les futures generacions.

-

Presentació del llibre SOM SASTRES / SASTRES SOMOS

La Confiança, Societat de Mestres Sastres de Barcelona, va editar aquest llibre en col·laboració
amb Joan Deulofeu, Fernando de la Fuente i Enric Ricart, en el que és un homenatge a tots els
sastres que van fer possible els Certàmens de Moda Masculina.
La presentació de l’obra, que va tenir lloc Gremi de Fabricants de Sabadell, posa en valor l’estreta
vinculació dels sastres amb els fabricants tèxtils de Sabadell, el Gremi i la ciutat… com es cita al
mateix llibre: “Para los sastres de toda España, Sabadell era su segunda ciudad (…)”
En un acte emotiu i entranyable, es van escoltar els testimonis de sastres, fabricants, models… que
van posar l’èmfasi, per una banda, als projectes que es van dur a terme gràcies a les profundes
relaciones personals i professionals, al treball conjunt i l’estimació per l’ofici; i per altra banda, es
va posar l’accent als valors del “bien vestir”.
Els sastres barcelonins van estar acompanyats, entre altres, pels seus companys de la Sociedad de
Maestros Sastres la Confianza de Madrid, que van voler compartir amb ells aquest moment.
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L’acte va comptar amb les intervencions de Blai Costa, president del Gremi de Fabricants; Josep
Tarrés, president de La Confiança; Joan Deulofeu, coautor de l’obra; Francina Díaz, model i
empresària i Joan Gorina, empresari tèxtil.

-

Premi Tenacitat

Rotary Club Sabadell, en motiu del 25è aniversari de la seva fundació, va voler reprendre el PREMI
TENACITAT, que el 1985 les Agrupacions Professionals Narcís Giralt havien establert de forma
molt digna fins la seva desaparició. El Gremi de Fabricants col·labora en aquesta tasca de
reconeixement a la feina d’aquelles persones que han treballat amb perseverança, sostinguda en
el temps, i contribuït amb valuoses aportacions a la societat.

El 10 de novembre de 2017 es va atorgar el
guardó al Dr. Joaquin Bellmunt i Molins, pel
seu inestimable treball en la investigació
mèdica en el Tractament del càncer
de vesícula i ronyó.
-

Informes de Conjuntura

INDICADORS ECONÒMICS I CLIMA LABORAL
El Gremi de Fabricants va considerar important que Sabadell i la seva demarcació comptés amb
informació rigurosa de seguiment i anàlisi de l’activitat socieconòmica i empresarial del Sabadell i
els municipis del seu entorn. Per aquesta raó, es va impulsar l’elaboració d’uns informes
trimestrals que abasten l’àrea de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes.
L’elaboració dels informes d’indicadors es fa en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, la
Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Banc de Sabadell i el CIESC.
L’área inclou 12 municipis, amb una població de més de 500.000 habitans, el 65% en edat de
treballar. El teixit empresarial el formen 15.408 empreses i 33.859 autònoms, amb un total de
199.027 assalariats.
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L’objectiu d’aquests informes és el de posar a disposició de tots els interessats les dades que
permetin aportar un millor coneixement i un seguiment de la realitat i tendències del nostre
entorn a fi d’impulsar les accions que ajudin al seu desenvolupament i progrés econòmic i social.
La presentació del primer informe de conjuntura,
corresponent al tercer trimestre de 2017 va celebrar-se al
Gremi de Fabricants el dia 4 de desembre.

− FORMACIÓ AL GREMI
Càpsules reflexives
Durant 2017 el Gremi va dur a terme una àmplia
programació de càpsules reflexives
amb l’objectiu de donar resposta a necessitats
concretes de les empreses. Amb un format
novedós, que permet, en una sessió de 3 hores,
extreure el màxim rendiment de la formació.
Les càpsules les van impartir 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.
En destaquem, com a temes tractats:
− Com t’expliques? claus per a una comunicació verbal
eficaç.
− Potenciació d’equips comercials.
− El ciberisk.
− Les noves funcions del directiu. De gestor a consultor
del rendiment.
− Com aprofitar les oportunitats digitals per créixer.
− El compliance.
17

Curs: LA COMUNICACIÓ COM A EINA ESTRATÈGICA
El Gremi va organitzar un curs sobre Comunicació estratègica a
càrrec de la Sra. Esther Sardans, experta en comunicació,
periodista i comunicadora.
En el curs es van tractar temes com l’impacte de la comunicació
no verbal i l’art d’influenciar a través de la paraula, entre altres.

Curs: EL DIRECTIU COM A LÍDER
Aquest curs va estar dirigit principalment a empresaris, directius, comandaments intermedis i
emprenedors.
L’experta en lideratge i alhora Secretària General del Gremi de
Fabricants, Sra. Núria Aymerich, va organitzar el curs de manera
eminentment pràctica, amb treballs en grup i treball individual i fent
servir eines del coaching co-actiu com a metodologia principal. El curs
es va basar en tot moment en aplicar els coneixements adquirits en el
desenvolupament de l’acció.
En aquest curs hi van participar 16 persones de 7 empreses.

Formació en línia
Segueix vigent el portal de formació “Campus Gremi de Fabricants de Sabadell” ja que creiem que
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.
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Assistència a actes
− Assistència al fòrum Cambra sobe”'Perspectives econòmiques per l’any 2017”,
amb el Sr. Josep Oliu, President del Banc Sabadell, a la seu de la Cambra de
Comerç de Sabadell.
− Assistència a la jornada REfabriCAT 2017 sobre polígons industrials a la UPC.
− 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 2016.
− 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 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.
− 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 a la Cambra de Sabadell, Trobada de treball amb la Directora General de Comerç
de la Generalitat de Catalunya.
19

- 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 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 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.
- 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 2013-2017 de l’ESDI.
- Assistència a la Sessió Inaugural del curs 2016-2017 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.

− 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 2017 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 disposa d’una pàgina web
amb informació constantment actualitzada, per tal de mantenir una comunicació fluida
amb els socis, el territori i la societat en general.
- El Gremi als mitjans
Aquest 2017 els mitjans de comunicació han recollit en les seves edicions notícies relaciones amb
les activitats del Grup Gremi, així com articles d’opinió. De la mateixa manera les xarxes socials, en
les que l’entitat està cada cop més present, se n’han fet ressò.
El Gremi a Ràdio Sabadell
La secretària general del Gremi forma part del programa “La bona hora” de Ràdio Sabadell amb
periodicitat quinzenal.
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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.

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

SECOTbcn
El conveni amb SECOTbcn segueix actiu, a través del qual s’ofereix als agremiats un servei
professional d’assessoria i orientació empresarial en unes condicions molt especials pels socis del
Gremi.

Universitat Politècnica de Catalunya
Continua vigent el Conveni entre la Fundació per la Indústria. Sabadell-1559 i l’Escola d’Enginyeria
de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, 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 seva difusió el Gremi de Fabricants, com a servei
als seus agremiats.
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Universitat de Barcelona
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.

Universitat Pompeu Fabra. ESCI
El Gremi de Fabricants de Sabadell i l’ESCI-UPF estan en contacte per promoure el Programa de
pràctiques a empreses del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.
ESCI-UPF forma professionals especialitzats en negocis i màrqueting
internacionals preparats per gestionar empreses en un món global. A la
vegada, creuen que la implicació de l’empresa és clau en la formació de
l’estudiant, ja que les pràctiques permeten desenvolupar competències i
adquirir habilitats que només pot oferir l’entorn empresarial.

Escola bressol Sant Nicolau
S’ha renovat l’oferta 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.

Plataforma FOMENT DE TREBALL NACIONAL
A través de la plataforma e-foment, de Foment del Treball
Nacional, tots els socis del Gremi de Fabricants segueixen gaudint
d’avantatges en tots aquells convenis subscrits per Foment
(d’assegurances mèdiques, agencies de viatge, lloguer de vehicles,
combustible, etc. )
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Creu Roja de Sabadell
El Gremi de Fabricants de Sabadell referma el seu acord amb la Creu Roja amb el compromís
d’impulsar la col·laboració entre ambdues entitats, recolzant totes aquelles iniciatives que
treballen per causes nobles, com és el cas de la Creu Roja de Sabadell que, a més de la seva
intervenció en Socors i Emergències, té cada dia més força en programes de Cooperació
Internacional, Intervenció Social i Salut.

Invinet Sistemes
Per tal d’ajudar a millorar la gestió de les empreses agremiades, fomentant l’ús de solucions
tecnològiques, el Gremi de Fabricants va signar un acord de col·laboració l’any 2016 amb INVINET
Sistemes 2003 SL per tal que es pugui gestionar la facturació electrònica mitjançant portal
B2brouter.net a través de diverses modalitats.

Castellers de Sabadell
Segueix actiu l’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.
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Associació de Professionals i Amics tèxtil
La col·laboració amb l’Associació de Professionals i Amics tèxtil segueix actiu. Aquesta associació
està formada pel Grup de Teòrics Tèxtils de l’extinta Agrupació de Professionals Narcís Giralt.
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
-

Conveni de Col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, l’ISP – Joves
Empresaris i Directius Industrials – i el Gremi de Fabricants de Sabadell

Al febrer de 2017 es va signar aquest conveni de col·laboració amb l’objectiu d’apropar els
alumnes de 3r i 4t d’Enginyeria Tèxtil i els alumnes de màster a l’ISP, i facilitar la seva incorporació
com a socis Junior de l’entitat.
També es col·labora, entre d’altres punts, en la potenciació de l’emprenedoria i en l’impuls de les
vocaciones professionals dels alumnes. Un altre dels objectius és l’intercanvi d’expertesa i de
coneixement entre l’alumnat i les empreses, i potenciar el coneixement de la realitat empresarial i
industrial amb el contacte directe amb empresaris i directius.

-

II Festival de Contes de Sabadell

El dissabte 1 d’abril i juntament amb el Gremi de Fabricants, l’ Institut va col·laborar en el II
Festival de Contes de Sabadell.
Durant tot el dissabte, es van celebrar diferents activitats a diversos indrets de Sabadell i també
al carrer Sant Quirze, on està situada la seu del Gremi i de l’Institut.
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Vet aquí Sabadell, és un festival de contes nascut l’any 2015 amb l’objectiu d’apropar aquest
gènere literari als més petits.
En l’edició de 2017 van col·laborar l’Institut Sallarès i Pla, el Gremi de Fabricants de Sabadell i
l’empresa Textil Ortiz, soci de l’ISP.

-

Acte de presentació de l’ISP a alumnes de la UPC

El 24 de maig, en el marc de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya es va fer una
sessió de presentació de l’ Institut Sallarès i Pla a l’alumnat de Grau i Màster d’enginyeria Tèxtil de
la UPC.
Sota el títol CONEIX L’ISP, es va celebrar una taula rodona amb la intervenció dels ponents:
Bernat Ladrón de Guevara, president de l’ISP i
empresari textil, qui va parlar de la Visió de
l’ISP i el valor i avantatge de formar-ne part.
Josep Mª Garcia Planas, empresari i expert
tèxtil, que va exposar el valor de ser
emprenedor en el món tèxtil.
I Marc Vila, vicepresident de l’ISP i empresari
tèxtil, que va explicar, des de la seva pròpia
trajectòria profesional i empresarial, com és el
món de l’empresa tèxtil des de l’experiència
d’un jove empresari.

Com a resultat d’aquesta presentació, gairebé
una desena d’alumnes, van asociar-se a l’ISP en
la qualitat de Socis Juniors.
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-

Video ISP

El 2017 l’ISP ha elaborat un vídeo de presentació de l’Insitut per donar a conèixer l’entitat als joves
empresaris i emprenedors d’arreu que puguin estar interessats en ser-ne membres. Aquest vídeo, amb una
realització moderna, àgil i acurada, explica què és l’ISP, qui en forma part, quins són els seus objectius i les
activitats que duu a terme.
L’ISP, d’aquesta manera, i a través de les xarxes socials, expandeix la seva presència en la societat i en els
cercles de joves empresaris, directius i emprenedors. I també s’apropa a l’alumnat d’universitats i
institucions acadèmiques, amb l’esperit de despertar i incidir en les vocacions professionals dels joves
estudiants.

− Visita a l’empresa Marina Textil

El dimarts 30 de maig, l’ISP, Joves Empresaris i Directius Industrials, va organitzar una visita a les empreses
MARINA TEXTIL, SA. i MARINA RACE.
MARINA TEXTIL és una empresa especialitzada en la fabricació de teixits tècnics per al vestuari de protecció
davant els riscos laborals: teixit ignífug, teixits antiestàtics, teixits antiàcids, teixits tècnics multinorma,
teixits alta visibilitat, etc.
MARINA RACE, fabrica i comercialitza roba per automobilisme de competició. El seu compromís és la
creació de roba de carrera amb homologació FIA.
A la visita van assistir una vintena de socis de l’Institut, amb una important participació dels socis junior de
l’entitat, que són alumnes del Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera i d’alumnes del Grau en Enginyeria de
Tecnologia i Disseny Tèxtil.
28

− TEXMEETING by Texfor
El dia 29 de juny, l’ISP va assistir a la celebració del TexMeeting by Texfor, al Recinte Modernista
de l’Hospital de Sant Pau i en el marc del 080.
En aquesta ocasió, Texfor i l’ISP van propiciar l’assistència dels socis juniors de l’Institut. Amb
aquesta col·laboració se’ls va oferir la possibilitat de gaudir de la jornada, que sota el lema
“TEXTILE ADVANCED MANUFACTURING. Construyendo el futuro”, tenia per objectiu donar
respostes a temes clau pel futur del sector textil.
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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

Jesús Beneyto
Marta Bombardó
Jaume Cabré
Ramon Fort
Albert Talarn

BMC ACTIVITATS
LA INDUSTRIAL ALGODONERA, SA
DISPATCHMON
BYETSA

Elena Díaz

GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL

VOCALS

Secretaria Tècnica:
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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 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.

6. TEXFOR
Confederació de la Industria Textil

Sr. Francresc Llonch i Soler, segueix al capdavant de
Texfor aquest 2017.
El Sr. Llonch és un empresari tèxtil lligat al sector llaner i
al Gremi de Fabricants, del qual va ser president els anys
1994 a 1998
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Serveis que el Gremi ofereix al seus agremiats a través de Texfor
−

Promoció internacional

Electro-skills. Projecte de programa europeu Erasmus, on Texfor participa com partner amb
l’objectriu de dissenyar i desenvolupar un protocol de formació innovador i integral del personal
d’exportació de la indústria de la moda.
Gestió d’accions agrupades de promoció internacionals dins del “Plan sectorial de hilados, tejidos
y accesorios” pel 2018.
Promoció de les empreses agremiades del sector a través de la web www.textilesfromespain.com i
les xarxes socials.
−

Sostenibilitat

Projecte Eco-tex, que dins del programa europeu Erasmus i liderat per Texfor té com a objectiu el
de desenvolupar i implementar un nou perfil professional i el seu curriculum formatiu per cobrir
les necessitats del sector tèxtil i del seu personal en matèria d’economia circular i sostenibilitat
−

Innovació

Regiotex. Participació en la Iniciativa europea impulsada per la plataforma tecnològica europea i
Euratex per tal de fomentar projectes d’innovació téxtil a nivell regional i inter-regional.
Estudi de capacitats de Tèxtils Tècnics a Catalunya. Presentació dels resultats de l’estudi, elaborat
per Texfor i AEI Textil.
Signatura de Conveni amb Eurecat per tal de donar solucions a temes d’innovació de les empreses
agremiades.
−

Formació

Gestió del Pla de Formació Sectorial emmarcada dins del programa de FP per a persones ocupades
del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
Recolzament a l’enginyeria industrial tèxtil, mitjançant conveni amb la UPC per dotar de beques
pel curs d’Enginyeria Tèxtil, Tecnologia i Disseny.
Col·laboració amb la FP dual, mitjançant cursos de FP dual de grau mig i superior.
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−

Laboral

Enquesta entre les empreses del sector, conjuntament amb la resta d’associacions tèxtils del país,
per tal de poder realitzar un diagnòstic conjunt de cara a la futura negociació col·lectiva.
−

Jurídic i Fiscal

S’ha aconseguit retardar l’aplicació del subministrament immediat d’informació a l’agència
tributària.
S’ha assolit la simplificació de tràmits corresponent a la nova normativa de contractació amb el
sector públic.

−

Texmeeting by Texfor. Jornades especialitzades pel sector tèxtil

La cinquena edició del Texmeeting va tenir lloc el dia 29 de juny en el Recinte modernista del Hospital
de Sant Pau, dedicat al “Textile Advanced Manufacturing – Construyendo el futuro”

La jornada es va estructurar en tres ponències:
 “De la necessitat a la realitat”
 “La fàbrica del futur”
 “Guia optimista contra la robocalipsis”
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També va tenir lloc una taula rodona sobre
“Què i Com”

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”.

7. CIESC

Durant l’any 2017 el Gremi de Fabricants
segueix ostentant la presidència del CIESC i, per
tant, forma part també de la Junta Directiva de
Fepime en funció del seu càrrec.

Commemoració dels 40 anys de CIESC
El 2017 es van cumplir 40 anys de la seva
fundació i sota l’eslògan “CIESC pel progrés
econòmic 1977-2017” es va celebrar aquest
40è Aniversari.

Blai Costa i Creus – President

Com a acte principal d’ aquesta efemèride, es va
organitzar la conferència “Empresa i entorn: una
visió socioeconòmica del present i del futur, a
càrrec del Sr. Joan B. Casas, Degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
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CIESC va publicar la revista que recull la
commemoració del 40è aniversari de la seva
constitució.

Acte central el dia 30 de novembre, amb l’assistència de més
de mig centenar de persones.

El President va destacar que “al llarg d’aquests 40 anys el CIESC s’ha compromés a fer propostes
per activar l’economia productiva; propostes per reequilibrar el territori; a favor de la
sostenibilitat i pel progres de Sabadell i les ciutats de la seva demarcació. També va destacar que
es compromet, a partir d’ara, a seguir escoltant, coordinant i potenciant la veu dels diferents
sectors econòmics de Sabadell i la demarcació.
Amb motiu del 40è aniversari del CIESC, el Consell Intersectorial va publicar una revista que recull
les opinions dels presidents de les organitzacions membres que formen l’entitat, així com les seves
valoracions de futur.
Els mitjans de comunicació es van fer ressò d’aquesta commemoració amb entrevistes, articles i
seguiment de l’acte central. Accions que també es van difondre a les xarxes socials.
•
•
•
•
•

“La clau del CIESC és l’entesa, el progrés i el creixement econòmic del territori”. Blai Costa
i Creus, president del CIESC (Foment de la Producció, 18 desembre 2017)
Opinió de Blai Costa (CIESC). ’40 anys’ (isabadell.cat – redacció, 28 novembre 2017)
CIESC, 40 anys. (naciodigital.cat – Blai Costa, president de CIESC, 28 novembre 2017)
CIESC, 40 anys. (iari de sabadell – Blai Costa, president de CIESC, 28 novembre 2017)
El Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i la Comarca fa 40 anys (radiosadell.fm – Pau Duran, 29
novembre 2018)
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•
•

El CIESC celebra els seus 40 anys al servei de l’economia sabadellenca (diaridesabadell.com Joaquim Martín / Lluís Franco (foto), 29 novembre 2017)
El CIESC celebra 40 anys destacant la voluntat de diàleg (isabadell.cat – Arnau Soto, 30
novembre 2017)

Informe de Conjuntura Trimestral
El dia 4 de desembre es va presentar el 1r Informe de Conjuntura Trimestral, fruit de la
col·laboració entre el Gremi de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic, l’Ajuntament de Sabadell, la
Cambra de Comerç i el Banc Sabadell, amb la col·laboració i gestió tècnica del CIESC, l’Idescat i la
consultora Activa Prospect. L’informe té un apartat d’indicadors socioeconòmics i una altra dels
resultats de l’enquesta de clima empresarial de les empreses de l’àmbit de l’informe: Sabadell,
Conca del Ripoll i Riera de Caldes.
Aquest projecte compleix una doble funció: dóna informació econòmica i de clima laboral,
rigorosa a les entitats, empreses i ciutadans de Sabadell i la seva demarcació. Els indicadors
abasten el territori de l’estratègia territorial anomenada com a Riera de Caldes i conca del Riu
Ripoll.
Polígons industrials (PAE: Polígons d’Activitat Econòmica)
S’ha treballat junt amb l’Ajuntament de Sabadell amb un pla de millores dels polígons industrials i
s’han demanat ajuts a la Diputació de Barcelona per poder millorar l’accessibilitat al polígon de
Can Roqueta (rotonda amb la carretera de Sta. Perpètua).
També s’ha proposat fer un pla integral de millores de la mobilitat i accessibilitat per a l’àrea
formada pels Polígons de Gràcia (Nord i Sud) i Sud-oest: (eixos C/ Rocafort- Bernat Metge i Ramon
Llull). Connexions intermodals transport públic: bus-estació trens, etc.
Ordenances Municipals de Sabadell
El Consell Intersectorial d’Empresaris va presentar al·legacions a les ordenances municipals
conjuntament amb Cambra de Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Agents de la propietat,
Col·legi de Delineants, Arquitectes i Enginyers.
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCiD)
CIESC ha passat a ser entitat col·laboradora d’Accid en comptes de soci.
El 2007, el CIESC va formalitzar la seva relació amb ACCiD com a entitat col·laboradora. Fins aquest
moment era soci de l’entitat.
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Conveni entre CIESC i FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
Es va signar un conveni que acorda la voluntat d’intensificar la col·laboració entre ambdues
entitats en projectes i iniciatives d’interès comú per tal de servir els interesos i expectatives de les
empreses representades pel CIESC.

Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental (Taules de Fiscalitat local, Formació
Professional, Polígons), FP Conca Ripoll i Riera de Caldes.
CIESC segueix participant activament i col.laborant amb l’Ajuntament de Sabadell i la resta
d’ajuntaments de la demarcació en l’Estratègia territorial per la formació i l’ocupació del Vallés
Sud i la Riera de Caldes, fent esment a la importància d’adequació de la formació a les necessitats
reals de les empreses.
També participa en la Mesa de la formació, que va organitzar el Consell Comarcal del Vallès
Occidental en el marc dels àmbits de treball previstos al Pacte per la Reindustrialització i que es va
celebrar a Rubí.
El 15 de setembre es va presentar a Sant Cugat la Taula sobre fiscalitat local industrial. El CIESC va
tenir una participació activa impulsant aquest grup de treball i aportant-hi propostes per a
millorar la simplificació de les ordenances municipals, la claredat de les bonificacions,
l’harmonització entre ajuntaments i l’agilitat administrativa, amb l’objectiu de fer més competitiu i
atractiu el territori.
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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.
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, CIESC assisteix amb regularitat a les sessions de
treball organitzada per la Xarxa d’entitats per impulsar l’economia circular al Vallès Occidental,
amb el suport de Deptartament de Territori i Sostenibilitat i Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
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Mitjans de comunicació i xarxes socials.
Al llarg de tot l’any 2017, Ciesc ha tingut una presència activa en els mitjans de comunicació locals
i comarcals.

Personal
Secretari Tècnic: Josep Milà
Coordinació: Elena Díaz
Comunicació: Esther Sardans
Suport tècnic i administratiu: Isem Garcia
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Socis de CIESC a 31 de desembre de 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
CENTRE METAL·LÚRGIC
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TEIXIDORS AUXILIARS (ACTA)
GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE SABADELL I COMARCA
XARXA ONION
AGRÀRIA VALLÈS
SABADELL COMERÇ CENTRE
ASSOCIACIÓ CA N'ORIAC COMERÇ
GREMI D'INSTAL·LADORS ELECTRICISTES I FONTANERIA DE SABADELL I COMARCA
GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D'AUTOMÒBILS I RECANVIS DE
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'INDÚSTRIES QUÍMIQUES DE SABADELL I COMARCA

Estatuts de l’entitat
S’han actualitzat i adequat els estatus de Ciesc.
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8.

CONSELL PER L’ECONOMIA PRODUCTIVA –CEPEl Gremi segueix treballant per a la reactivació del CEP com a veu econòmica de Sabadell i
demarcació. Per això s’han fet diferents reunions amb els seus membres i s’han portat a
terme dferents accions durant aquest 2017.

-

Diàlegs d’Economia del CEP amb el Sr. Miquel Martí, president de Moventia

El dia 23 de novembre, el Consell d’Economia Productiva va organitzar un esmorzar-col·loqui amb
el Sr.Miquel Martí, president de Moventia, sota el títol: Moventia, un player actiu de la mobilitat,
creixement i internacionalització.
Moventia és una història d’èxit al sud d’Europa. Nascuda a Sabadell l’any 1923, aquesta empresa
familiar s’ha convertit en el primer operador privat en el transport públic a Catalunya i en un dels
principals referents internacionals en la gestió de serveis de mobilitat.

- Esmorzar-col·loqui amb el President dels FGC
El dia 16 de juny, el CEP va celebrar un esmorzar-col·loqui amb el Sr. Enric Ticó, president dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), sota el títol: Posada en servei del perllongament
de FGC a Sabadell: Creant xarxa.
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La línia de Ferrocarrils va arribar a Sabadell, amb una estació als afores de la ciutat, el 1922 per
acostar-se al centre d’aquesta el 1925 amb l’estació de Sabadell Rambla. Aquestes estacions van
suposar una alternativa a la línia ja existent (el ferrocarril havia arribat el 1855) i va estimular una
important millora del servei. Tanmateix, ha fet falta esperar quasi cent anys més perquè les dues
línies finalment coincideixin i es doti Sabadell d’una veritable xarxa ferroviària que permeti, no
només la comunicació del municipi amb la resta de l’àrea metropolitana sinó establir-se com un
element més de la xarxa de transport urbà de la ciutat.

9.

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

El Gremi ha participat activament com a patró de la Fundació Bosch i Cardellach en la secció
d’economia i ciències socials, assistint a les reunions del patronat i a algunes conferències al llarg
de l’any.
El Gremi es va reunir amb el nou Director de la Fundació, Sr. Ramon Ten.
En 2017 va participar també en diversos projectes, entre els que destaquem:
- La Nit de la Ciència 2017
- 'Sabadell i la I Guerra Mundial'
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- Llibre col·leccionable: L’ABANS Sabadell (Recull Gràfic 1864-1968). És una obra realitzada
per la Fundació Bosch i Cardellach, dins de la col·lecció L’Abans i editada per l’editorial
Efados. Col·laboren l’Ajuntament de Sabadell i l’AHS.
El Gremi ha aportat fotografies per fer aquest recull gràfic d’ imatges representatives de la
ciutat entre 1864 i 1968. Aquesta publicació posa l’èmfasi en l’aspecte humà: la gent, la
manera de viure, els costums, les tradicions i les festes, i també els paisatges, els edificis i
els monuments més emblemàtics. A través d’aquestes imatges es fa ressò de la
transformació de la ciutat fins desprès de les riuades i de la nevada del 1962 a les portes
dels grans canvis polítics, urbanístics, econòmics i industrials.
El 21 de setembre va tenir lloc la presentació del primer fascicle del llibre.

10.

FEM VALLÈS 2017

El Gremi com a presidència de Ciesc, ha tingut un paper molt actiu en el Fem Vallès.
Fem Vallés ha actuat com a entitat impulsora del desenvolupament de la mobilitat i del territori,
estant en contacte permanent amb la Generalitat i els ajuntaments del Vallès.
Entre els temes tractats, cal destacar:
-

11.

Publicació d’articles bimensuals a Via Empresa
Contactes amb els Grups Municipals Vallesans enviant-los proposta àrea Vallès
Col·laboració amb la Diputació corresponent a un treball sobre polígons industrials a la
província de Barcelona
Proposició de creació d’una comissió mixta de treball entre B-30 i Fem Vallès,
Elaboració de documents i propostes sobre la mobilitat i els transports públics per
carretera i ferroviaris al Vallès. S’han fet moltes entrevistes amb partits polítics i alcaldes
per explicar aquestes propostes.

B-30

CIESC és membre de l’Associació Àmbit B30 que agrupa 55 organitzacions de 23 municipis de 3
comarques (Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat). Va ser creada amb l’objectiu de
potenciar i promoure el desenvolupament d’aquest territori arran d’una estratègia de
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col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, administracions i
organitzacions empresarials i sindicals.
CIESC col·labora activament amb B30 i fomenta la coordinació entre l’associació B30 i la
plataforma Fem Vallès.
El Consell Intersectorial ha assistit a diferents trobades, reunions de treball i conferències:
•

Reunió tècnica conjunta amb altres plataformes territorials

•

2a trobada de nanotecnologia al Sincrotró Alba

•

Col·loqui: B30 i l’Economia Circular.

•

Reunió entre l’Associació B30 i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

•

Reunió del Consell Plenari de l’Associació Àmbit B30

•

Vallès Circular

El dia 19 de juny, el Sr. Blai Costa i Creus, en representació del Gremi de Fabricants de Sabadell
i del Consell Intersectorial d’Empresaris – CIESC-, va participar en la signatura de l’Acord Vallès
Circular, un acord territorial per incorporar en les polítiques de la comarca els principis de
l’economia circular.
L’acord, que compta amb el suport de la Generalitat i la Diputació, va ser signat per les
administracions, entitats comarcals, universitats i entitats econòmiques, socials, etc.
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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- que aquest any s’ha traduït en l’organització
d’una jornada el 6 de novembre.
L’acte del 2017, que va tenir lloc al Gremi, es va organitzar conjuntament 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).

Amb Promoció Econòmica també s’ha col·laborat, aportant dades, per tal d’editar l’anuari
estadístic de la Ciutat.
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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 el Departament de Treball i Empresa s’han tingut reunions per a la creació de grups de treball
per tal de crear un Consell Territorial de la Formació Professional i l’Ocupació al Vallès Sud. Els
grups son: Promoció i divulgació de la FP i estratègia local d’Orientació. Grup de Planificació i
elaboració de l’estratègia local d’ocupació i Grup de Formació a l’empresa i inserció laboral.

Amb l’àrea d’economia, innovació i serveis centrals s’ha tingut contacte per temes d’ordenances
fiscals i pressupost municipal.
També s’han tingut contactes amb el Departament de Salut i d’Acció Social, 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.

13.

COL·LABORACIONS AMB

El Gremi i l’ESDI han continuat mantenint una cooperació molt estreta, fruit de l’acord de
col·laboració, amb la finalitat de desenvolupar programes de formació en el context universitari,
impulsar l’escola de formació profesional-EFPA i afavorir la transferència de coneixement.
El Gremi ha assistit a diversos actes organitzats per l’ESDI, com són:
•
•
•

Sessió participativa del procés "marca" Sabadell del dijous 9 de febrer.
Acte acadèmic de lliurament de diplomes dels alumnes de la promoció 2013-2017, el
26 de juny .
Assistència a la desfilada el 5 de juliol “Degree Show”, en la que els estudiants de
l’últim any de l'itinerari de Moda condensen els coneixements adquirits al llarg del
grau sobre la passarel·la.
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14.

COL·LABORACIONS AMB

−

IV Jornada d’Economia Industrial

El dia 7 de juny la Fundació per la Indústria va celebrar la 4a. Jornada d’Economia industrial, amb
el títol “Transferència de tecnologia i innovació Claus per l’industria 4.0”. L’acte va tenir lloc a la
seu del Gremi de Fabricants.

L’alcalde de Sabadell, Sr. Juli Fernàndez, l’Hble. Conseller Sr.
Jordi Baiget i el Presient de laFundació Sr. Josep Bombardó

1a. Taula rodona sobre com millorar la transferència de
tecnologia i la innovació a Catalunya

Aquesta edició va tancar el cicle de les quatre jornades anteriors posant el focus sobre l’objectiu
de les empreses, que és dissenyar fabricar i vendre productes d’alt valor.
La sessió va estar inaugurada pel Conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget i l’alcalde de
Sabadell, Sr. Juli Fernández.
El President de la Fundació per la Indústria, Sr. Josep Bombardó i Navinés, en la seva introducció a
l’acte, va enquadrar la jornada en el context de la competitivitat en el marc de la Indústria 4.0.
Posteriorment, el Conseller va fer el mateix des de les polítiques de la Generalitat en el marc de la
transferència de tecnologia i la Indústria 4.0 a Calalunya i per acabar, l’acalde de la Ciutat va
intervenir explicitant les polítiques i iniciatives de Sabadell quant a ciència i transferència de
coneixement en el marc de la seva tradició industrial.
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Tot seguit, va tenir lloc la conferència “La innovació element fonamental per assegurar la
competitivitat” a càrrec del Sr. Miquel Puig, membre del Consell Assessor de la Fundació per la
Indústria.
Posteriorment van tenir lloc tres taules rodones:
“Com millorar la transferència de tecnologia i la innovació a Catalunya?” a càrrec del Sr.
Xavier López, Director General d’Eurecat; el Sr. Javier Marcipar, Director de CIMNE Tecnologia
S.A; i la Sra. Gemma Torruella, responsable del programa de transferència Caixa Impulse.
“Mancances i requeriments quant a la transferència de tecnologia. La visió dels industrials “ a
càrrec dels Srs. Edouard Rozan, Director General de Onboard Ventures (Ficosa); José María
Roger, president Nice Fruit; i Jordi Serrat, Director de Tecnologia de Telstar.
“El rol de les universitats i centres de recerca per assegurar la competitivitat” a càrrec dels
Drs. Francesc Solé Parellada (UPC) i Albert Bravo (Nesta UK).
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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 les
reunions convocades i a l’Assemblea, on està representat per 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

Assegurances mèdiques

Lloguer de vehicles

Servei de missatgeria

49

Traduccions i traductors

Serveis productes financers

16. PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA
El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) és un acord programàtic per a la planificació del
desenvolupament industrial de Catalunya a llarg termini, que va ser signat per la Generalitat de
Catalunya, CCOO, UGT, Foment del Treball Nacional, PIMEC i FEPIME.
El PNI té la voluntat de rellançar l’economia catalana mitjançant la transformació del model
industrial i la creació de llocs de treball estables i de qualitat.
El CIESC és el representant i ponent de FEPIME en el Pacte Nacional per la Indústria,
especificiament en el grup de Finançament i Dimensionament Empresarial.

17. DADES SECTORIALS
El Sector Tèxtil – Confecció 2017
Dades absolutes
Empreses
Ocupació
Xifra de Negoci (Milions)
Producció (Milions)
Valor afegit (Milions)
Exportacions (Milions)

Importància relativa
Empreses
Ocupació
Xifra de Negoci (Milions)
Producció (Milions)
Valor afegit (Milions)
Exportacions (Milions)

Àrea Sabadell

Vallès Occ.

Catalunya

240

460

2.376

3.295

5.775

31.598

470

870

4.350

390

795

4.280

130

237

1.185

560

1.220

4.875

Àrea Sabadell
s/ Catalunya
10%
11%
11%
9%
11%
11%

Vallès
Occidental Catalunya
s/
indústria
s/Catalunya
manufacturera catalana
19%
11%
18%
7%
20%
4%
18%
4%
20%
5%
25%
9%
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Dades generals Indústria Tèxtil Espanyola
2013

2014

2015

2016

2017

% 17/16

Empreses

3.787

3.654

3.565

3.608

3.608

1,3%

Ocupació (000)

41.512

41.858

43.186

44.799

46.021

2,7%

Xifra de negocis (mill €)

5.196

5.247

5.500

5.654

5.852

3,5%

Importacions (mill €)

3.442

3.832

4.159

4.408

4.511

2,3%

Exportacions (mill €)

3.373

3.544

3.626

3.891

4.262

9,5%

-70

-288

-533

-517

-249

-51,8%

Balança Comercial (mill €)
(*): 1326 de més de 5 treballadors

Exportacions
%
17/16

%/total

19,6%

5,4%

2013

2014

2015

2016

Fibres

175

197

174

208

2017
307

Filats

444

437

436

423

465

-3,1%

10,9%

Teixits

1.139

1.207

1.210

1,295

1.370

7%

33,3%

Teixits Punt

275

278

292

352

351

20,7%

9,1%

Catifes i recobriments

65

73

86

98

111

14,4%

2,5%

Articles tècnics

873

847

864

899

962

4,1%

23,1%

Tèxtil Llar i altres

401

504

564

616

696

9,2%

15,8%

3.373

3.544

3.626

3.891

4.262

7,3%

100,0%

Total
Importacions

2013
Fibres

355

384

395

404

2017
426

Filats

494

547

516

518

Teixits

859

942

1.008

Teixits Punt

181

198

Catifes i recobriments

120

Articles tècnics
Tèxtil Llar i altres
Total

2014

2015

2016

%
16/15 %/total
5,4%

9,4%

547

5,6%

12,1%

1.073

1.120

4,4%

24,8%

205

244

220

-9,7%

4,9%

144

151

165

182

10,4%

4,0%

662

702

782

820

811

-1,1%

18,0%

772

914

1.102

1.183

1.204

1,8%

26,7%

3.442

3.832

4.159

4408

4.511

2,3%

100,0%
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Exportacions
Fibres
7%
Filats
11%

Tèxtil Llar i altres
16%

Articles tècnics
23%

Catifes i recobriments
3%

Teixits
32%
Teixits Punt
8%

Importacions
Fibres
9%
Tèxtil Llar i altres
27%

Filats
12%

Teixits
25%

Articles tècnics
18%

Catifes i
recobriments
4%

Teixits Punt
5%
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18.

JUNTA DIRECTIVA I STAFF

JUNTA DIRECTIVA
President
Vicepresident
Secretari de Junta

Blai Costa i Creus
Joan Carles Grau i Bedós
Eduard Costals i Peña

Vocals

Xavier Bombardó i Buxó
Antoni Ginestà i Lladó

Secretària General
Responsable de programes i Serveis Corporatius
Documentació / comunicació i Secretària Tècnica de l’ISP
Suport Tècnic i administratiu
Tècnica de Formació
Administració
Comunicació
Suport administratiu
Suport tècnic
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Núria Aymerich i Rocavert
Esther Camacho i Bogas
Elena Díaz i Pérez
Isem García i Massana
Mar Bernad i Albàs
David Soria i Zorrilla
Esther Sardans Sató
Aída Medina Campos
Salvador Salar Puig
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