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En el marc de col·laboració entre el Gremi i els Castellers, s’ha celebrat la II Diada Castellera.
S’ha acollit a la seu del Gremi, el “castelloscopi”, exposició immersiva del projecte “Fem pinya amb el 
joves, donem pit als barris”, que van visitar-la més d’un miler d’estudiants i joves de la ciutat.
Els Castellers de Sabadell i el Gremi de Fabricants van presentar les noves camises i domassos de la 
colla dels saballuts. El Gremi de Fabricants ha col·laborat amb els castellers per fer possible que el 
procés complet d’elaboració de les peces hagi anat a càrrec d’empreses vallesanes.

El Gremi treballa conjuntament amb l’ Associació de professionals i amics del tèxtil per la conservació 
del patrimoni industrial tèxtil de Sabadell.
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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.
Es va intervenir en el III Industrial Meeting, que organitza Foment i que el 2018 va estar enfocat a la 
Indústria 4.0 i les tecnologies emergents
També es va assistir als Premis Ferrer Salat on es premien ales persones o empreses mes rellevants 
dins de l’àmbit empresarial.
A través de la plataforma e-foment, tots els socis del Gremi de Fabricants gaudeixen d’avantatges en 
tots aquells convenis subscrits per Foment.

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 professional-EFPA i afavorir la transferència de coneixement.
El Gremi ha assistit a diversos actes organitzats per l’ESDI, entre els que destaquem:
 • Lliurament de diplomes dels alumnes de la promoció 2014-2018. 
 • Desfilada “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.

El Gremi està representat a la Junta General de la CEOE transmetent les principals problemàtiques que 
afecten a les empreses tèxtils del nostre país i portant propostes per millorar l’economia productiva; 
alhora que rep informació actualitzada de totes les propostes patronals per informar a les empreses
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ACTIVITATS I ALTRES SERVEIS QUE OFEREIX EL GREMI 

El Gremi ha participat activament com a patró en la secció d’economia i ciències socials, assistint a 
les reunions del patronat i a algunes conferències al llarg de l’any, així com a la inauguració del curs 
2018-2019.
Sabadell i la Gran Guerra. El Gremi ha col·laborat en aquest cicle, acollint l’acte central i diverses 
conferències.

S’han mantingut relacions i reunions amb diferents departaments, de l’ajuntament de Sabadell, entre 
els que destaquem :
 AJUNTAMENT DE SABADELL
  • Promoció Econòmica (anuari estadístic)
  • Cultura (museu tèxtil)
  • OAMA. Pla de Museus
  • Urbanisme (Pla General d’Ordenació Municipal de Sabadell a l’àmbit industrial del Riu  
  Ripoll)
  • Treball i Empresa (Consell Territorial de la Formació Professional i l’Ocupació al Vallès  
  Sud)
  • Economia, innovació i serveis centrals (ordenances fiscals i pressupost municipal)
  • Salut i d’Acció Social
  • Consell de districte I
  • Esports (Fundació Esport Innovació Sabadell)
  • Acció Social i Promoció Econòmica

21



PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts socis,

És per a mi un l’honor d’encapçalar un any més amb aquestes breus lletres, la memòria d’activitats del 
Gremi de Fabricants de Sabadell.
Les informacions que trobareu a continuació son només un resum de les accions que hem realitzat al 
llarg d’aquest any 2018.
L’esperit que recullen aquestes pàgines té sempre com a comú denominador, el suport a les empreses 
i a l’economia productiva per afavorir la creació de llocs de treball i contribuir així a que les persones 
tinguin una vida digna a través del treball.
La indústria tèxtil ha estat -durant anys-, i segueix essent un gran motor de creació d’ocupació de la 
nostra ciutat, de la nostra demarcació i del nostre país. Actualment Sabadell té una representativitat 
del 10% en el sector tèxtil a Catalunya i el Vallès Occidental representa el 20% del sector. El nostre 
sector exporta gairebé 5000 milions d’€ anuals i representa el 8% de les exportacions de la industria 
manufacturera. Així doncs seguim elaborant productes de qualitat amb la tenacitat que és pròpia del 
nostre sector.
El Gremi està compromès amb les empreses, amb la creació d’ocupació i amb el territori, i ho fa 
col·laborant estretament amb diferents entitats. Som part essencial de Texfor i així estem al costat de 
les empreses tèxtils, escoltant les seves necessitats i acompanyar-les en tots els processos que els 
son necessaris. La sostenibilitat, la internacionalització, l’accés als ajuts que ofereixen les diferents 
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DADES GENERALS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL ESPANYOLA
       
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17 
Empreses 3.654 3.565 3.562 3.608 3.783 4,9% 
Llocs treball (000) 41.858 43.186 44.799 46.021 47.154 2,5% 
Xifra de negoci (mill €) 5.247 5.500 5.547 5.927 5.945 0,3% 
Importacions (mill €) 3.832 4.159 4.408 4.511 4.414 -2,1% 
Exportacions (mill €) 3.544 3.626 3.891 4.262 4.252 -0,2% 
Balança Comercial (mill €) -288 -533 -517 -249 -162 -34,8% 
(*): 1326 de més de 5 treballadors.       
       
EXPORTACIONS (mill €)      
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17  %/total
Fibres 197 174 208 307 313 2,2% 7,4%
Filats 437 436 423 465 448 -3,7% 10,5%
Teixits 1.207 1.210 1.295 1.370 1.329 -3,0% 31,2%
Teixits de punt 278 292 352 351 350 -0,3% 8,2%
Catifes i recobriments 73 86 98 111 112 0,4% 2,6%
Artícles d’ús tècnic 847 864 899 962 1.016 5,6% 23,9%
Tèxtil llar i altres 504 564 616 696 684 -1,6% 16,1%
Total 3.544 3.626 3.891 4.262 4.252 -0,2% 100,0%
       
IMPORTACIONS (mill €)      
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17  %/total
Fibres 384 395 404 426 437 2,5% 9,9%
Filats 547 516 518 547 533 -2,6% 12,1%
Teixits 942 1.008 1.073 1.120 1.037 -7,4% 23,5%
Teixits de punt 198 205 244 220 204 -7,2% 4,6%
Catifes i recobriments 144 151 165 182 189 3,6% 4,3%
Artícles d’ús tècnic 702 782 820 811 848 4,5% 19,2%
Tèxtil llar i altres 914 1.102 1.183 1.204 1.167 -3,1% 26,4%
Total 3.832 4.159 4.408 4.511 4.414 -2,1% 100,0%
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institucions i la defensa dels interessos del sector tèxtil al cor d’Europa, maquen el nostre full de ruta.
I estem directament implicats amb CIESC i amb el Consell d’Economia Productiva, sumant esforços 
per la defensa de l’economia productiva. Treballem defensant el lideratge de la nostra ciutat i del Vallés 
per tal que es doti del màxim de recursos que facilitin la implantació d’empreses i facilitar d’aquesta 
manera la creació d’ocupació i de coneixement.
Hem seguit donant suport a la cultura, a la memòria històrica del sector tèxtil i a les diferents entitats 
socials que estan compromesos amb els col·lectius més vulnerables.
Gairebé cinc-cents anys avalen el sentit de la nostra institució i seguim fidels amb els mateixos valors 
i principis que ens han donat sentir de ser. Estic segur que amb el suport de tots vosaltres, seguirà 
essent així per molts anys.

Blai Costa i Creus



EL GREMI

Una entitat patronal que troba el seu origen en el Gremi de Mestres Paraires i Abaixadors creat a  l’any 
1559 amb vocació de fomentar i desenvolupar la industria tèxtil llanera.
Des de sempre, el Gremi ha estat compromès amb el desenvolupament industrial, econòmic i social del 
nostre territori i del nostre país.
El Gremi ha estat fundador i ha promogut la creació d’importants entitats del nostre país: La companyia 
d’aigües de Sabadell, la Mutua d’assegurances de Sabadell, el Banc de Sabadell, l’Escola Industrial de 
Sabadell, Texfor i l’ESDI, entre d’altres.
El Gremi està compromès amb la societat, la memòria històrica del tèxtil i la cultura.
Actualment impulsa i vertebra de diferents institucions:
 • Fundació per la Indústria 
 • Institut Sallarès i Pla
 • La patronal tèxtil TEXFOR i el Consejo Intertextil Español
 • CIESC. Consell Intersectorial d’empresaris de Sabadell i Comarca. 
 • Consell d’Economia Productiva
 • FEM VALLÈS
 • Fundació Esport Innovació Sabadell
El Gremi col·labora amb les diferents entitats públiques i privades de la ciutat i del país, per ajudar a 
crear les condicions que fomentin la creació d’empreses i d’ocupació i contribuir al desenvolupament 
social.

INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR TÈXTIL

 Empreses 3.783
 Teballadors 47.154
 Xifra de negoci (milions) 5.945
 Importacions (milions) 4.414
 Exportacions (milions) 4.252
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ORGANIGRAMA
ESTADÍSTIQUES SECTOR TÈXTIL-CONFECCIÓ 2018
EL SECTOR TÈXTIL – CONFECCIÓ 2018

Dades absolutes Àrea Sabadell Vallès Occ. Catalunya
Empreses Catalunya 232 447 2.568
Ocupació 3.245 5.623 31.630
Xifra de Negoci (Milions) 455 870 4.420
Producció (Milions) 427 838 4.527
Valor afegit (Milions) 132 244 1.291
Exportacions (Milions) 580 1.259 4.892
    
    
    
Importància relativa Àrea Sabadell Vallès Occidental Catalunya
 s/ Catalunya s/Catalunya s/ indústria
   manufacturera
   catalana
Empreses Catalunya 9% 17% 12%
(2.568)    

Ocupació Catalunya 10% 18% 7%
(31.630)    

Xifra de Negoci Catalunya 10% 20% 4%
(Milions)    
Producció Catalunya 9% 18% 4%
(Milions)    
Valor afegit Catalunya 10% 19% 4%
(Milions)    

Exportacions Catalunya 12% 26% 8%
(Milions)    
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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
        Joan Casanovas Vila
        Antoni Ginestà i Lladó
        Rosvi Moix Queraltó

EQUIP HUMÀ

  Secretària General    Núria Aymerich i Rocavert
 
  Responsable de programes i   Esther Camacho i Bogas
  Serveis Corporatius
 
  Documentació/Comunicació   Elena Díaz i Pérez
  i Secretària Tècnica de l’ISP
 
  Suport Tècnic i administratiu   Isem García i Massana
        Salvador Salar i Puig

  Tècnica de Formació    Mar Bernad i Albàs

  Equip docent
 
  Comunicació     Esther Sardans i Sató
 
  Administració     David Soria i Zorrilla
        Angel Berbegal i Notario

EL GREMI I LA FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA pel desenvolupament del coneixement, la innovació i el 
suport a la indústria

En col·laboració amb la Fundació per la Indústria-Sabadell 1559, s’ha organitzat una Jornada sobre 
resiliència urbana, amb tres ponències i una taula rodona, a la qual van assistir més d’un centenar de 
persones
 • Resiliència Urbana frente al declive: una propuesta de interpretación. 
 • From dream to demo, from demo to business. How to do it? 
 • Claus per a un procés de resiliència a Sabadell.
 • Taula rodona: Estratègies de transformació en ciutats industrials intermèdies: el repte de   
 Sabadell.

EL GREMI I L’INSTITUT SALLARÈS I PLA per l’emprenedoria

A través de l’Institut Sallarès i Pla, 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.
A més de les corresponents reunions de Junta Directiva, s’ha realitzat:
 • Sessió “Eines i estructures per a la família emprenedora”, a la seu de l’ISP.
 • Visita a l’UPC. Grup d'Enginyeria de Biomaterials, Biomecànica i Teixits.
Durant 2018 l’ISP ha fet una tasca d’apropament a joves empresaris de diverses empreses del sector 
tèxtil i a joves professores de diferents universitats. A través d’aquest coneixement mutu s’han 
incorporat a l’Institut tant joves empresaris i directius del sector com joves professors de la UAB 
(especialitat economia i empresa, especialitat enginyeria), UPC (especialitat enginyeria i tèxtil) i 
l’ESDI (especialitat Disseny).
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ACTIVITATS

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 2018, festivitat del Sant Patró de l’Entitat, amb el tradicional sopar que va reunir als  
 socis del Gremi i una representació de la societat civil de la Ciutat.
 Floc de llana 2018. Es van donar tres premis: amb el lliurament dels premis:

 • al mèrit empresarial dins de l’àmbit sectorial tèxtil a l’empresa GRAU,SA
 • al Mèrit per la tasca desenvolupada en l’àmbit social i/o cultural a la Fundació  
 Club Natació Sabadell
 • reconeixement en l’àmbit de compromís amb la Ciutat al Sr. Jordi Marminyà i Valls

 Assemblea General de Socis, on el president va fer una valoració dels projectes portats a terme durant  
 tot el 2017 i va explicar la previsió d’activitat del Gremi per l’any 2019

COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

 • Servei de borsa de treball
 • Informació i comunicació: circulars informatives i xarxes socials (facebook i twitter)
 • Pàgina web, www.gremifab.org 
 • El Gremi als mitjans
 • El Gremi a Ràdio Sabadell. Programa “La bona hora” 
 • Servei de Biblioteca i Documentació

CONVENIS AMB DIFERENTS ENTITATS:

 • SECOTbcn
 • UPC
 • UB
 • UPF-ESCI
 • Escola bressol Sant Nicolau
 • Foment del Treball Nacional
 • Creu Roja Sabadell
 • Castellers de Sabadell
 • Associació de Professionals i Amics tèxtil
 • Associació Via Vallès
 • Joventuts Musicals Sabadell
 • Fundació Ars
 • Càritas Sabadell
 • Rotary Club
 • Ex-alumnes Escola Industrial
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CONFERÈNCIES

 “Economia basada en valors, o viceversa” a càrrec del Sr. Dídac Ramírez i Sarrió (Rector UB  
 2008-2016)
 “La Robòtica per a les persones”, en el marc de la celebració de la Nit de la Ciència, a càrrec de  
 la Fundació Ave Maria i de l’Institut de Robòtica per la dependència.
 Diverses conferències en col·laboració amb el CEP (Consell d’Economia Productiva)

PROJECTES

 Tèxtil Residu Zero un projecte executat l’any 2018 i impulsat conjuntament pel Gremi de   
 Fabricants de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració de la Diputació de  
 Barcelona, entorn a la implementació de l’economia circular i la simbiosi industrial al tèxtil de  
 la comarca, des de la base de la valorització dels residus.
 Dinamització Àrea Riu Ripoll Durant 2018 el Gremi ha impulsat la creació d’una agència   
 públic-privada per la dinamització de l’entorn del Riu Ripoll, que tindrà com a objectiu redefinir  
 aquesta àrea com a motor actiu del desenvolupament econòmic, social i mediambiental de  
 Sabadell.
 Fem ocupació per a joves Programa del Servei Català d’Ocupació adreçat a persones entre 18  
 i 29 anys per inserir-los al mercat laboral, amb un grau estimat del 82%.
 Càpsules reflexives formatives sobre temes diversos, per tal de donar i compartir coneixement  
 al voltant de temes pràctics pel directiu.
 Atorgament del Premi Tenacitat en col·laboració amb Rotary Club, Banc Sabadell, Cambra de  
 Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Fundació Bosch i Cardellach i Fundació 1859 Caixa  
 Sabadell. El premi és un reconeixement a la feina d’aquelles persones, que han treballat amb  
 perseverança, sostinguda en el temps, i contribuït amb valuoses aportacions a la societat. 

Juntament amb FEM VALLÈS
Actua com a lobby en qüestions territorials, d’infraestructura i de mobilitat per tal de millorar el 
desenvolupament del territori, per la qual cosa s’ha treballat per dotar-se d’estructura i per tenir el web 
amb la documentació elaborada i lliurada als grups d’interès.
 Cal destacar:
 • La redacció d’uns nous estatuts.
 • L’organització de jornades i taules de debat.
 • L’obertura de diàleg amb les diferents institucions i nivells governamentals de les propostes  
 de Fem Vallès.
 • S’actua com a lobby sobre qüestions territorials, d’infraestructures i de mobilitat.
 • S’emet opinió pública, un cop consensuades amb tots els seus membres.
 • Es promouen propostes i coneixement per a la millora del desenvolupament del territori.
 • Es promou una visió estratègica del territori.
 • Elaboració de documents i propostes sobre la mobilitat, els transports públics i ferroviaris al  
 Vallès.

Juntament amb B-30
Per fomentar la coordinació entre l’associació B30 i la plataforma Fem Vallès.
S’ha assistit a diferents trobades, reunions de treball i conferències, per resoldre, per exemple, els 
reptes d’innovació d’empreses i institucions, o per la Co-creació de l’estratègia circular de l’àmbit B30 
i el seu teixit industrial”

Juntament amb l’Ajuntament de Sabadell
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el CIESC per a la promoció de l’ocupació a 
persones de Sabadell que participen de projectes d’inserció social de la regidoria d’Acció Social. 

  

Juntament amb FEPIME del qual CIESC forma part del Comitè Executiu i de la seva Junta Directiva, hem 
de destacar l’organització de l’acte de conclusions del 3r Congrés Micro,petita i Mitjana empresa.
Sota el lema “La digitalització, el futur de la pime catalana”, es va conèixer de primera mà la realitat i 
les necessitats de les pimes en el seu procés de digitalització per adaptar el seu negoci al nou entorn 
digital.
També cal esmentar la reunió entre el Pacte Nacional per la Indústria i el Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental, per tal de concretar sinèrgies i propostes d’actuacions 
específiques a desenvolupar en el marc del nou pla d’acció 2018-2019 
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EL GREMI I TEXFOR com a patronal sectorial tèxtil

 Formació sectorial i presencial in company a través de TEXFOR
 Col·laboració amb la UPC per subvencionar beques en enginyeria industrial. Atorgament de  
 beques per alumnes d’Enginyeria Industrial, en col·laboració amb la UPC
 Promoció internacional (Accions agrupades, Extra skills)
 Laboral (Conveni Col·lectiu indústria Tèxtil i de la Confecció 2018-2020)
 Sostenibilitat (Projectes: Regiotex, Ecotex Erasmus, Destintcat Innovació (Marató Tecnològic,  
 Pannel tèxtil Advanced Factories Congress Industry 4.0)
 Jurídic i Fiscal (sessions informatives, assessorament de propietat industrial, acords   
 preferencials UE)
 Lobby i Relacions Institucionals (CIE, CEOE, UNE, GINETEX, EURATEX y ETP Textiles & Clothing.  
 Foment del Treball Nacional i Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles)
 Teexmeeting. Organització de la sisena edició, amb el tema “Tendencias-Avanzar en tiempos  
 de disrupcion”

EL GREMI I EL CIESC pel desenvolupament territorial

 Elaboració d’informes. S’han elaborat i presentat les quadre edicions anuals de l’informe de  
 conjuntura de Sabadell i l’àmbit de la conca del Ripoll i la riera de Caldes. S’ha incorporat  
 l’edició de l’informe de resultats de l’enquesta de confiança i clima empresaria.
 Juntament amb el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental - CCVOC.
 Entre el pla d’acció 2018-2019, destaca la implementació de mesures de fiscalitat, l’impuls  
 de la indústria 4.0, la FP, la millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels polígons industrials o  
 les accions sectorials en economia circular.
 A destacar la elaboració d’un cens d’empreses industrials al Portal de Polígons del Vallés  
 Occidental. (http://poligons.ccvoc.cat) que recull i presenta informació de prop de 8.500  
 empreses.

 Juntament amb el CEP (Consell d’Economia Productiva):
 Organització del Cicle Diàlegs d’Economia:
  • amb la Dra. Margarita Arboix, Rectora de la UAB sobre La Universitat i el seu impacte  
  en el territori. Transferència de coneixement.
  • amb el Sr. Iñaki Mújica, director Executiu de TNIKA, per parlar de la FP Basca com a  
  model d’excel·lència europeu.
  • amb el Sr. Oriol Segarra, Conseller Delegat d’Uriach, per tractar el tema de la  
  transformació en salut i benestar.
  • amb el Sr. Xavier Torra, president d’Eurecat,que va tractar el tema de Innovant amb  
  les empreses. Com ajudem des d’un centre tecnològic.
 Es porta a terme un recull de premsa
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EL GREMI I TEXFOR com a patronal sectorial tèxtil

 Formació sectorial i presencial in company a través de TEXFOR
 Col·laboració amb la UPC per subvencionar beques en enginyeria industrial. Atorgament de  
 beques per alumnes d’Enginyeria Industrial, en col·laboració amb la UPC
 Promoció internacional (Accions agrupades, Extra skills)
 Laboral (Conveni Col·lectiu indústria Tèxtil i de la Confecció 2018-2020)
 Sostenibilitat (Projectes: Regiotex, Ecotex Erasmus, Destintcat Innovació (Marató Tecnològic,  
 Pannel tèxtil Advanced Factories Congress Industry 4.0)
 Jurídic i Fiscal (sessions informatives, assessorament de propietat industrial, acords   
 preferencials UE)
 Lobby i Relacions Institucionals (CIE, CEOE, UNE, GINETEX, EURATEX y ETP Textiles & Clothing.  
 Foment del Treball Nacional i Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles)
 Teexmeeting. Organització de la sisena edició, amb el tema “Tendencias-Avanzar en tiempos  
 de disrupcion”

EL GREMI I EL CIESC pel desenvolupament territorial

 Elaboració d’informes. S’han elaborat i presentat les quadre edicions anuals de l’informe de  
 conjuntura de Sabadell i l’àmbit de la conca del Ripoll i la riera de Caldes. S’ha incorporat  
 l’edició de l’informe de resultats de l’enquesta de confiança i clima empresaria.
 Juntament amb el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental - CCVOC.
 Entre el pla d’acció 2018-2019, destaca la implementació de mesures de fiscalitat, l’impuls  
 de la indústria 4.0, la FP, la millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels polígons industrials o  
 les accions sectorials en economia circular.
 A destacar la elaboració d’un cens d’empreses industrials al Portal de Polígons del Vallés  
 Occidental. (http://poligons.ccvoc.cat) que recull i presenta informació de prop de 8.500  
 empreses.

 Juntament amb el CEP (Consell d’Economia Productiva):
 Organització del Cicle Diàlegs d’Economia:
  • amb la Dra. Margarita Arboix, Rectora de la UAB sobre La Universitat i el seu impacte  
  en el territori. Transferència de coneixement.
  • amb el Sr. Iñaki Mújica, director Executiu de TNIKA, per parlar de la FP Basca com a  
  model d’excel·lència europeu.
  • amb el Sr. Oriol Segarra, Conseller Delegat d’Uriach, per tractar el tema de la  
  transformació en salut i benestar.
  • amb el Sr. Xavier Torra, president d’Eurecat,que va tractar el tema de Innovant amb  
  les empreses. Com ajudem des d’un centre tecnològic.
 Es porta a terme un recull de premsa
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CONFERÈNCIES

 “Economia basada en valors, o viceversa” a càrrec del Sr. Dídac Ramírez i Sarrió (Rector UB  
 2008-2016)
 “La Robòtica per a les persones”, en el marc de la celebració de la Nit de la Ciència, a càrrec de  
 la Fundació Ave Maria i de l’Institut de Robòtica per la dependència.
 Diverses conferències en col·laboració amb el CEP (Consell d’Economia Productiva)

PROJECTES

 Tèxtil Residu Zero un projecte executat l’any 2018 i impulsat conjuntament pel Gremi de   
 Fabricants de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració de la Diputació de  
 Barcelona, entorn a la implementació de l’economia circular i la simbiosi industrial al tèxtil de  
 la comarca, des de la base de la valorització dels residus.
 Dinamització Àrea Riu Ripoll Durant 2018 el Gremi ha impulsat la creació d’una agència   
 públic-privada per la dinamització de l’entorn del Riu Ripoll, que tindrà com a objectiu redefinir  
 aquesta àrea com a motor actiu del desenvolupament econòmic, social i mediambiental de  
 Sabadell.
 Fem ocupació per a joves Programa del Servei Català d’Ocupació adreçat a persones entre 18  
 i 29 anys per inserir-los al mercat laboral, amb un grau estimat del 82%.
 Càpsules reflexives formatives sobre temes diversos, per tal de donar i compartir coneixement  
 al voltant de temes pràctics pel directiu.
 Atorgament del Premi Tenacitat en col·laboració amb Rotary Club, Banc Sabadell, Cambra de  
 Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Fundació Bosch i Cardellach i Fundació 1859 Caixa  
 Sabadell. El premi és un reconeixement a la feina d’aquelles persones, que han treballat amb  
 perseverança, sostinguda en el temps, i contribuït amb valuoses aportacions a la societat. 

Juntament amb FEM VALLÈS
Actua com a lobby en qüestions territorials, d’infraestructura i de mobilitat per tal de millorar el 
desenvolupament del territori, per la qual cosa s’ha treballat per dotar-se d’estructura i per tenir el web 
amb la documentació elaborada i lliurada als grups d’interès.
 Cal destacar:
 • La redacció d’uns nous estatuts.
 • L’organització de jornades i taules de debat.
 • L’obertura de diàleg amb les diferents institucions i nivells governamentals de les propostes  
 de Fem Vallès.
 • S’actua com a lobby sobre qüestions territorials, d’infraestructures i de mobilitat.
 • S’emet opinió pública, un cop consensuades amb tots els seus membres.
 • Es promouen propostes i coneixement per a la millora del desenvolupament del territori.
 • Es promou una visió estratègica del territori.
 • Elaboració de documents i propostes sobre la mobilitat, els transports públics i ferroviaris al  
 Vallès.

Juntament amb B-30
Per fomentar la coordinació entre l’associació B30 i la plataforma Fem Vallès.
S’ha assistit a diferents trobades, reunions de treball i conferències, per resoldre, per exemple, els 
reptes d’innovació d’empreses i institucions, o per la Co-creació de l’estratègia circular de l’àmbit B30 
i el seu teixit industrial”

Juntament amb l’Ajuntament de Sabadell
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el CIESC per a la promoció de l’ocupació a 
persones de Sabadell que participen de projectes d’inserció social de la regidoria d’Acció Social. 

  

Juntament amb FEPIME del qual CIESC forma part del Comitè Executiu i de la seva Junta Directiva, hem 
de destacar l’organització de l’acte de conclusions del 3r Congrés Micro,petita i Mitjana empresa.
Sota el lema “La digitalització, el futur de la pime catalana”, es va conèixer de primera mà la realitat i 
les necessitats de les pimes en el seu procés de digitalització per adaptar el seu negoci al nou entorn 
digital.
També cal esmentar la reunió entre el Pacte Nacional per la Indústria i el Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental, per tal de concretar sinèrgies i propostes d’actuacions 
específiques a desenvolupar en el marc del nou pla d’acció 2018-2019 
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ACTIVITATS

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 2018, festivitat del Sant Patró de l’Entitat, amb el tradicional sopar que va reunir als  
 socis del Gremi i una representació de la societat civil de la Ciutat.
 Floc de llana 2018. Es van donar tres premis: amb el lliurament dels premis:

 • al mèrit empresarial dins de l’àmbit sectorial tèxtil a l’empresa GRAU,SA
 • al Mèrit per la tasca desenvolupada en l’àmbit social i/o cultural a la Fundació  
 Club Natació Sabadell
 • reconeixement en l’àmbit de compromís amb la Ciutat al Sr. Jordi Marminyà i Valls

 Assemblea General de Socis, on el president va fer una valoració dels projectes portats a terme durant  
 tot el 2017 i va explicar la previsió d’activitat del Gremi per l’any 2019

COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

 • Servei de borsa de treball
 • Informació i comunicació: circulars informatives i xarxes socials (facebook i twitter)
 • Pàgina web, www.gremifab.org 
 • El Gremi als mitjans
 • El Gremi a Ràdio Sabadell. Programa “La bona hora” 
 • Servei de Biblioteca i Documentació

CONVENIS AMB DIFERENTS ENTITATS:

 • SECOTbcn
 • UPC
 • UB
 • UPF-ESCI
 • Escola bressol Sant Nicolau
 • Foment del Treball Nacional
 • Creu Roja Sabadell
 • Castellers de Sabadell
 • Associació de Professionals i Amics tèxtil
 • Associació Via Vallès
 • Joventuts Musicals Sabadell
 • Fundació Ars
 • Càritas Sabadell
 • Rotary Club
 • Ex-alumnes Escola Industrial
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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
        Joan Casanovas Vila
        Antoni Ginestà i Lladó
        Rosvi Moix Queraltó

EQUIP HUMÀ

  Secretària General    Núria Aymerich i Rocavert
 
  Responsable de programes i   Esther Camacho i Bogas
  Serveis Corporatius
 
  Documentació/Comunicació   Elena Díaz i Pérez
  i Secretària Tècnica de l’ISP
 
  Suport Tècnic i administratiu   Isem García i Massana
        Salvador Salar i Puig

  Tècnica de Formació    Mar Bernad i Albàs

  Equip docent
 
  Comunicació     Esther Sardans i Sató
 
  Administració     David Soria i Zorrilla
        Angel Berbegal i Notario

EL GREMI I LA FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA pel desenvolupament del coneixement, la innovació i el 
suport a la indústria

En col·laboració amb la Fundació per la Indústria-Sabadell 1559, s’ha organitzat una Jornada sobre 
resiliència urbana, amb tres ponències i una taula rodona, a la qual van assistir més d’un centenar de 
persones
 • Resiliència Urbana frente al declive: una propuesta de interpretación. 
 • From dream to demo, from demo to business. How to do it? 
 • Claus per a un procés de resiliència a Sabadell.
 • Taula rodona: Estratègies de transformació en ciutats industrials intermèdies: el repte de   
 Sabadell.

EL GREMI I L’INSTITUT SALLARÈS I PLA per l’emprenedoria

A través de l’Institut Sallarès i Pla, 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.
A més de les corresponents reunions de Junta Directiva, s’ha realitzat:
 • Sessió “Eines i estructures per a la família emprenedora”, a la seu de l’ISP.
 • Visita a l’UPC. Grup d'Enginyeria de Biomaterials, Biomecànica i Teixits.
Durant 2018 l’ISP ha fet una tasca d’apropament a joves empresaris de diverses empreses del sector 
tèxtil i a joves professores de diferents universitats. A través d’aquest coneixement mutu s’han 
incorporat a l’Institut tant joves empresaris i directius del sector com joves professors de la UAB 
(especialitat economia i empresa, especialitat enginyeria), UPC (especialitat enginyeria i tèxtil) i 
l’ESDI (especialitat Disseny).
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ORGANIGRAMA
ESTADÍSTIQUES SECTOR TÈXTIL-CONFECCIÓ 2018
EL SECTOR TÈXTIL – CONFECCIÓ 2018

Dades absolutes Àrea Sabadell Vallès Occ. Catalunya
Empreses Catalunya 232 447 2.568
Ocupació 3.245 5.623 31.630
Xifra de Negoci (Milions) 455 870 4.420
Producció (Milions) 427 838 4.527
Valor afegit (Milions) 132 244 1.291
Exportacions (Milions) 580 1.259 4.892
    
    
    
Importància relativa Àrea Sabadell Vallès Occidental Catalunya
 s/ Catalunya s/Catalunya s/ indústria
   manufacturera
   catalana
Empreses Catalunya 9% 17% 12%
(2.568)    

Ocupació Catalunya 10% 18% 7%
(31.630)    

Xifra de Negoci Catalunya 10% 20% 4%
(Milions)    
Producció Catalunya 9% 18% 4%
(Milions)    
Valor afegit Catalunya 10% 19% 4%
(Milions)    

Exportacions Catalunya 12% 26% 8%
(Milions)    
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EL GREMI

Una entitat patronal que troba el seu origen en el Gremi de Mestres Paraires i Abaixadors creat a  l’any 
1559 amb vocació de fomentar i desenvolupar la industria tèxtil llanera.
Des de sempre, el Gremi ha estat compromès amb el desenvolupament industrial, econòmic i social del 
nostre territori i del nostre país.
El Gremi ha estat fundador i ha promogut la creació d’importants entitats del nostre país: La companyia 
d’aigües de Sabadell, la Mutua d’assegurances de Sabadell, el Banc de Sabadell, l’Escola Industrial de 
Sabadell, Texfor i l’ESDI, entre d’altres.
El Gremi està compromès amb la societat, la memòria històrica del tèxtil i la cultura.
Actualment impulsa i vertebra de diferents institucions:
 • Fundació per la Indústria 
 • Institut Sallarès i Pla
 • La patronal tèxtil TEXFOR i el Consejo Intertextil Español
 • CIESC. Consell Intersectorial d’empresaris de Sabadell i Comarca. 
 • Consell d’Economia Productiva
 • FEM VALLÈS
 • Fundació Esport Innovació Sabadell
El Gremi col·labora amb les diferents entitats públiques i privades de la ciutat i del país, per ajudar a 
crear les condicions que fomentin la creació d’empreses i d’ocupació i contribuir al desenvolupament 
social.

INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR TÈXTIL

 Empreses 3.783
 Teballadors 47.154
 Xifra de negoci (milions) 5.945
 Importacions (milions) 4.414
 Exportacions (milions) 4.252

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Empreses
Catalunya (2.568)

Ocupació
Catalunya
(31.630)

Xifra de Negoci
Catalunya
(Milions)

Producció
Catalunya
(Milions)

Valor afegit
Catalunya
(Milions)

Exportacions
Catalunya
(Milions)

SECTOR TÈXTIL-CONFECCIÓ 2018

Àrea Sabadell s/Catalunya Vallès Occidental
s/Catalunya

718



DADES GENERALS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL ESPANYOLA
       
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17 
Empreses 3.654 3.565 3.562 3.608 3.783 4,9% 
Llocs treball (000) 41.858 43.186 44.799 46.021 47.154 2,5% 
Xifra de negoci (mill €) 5.247 5.500 5.547 5.927 5.945 0,3% 
Importacions (mill €) 3.832 4.159 4.408 4.511 4.414 -2,1% 
Exportacions (mill €) 3.544 3.626 3.891 4.262 4.252 -0,2% 
Balança Comercial (mill €) -288 -533 -517 -249 -162 -34,8% 
(*): 1326 de més de 5 treballadors.       
       
EXPORTACIONS (mill €)      
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17  %/total
Fibres 197 174 208 307 313 2,2% 7,4%
Filats 437 436 423 465 448 -3,7% 10,5%
Teixits 1.207 1.210 1.295 1.370 1.329 -3,0% 31,2%
Teixits de punt 278 292 352 351 350 -0,3% 8,2%
Catifes i recobriments 73 86 98 111 112 0,4% 2,6%
Artícles d’ús tècnic 847 864 899 962 1.016 5,6% 23,9%
Tèxtil llar i altres 504 564 616 696 684 -1,6% 16,1%
Total 3.544 3.626 3.891 4.262 4.252 -0,2% 100,0%
       
IMPORTACIONS (mill €)      
 2014 2015 2016 2017 2018 % 18/17  %/total
Fibres 384 395 404 426 437 2,5% 9,9%
Filats 547 516 518 547 533 -2,6% 12,1%
Teixits 942 1.008 1.073 1.120 1.037 -7,4% 23,5%
Teixits de punt 198 205 244 220 204 -7,2% 4,6%
Catifes i recobriments 144 151 165 182 189 3,6% 4,3%
Artícles d’ús tècnic 702 782 820 811 848 4,5% 19,2%
Tèxtil llar i altres 914 1.102 1.183 1.204 1.167 -3,1% 26,4%
Total 3.832 4.159 4.408 4.511 4.414 -2,1% 100,0%
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institucions i la defensa dels interessos del sector tèxtil al cor d’Europa, maquen el nostre full de ruta.
I estem directament implicats amb CIESC i amb el Consell d’Economia Productiva, sumant esforços 
per la defensa de l’economia productiva. Treballem defensant el lideratge de la nostra ciutat i del Vallés 
per tal que es doti del màxim de recursos que facilitin la implantació d’empreses i facilitar d’aquesta 
manera la creació d’ocupació i de coneixement.
Hem seguit donant suport a la cultura, a la memòria històrica del sector tèxtil i a les diferents entitats 
socials que estan compromesos amb els col·lectius més vulnerables.
Gairebé cinc-cents anys avalen el sentit de la nostra institució i seguim fidels amb els mateixos valors 
i principis que ens han donat sentir de ser. Estic segur que amb el suport de tots vosaltres, seguirà 
essent així per molts anys.

Blai Costa i Creus



PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts socis,

És per a mi un l’honor d’encapçalar un any més amb aquestes breus lletres, la memòria d’activitats del 
Gremi de Fabricants de Sabadell.
Les informacions que trobareu a continuació son només un resum de les accions que hem realitzat al 
llarg d’aquest any 2018.
L’esperit que recullen aquestes pàgines té sempre com a comú denominador, el suport a les empreses 
i a l’economia productiva per afavorir la creació de llocs de treball i contribuir així a que les persones 
tinguin una vida digna a través del treball.
La indústria tèxtil ha estat -durant anys-, i segueix essent un gran motor de creació d’ocupació de la 
nostra ciutat, de la nostra demarcació i del nostre país. Actualment Sabadell té una representativitat 
del 10% en el sector tèxtil a Catalunya i el Vallès Occidental representa el 20% del sector. El nostre 
sector exporta gairebé 5000 milions d’€ anuals i representa el 8% de les exportacions de la industria 
manufacturera. Així doncs seguim elaborant productes de qualitat amb la tenacitat que és pròpia del 
nostre sector.
El Gremi està compromès amb les empreses, amb la creació d’ocupació i amb el territori, i ho fa 
col·laborant estretament amb diferents entitats. Som part essencial de Texfor i així estem al costat de 
les empreses tèxtils, escoltant les seves necessitats i acompanyar-les en tots els processos que els 
son necessaris. La sostenibilitat, la internacionalització, l’accés als ajuts que ofereixen les diferents 
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ACTIVITATS I ALTRES SERVEIS QUE OFEREIX EL GREMI 

El Gremi ha participat activament com a patró en la secció d’economia i ciències socials, assistint a 
les reunions del patronat i a algunes conferències al llarg de l’any, així com a la inauguració del curs 
2018-2019.
Sabadell i la Gran Guerra. El Gremi ha col·laborat en aquest cicle, acollint l’acte central i diverses 
conferències.

S’han mantingut relacions i reunions amb diferents departaments, de l’ajuntament de Sabadell, entre 
els que destaquem :
 AJUNTAMENT DE SABADELL
  • Promoció Econòmica (anuari estadístic)
  • Cultura (museu tèxtil)
  • OAMA. Pla de Museus
  • Urbanisme (Pla General d’Ordenació Municipal de Sabadell a l’àmbit industrial del Riu  
  Ripoll)
  • Treball i Empresa (Consell Territorial de la Formació Professional i l’Ocupació al Vallès  
  Sud)
  • Economia, innovació i serveis centrals (ordenances fiscals i pressupost municipal)
  • Salut i d’Acció Social
  • Consell de districte I
  • Esports (Fundació Esport Innovació Sabadell)
  • Acció Social i Promoció Econòmica
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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.
Es va intervenir en el III Industrial Meeting, que organitza Foment i que el 2018 va estar enfocat a la 
Indústria 4.0 i les tecnologies emergents
També es va assistir als Premis Ferrer Salat on es premien ales persones o empreses mes rellevants 
dins de l’àmbit empresarial.
A través de la plataforma e-foment, tots els socis del Gremi de Fabricants gaudeixen d’avantatges en 
tots aquells convenis subscrits per Foment.

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 professional-EFPA i afavorir la transferència de coneixement.
El Gremi ha assistit a diversos actes organitzats per l’ESDI, entre els que destaquem:
 • Lliurament de diplomes dels alumnes de la promoció 2014-2018. 
 • Desfilada “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.

El Gremi està representat a la Junta General de la CEOE transmetent les principals problemàtiques que 
afecten a les empreses tèxtils del nostre país i portant propostes per millorar l’economia productiva; 
alhora que rep informació actualitzada de totes les propostes patronals per informar a les empreses
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En el marc de col·laboració entre el Gremi i els Castellers, s’ha celebrat la II Diada Castellera.
S’ha acollit a la seu del Gremi, el “castelloscopi”, exposició immersiva del projecte “Fem pinya amb el 
joves, donem pit als barris”, que van visitar-la més d’un miler d’estudiants i joves de la ciutat.
Els Castellers de Sabadell i el Gremi de Fabricants van presentar les noves camises i domassos de la 
colla dels saballuts. El Gremi de Fabricants ha col·laborat amb els castellers per fer possible que el 
procés complet d’elaboració de les peces hagi anat a càrrec d’empreses vallesanes.

El Gremi treballa conjuntament amb l’ Associació de professionals i amics del tèxtil per la conservació 
del patrimoni industrial tèxtil de Sabadell.
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