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PRESENTACIÓ A CÀRREC DE LA PRESIDENTA

Benvolguts associats, entitats i amics.
He viscut la nostra institució al llarg de tota la meva vida. Tant des de l’Institut Sallarès i Pla, del qual 
també vaig tenir l’honor de ser-ne la presidenta, com des d’entitats tant lligades al Gremi com a la 
Fundació per la Indústria de la qual soc Vicepresidenta, he pogut constatar el compromís continuat de 
la nostra entitat amb la societat.
Al llarg de tots aquests anys hem mantingut un sòlid compromís amb les empreses tèxtils i amb la 
indústria. Treballem cada dia amb la màxima força i il·lusió per fer que les empreses tèxtils es man-
tinguin al llarg dels anys i segueixin sent creadores d’ocupació. Estem convençuts que la indústria és 
generadora de llocs de feina estable i és el motor que fa possible un engranatge segur i durador en la 
cadena econòmica i productiva del país.
Des de fa molts anys, estem lligats amb el desenvolupament econòmic i social de Sabadell i la seva 
demarcació. Sabem que aportant propostes i formant part activa de la Ciutat podem impulsar la trans-
formació urbanística per fer possible que les empreses d’arreu del món escullin la nostra ciutat per 
implantar-s’hi. Només així podem fer que els sabadellencs i les persones que viuen al seu voltant 
tinguin aquí la seva llar i el seu lloc de treball. Tenim amplis i valuosos espais naturals a la ciutat que 
ens poden aportar l’equilibri entre l’oci, la natura, l’economia productiva i la sostenibilitat que tots 
desitgem. L’Àrea Ripoll n’és un dels exemples.
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Amb aquest ferm compromís, treballem. Defensem la producció de km 0, la del nostre país, i defensem 
els productes de qualitat, perquè només amb aquest tipus de producció contribuïm també a la soste-
nibilitat del planeta. Volem que les persones que visquin i treballin aquí tinguin una feina que els aporti 
valor afegit i qualitat de vida, per a ells i per a tots nosaltres.
Com a presidenta de la Junta Directiva del Gremi de Fabricants vull expressar un agraïment a totes els 
membres que la componen. Tots ells són industrials que fabriquen productes fets aquí, sostenibles i de 
qualitat. A tots ells els vull agrair el temps de dedicació a una entitat històrica com la nostra, alhora 
que activa i que després de tants anys manté la il·lusió i la força del primer dia.
Les informacions que trobareu a continuació són només un resum de les accions que hem realitzat al 
llarg d’aquest any 2019. Tenim l’esperit que serveixin d’exemple i de guió de la nostra activitat.
Com a Presidenta del Gremi de Fabricants, quedo a la disposició de totes les empreses tèxtils i de les 
indústries per poder-los donar el suport que ens demanin. I a totes les institucions de la nostra ciutat i 
del nostre país els vull agrair la feina i la confiança que dipositen en la nostra Institució.

Rosvi Moix i Queraltó
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LA NOSTRA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
QUI SOM?

El Gremi és una entitat patronal que té el seu origen en el Gremi de Mestres Paraires i Abaixadors creat 
l’any 1559 amb vocació de fomentar i desenvolupar la indústria 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 Mútua 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.

Missió 
El principal objectiu del Gremi de Fabricants és el d’impulsar i defensar la producció i el treball de la 
indústria tèxtil i activitats annexes, amb especial atenció a la llana, dins d’una economia social de 
mercat, cooperant al seu desenvolupament i perfeccionament i ostentant la representació col·lectiva 
dels seus associats en defensa i foment dels seus interessos professionals.

Visió 
• Representar i defensar els interessos de la indústria tèxtil catalana –amb especial atenció al 

sector llaner– davant les diferents instàncies públiques i privades, en aquelles qüestions que 
puguin afectar-los directament o indirectament.

• Assessorar i defensar les empreses associades en qüestions juridicolegals davant qualsevol 
organisme públic, com també assessorant-les en matèries laborals per tal de defensar els seus 
interessos davant les organitzacions sindicals de treballadors, i altres que fossin necessàries o 
convenients.

• Assessorar tècnicament les empreses davant la constant evolució tecnològica.
• Fomentar el disseny, la innovació i la investigació per a la millora dels productes i processos, així 

com impulsar l’excel·lència de la gestió empresarial.  
• Fomentar el diàleg i la cooperació entre els diferents actors que intervenen en l’activitat del sector 

tèxtil. 
• Recolzar la presència de les empreses tèxtils catalanes i els seus productes en els mercats 

exteriors i impulsar el coneixement d’aquests productes per tal de facilitar la penetració de les 
empreses tèxtils catalanes, en especial les llaneres.

• Promoure la relació i els intercanvis amb organismes internacionals vinculats amb el sector tèxtil. 
• Estimular la formació de professionals i la incorporació de nous valors humans i professionals a les 

empreses i organitzacions.
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• Promoure i potenciar l’estudi de les matèries tèxtils, l’estudi i proposta de sistemes de gestió 
industrial, així com la creació, potenciació i proposta de serveis comuns a aquestes indústries. 

• Promoure la imatge del sector tèxtil en la societat, amb actuacions que ajudin a conèixer i valorar 
les seves característiques i aportacions a l’economia i a la cultura del nostre país, fomentant el 
coneixement de la història i del patrimoni cultural i arquitectònic del sector tèxtil llaner en totes 
les àrees amb presència de la indústria llanera, especialment a Sabadell i el Vallès per ser zones 
històricament en les quals s’ha desenvolupat la indústria tèxtil llanera.

• Promoure la participació i dotació de fundacions privades i altres entitats de caràcter no lucratiu 
que tinguin finalitats d’interès general per al desenvolupament de les empreses industrials del 
país.

Valors
• Diàleg. Defensem el diàleg públic i privat com a eina per al desenvolupament econòmic i social.
• Iniciativa privada. Creiem en el paper essencial de la iniciativa privada i empresarial com a motor 

per al desenvolupament.
• Innovació i competitivitat. Fomentem la competitivitat i la innovació com a garantia de progrés 

econòmic i social.
• Valor empresarial. Reivindiquem el valor social de l’empresariat català en el marc de la societat 

del benestar.
• Responsabilitat social. Promocionem la responsabilitat social de l’empresariat.
• Unitat. Cerquem la unitat d’acció i un compromís compartit.
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JUNTA DIRECTIVA fins a setembre de 2019
  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 i Queraltó
JUNTA DIRECTIVA a partir de setembre de 2019
  Presidenta      Rosvi Moix i Queraltó
  Vicepresident     Xavier Bombardó i Buxó
  Secretari de Junta    Joan Carles Grau i Bedós
  Vocals      Ricard Artigas i Soler  
        Francesc Buxó i Barchino  
        Esteve Gené i Guerrero  
        Cesc Ginestà i Mujal
        Martí Plava i Valero
        Pere Pons i Canals
        Carles Ricart i Arnau
        Pilar Rubio I Frutos
        Joaquim Subirana i Yanes
        Moisés Torrens i Roig

STAFF
  Secretària General    Núria Aymerich i Rocavert
  Responsable de programes   Esther Camacho i Bogas 
  i Serveis Corporatius
  Documentació/Comunicació   Elena Díaz i Pérez
  i Secretària Tècnica de l’ISP
  Suport Tècnic i administratiu   Isem García i Massana
  Comunicació     Esther Sardans i Sató
  Administració     Angel Berbegal i Notario

ÒRGANS DE GOVERN
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FITEXLAN  GREMI  Presidència   Josep Roca
     Secretària General  Núria Aymerich
TEXFOR   GREMI  Comité Executiu   Xavier Bombardó
         Rosvi Moix  
     Junta Directiva   Xavier Bombardó
         Rosvi Moix 
         Josep Roca
         Gemma Torres Pradas
         Núria Aymerich
CONSEJO INTERTEXTIL GREMI  Comité Executiu   Rosvi Moix
ESPAÑOL        Núria Aymerich

INSTITUCIONS
     Nivell de representació  Representants 2020

FUNDACIÓ PER LA GREMI  Patronat   Rosvi Moix
INDÚSTRIA   

FOMENT   GREMI  Junta    Rosvi Moix

     Assemblea General  Rosvi Moix
         Joan Carles Grau
         Antoni Ginestà
         Jordi Casas

CIESC   GREMI  Junta    Blai Costa (delegat JD)
         Núria Aymerich

B-30   GREMI  Assemblea General  Rosvi Moix
     Comissió Empresarial  Núria Aymerich

  

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
SECTORIAL

     Nivell de representació  Representants 2020

 



15

CAMBRA COMERÇ GREMI  Membres del Ple   Miquel Ribé 
         Antoni Ginestà
         Rosvi Moix
         Núria Aymerich
     ESDI    Toni Garrell
FUND BOSCH I  GREMI/  Patronat   Antoni Monés
CARDELLACH  FUNDACIÓ   
FUND ANTIGA  GREMI/  Patronat   Josep Roca
CAIXA SABADELL  FUNDACIÓ
TRIBUNAL ARBITRAL GREMI      Núria Aymerich
SABADELL        

ASSOCIACIÓ PER  GREMI      Rosvi Moix
L’ARBITRATGE   

CONSELL COMARCAL GREMI      Núria Aymerich
VALLÈS OCCIDENTAL*

PACTE IND. REGIÓ GREMI      Núria Aymerich
METROPOLITANA BCN

PACTE NACIONAL PER GREMI  Delegada Foment-Fepime  Núria Aymerich
INDÚSTRIA

CONSELL ASSESSOR DEL GREMI  Delegada Foment-Fepime  Núria Aymerich
CONSELL CATALÀ D’EMPRESA

PACTE NACIONAL PEL GREMI  Delegada Foment-Fepime  Núria Aymerich
CONEIXEMENT

SERVEI D’OCUPACIÓ GREMI  Delegada Foment-Fepime  Núria Aymerich
DE CATALUNYA    Suplent del Consell de Direcció

MUTUAM  GREMI  Vicepresident 1r de la Junta Joan Nubiola

*Vallès Circular - Pacte per la Reindustralització - CRiCR (estratègia de la FP a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera 
de Caldes
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AJUNTAMENT DE SABADELL

CONSELL CIUTAT  GREMI      Núria Aymerich

CONSELL DISTRICTE I GREMI      Núria Aymerich

PROCESSOS  GREMI      Núria Aymerich
PARTICIPATIUS

TAULA PARTICIPATIVA GREMI      Antoni Monés
DELS MUSEUS MUNICIPALS      Elena Díaz
I ARXIU HISTÒRIC (antic OAMA)

TAULA SOSTENIBILITAT GREMI       Núria Aymerich
I CANVI CLIMATIC     
TAULA MOBILITAT  GREMI      Núria Aymerich

UNIVERSITATS

UPC. Enginyeria Tèxtil FUNDACIÓ Conveni Patronat   Josep Roca  
     Taula Tèxtil   Josep Roca/JC Grau

FUNDIT/ESDI  GREMI  Patronat   Rosvi Moix

            
  



2. REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
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El Gremi atorga els Flocs de Llana en el transcurs de la festivitat de Sant Sebastià
El Gremi celebra la festivitat del Sant Patró de l’Entitat el dia 20 de gener de cada any amb el tradicional 
sopar que va reunir els socis del Gremi i una representació de la societat civil de la Ciutat.
Entre els actes cal destacar el cant dels goigs davant el màrtir, acompanyats per un quartet de músics, 
i el posterior lliurament dels Flocs de Llana: 

	 	 	 ● al Mèrit empresarial dins de l’àmbit sectorial tèxtil a l’empresa  
   LANITEX, SA;

	 	 	 ●	al Mèrit per la tasca desenvolupada en l’àmbit social i/o cultural  
   a l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil;

	 	 	 ●	reconeixement en l’àmbit de compromís amb la Ciutat al   
   Sr. Josep M. Benaul. 

  

Assemblea General de Socis
El 20 de setembre va tenir lloc l’Assemblea General de Socis. 
El president fins aleshores, el Sr. Blai Costa i Creus, va fer una 
valoració dels projectes portats a terme durant tot el 2018 i part 
del 2019 i va passar la paraula a la nova Presidenta, la Sra. Rosvi 
Moix i Queraltó, que va anunciar el seu programa de futur i també va 
presentar la nova Junta Directiva, demanant als assistents la seva 
aprovació. 

Les línies estratègiques presentades per la Sra. Moix es fonamenten en els següents eixos principals: 

 ●	Ser i mostrar-nos com a entitat actualitzada i viva. Hem de saber combinar els gairebé 500  
 anys d’història amb ser percebuts com una entitat actual al servei de les empreses i del  
 territori.
 ●	Apropar al Gremi les petites empreses tèxtils del territori.
 ●	Ser entitat territorial de Texfor i referent per a les empreses del sector tèxtil i industrials  
 afins al tèxtil.
 ●	Ser entitat compromesa amb la història i la cultura del tèxtil i del desenvolupament   
 industrial de Sabadell.
 ●	Ser proactius aportant opinió i visió en el desenvolupament econòmic industrial i social de  
 Sabadell, demarcació i Catalunya.
 ●	Potenciar l’esperit emprenedor lligat al coneixement.
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 ●		Ser entitat –part i motor– d’altres entitats econòmiques importants a Sabadell i a Catalunya.
 ●	Actuar coordinament amb la Fundació per la Indústria en la creació d’opinió, de   
 coneixement i relacions institucionals.

El Gremi com a membre d’ACTE - Associació de col·lectivitats tèxtils
ACTE és una xarxa de prop de 30 municipis a tot Europa que representa una població d’aproximadament 
2.000.000 d’habitants. Les ciutats i territoris associats tenen en comú un model de desenvolupament 
empresarial relacionat amb els sectors tèxtil i de la moda. La xarxa també compta entre els seus 
membres amb institucions relacionades amb la indústria tèxtil, agències de desenvolupament local, 
investigació en tèxtils, disseny, educació, entre d’altres. 
L’objectiu d’ACTE (ASSOCIACIÓ DE COL·LECTIVITATS TÈXTILS EUROPEES) és representar i defensar els 
interessos de les col·lectivitats territorials i organismes adherits que representin els territoris amb 
presència del sector tèxtil i de la confecció.
Actualment es treballa per afrontar els problemes derivats de la dependència dels territoris i la crisi de 
la indústria tèxtil i la confecció sobre el territori, per afrontar-los en el doble sentit de modernització i 
diversificació.
Com a membre d’ACTE, l’octubre el Gremi va ser present a la jornada 
“10 anys innovant en el sector tèxtil” 
ACTE és una xarxa en expansió amb més de 70 membres de 
9 països (Bèlgica, Dinamarca, Estònia. França, Itàlia, Polònia, 
Portugal, Romania i Espanya). Les autoritats locals i regionals 
(com municipis) són els membres directes i les institucions en 
són membres adherits. 

Premi Tenacitat  
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.
El Gremi de Fabricants forma part del Rotary Club i com a Comissió 
del premi Tenacitat col·labora en la designació del premi. La 
Comissió la formen: Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, 
Centre Metal·lúrgic, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació 1859 
Caixa Sabadell i Gremi de Fabricants. 

El Sr. Miquel Martí rebent el premi de mans 
de la presidenta del Rotary Club, la Sra. Sara Martín.
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El guardó lliurat el novembre de 2019 (premi Tenacitat 2018) va recaure en l’empresari Miquel Martí, 
de Moventia.
A la vetllada, hi assisteixen les autoritats de la ciutat, membres del Comitè Organitzador i representants 
de les entitats col·laboradores, així com personalitats anteriorment premiades.

Cambra de Comerç de Sabadell
El mes de maig els empresaris i autònoms de la Cambra de Comerç van votar els representants del ple 
de l’ens cameral. 
Un cop escollits els 45 membres del ple, es va celebrar una sessió constitutiva el mes de juny, on es 
va escollir un consell executiu i un president, que va recaure en la figura del Sr. Ramon Alberich, fins 
aleshores vicepresident segon de la institució. 
El Gremi compta des d’aleshores amb representats en les comissions següents: 

●	Aigua, energia i medi ambient: Rosvi Moix (TIMSA) i Núria   
Aymerich (ALGEVASA) com a Vicepresidenta.
●	Organitzacions empresarials: Antoni Ginestà.
●	Activitats immobiliàries: Miquel Ribé (Trading Inmobiliaria, SL).
●	Transport, emmagatzematge i comunicacions: Núria Aymerich  
(ALGEVASA).
●	Altres serveis: Antoni Garrell (ESDI).
Durant la primera sessió, es van aprovar les diferents 

representacions per part dels membres del Ple de la Cambra en entitats com el Consell General de 
Cambres de Catalunya i altres organismes.

1r Ple de la Cambra de Comerç, 18 de juliol de 2019



.3. PROJECTES
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ECONOMIA CIRCULAR I SIMBIOSI INDUSTRIAL
VALRESTEX  

Liderat pel Gremi, té per objectiu identificar i avaluar sinergies innovadores 
de simbiosi industrial que es puguin desenvolupar en el sector tèxtil, 
incidint especialment en els residus que generen les empreses per 
convertir-los en recursos, i reduint l’impacte ambiental. 

Aquest projecte té una durada de dos anys, 2018-2020. Compta amb el suport de l’Agència Catalana 
de Residus i forma part de la convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes d’Economia Circular 
promoguts per l’ARC. 

ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBLE 
Aquest projecte, impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, 
es desenvolupa en el marc del programa de Cooperació Empresarial 
TechACTE, per tal d’impulsar dinàmiques de cooperació entre les 
empreses i altres agents vinculats al sector tèxtil. 
El projecte, que s’ha executat durant el 2019, s’ha adreçat a les empreses 
sòcies de COOPERATEXTIL i té per objectiu la identificació dels residus 
que generen les empreses en el seu procés productiu, les possibilitats 
de valorització, i explorar possibles estratègies de simbiosi industrial 

que permetin convertir aquests residus en productes, afavorint la competitivitat empresarial i reduint 
l’impacte ambiental.

CREACIÓ D’OCUPACIÓ
FEM OCUPACIÓ JOVES

En col·laboració amb Foment de Treball, el Gremi de Fabricants ha portat 
a terme el programa d’impuls a l’ocupació Fem Ocupació Joves-FOJ, 
que va finalitzar el 2018 mentre que el 2019 es va procedir a fer el 
tancament del programa.
A la finalització del Programa podem concloure que, tant per part de les 
empreses com per part dels participants, l’experiència ha estat molt 

profitosa. El nivell d’inserció laboral transcorreguts els primers 6 mesos de contractació obligatòria ha 
estat d’un 54,54%.  
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DINAMITZACIÓ ÀREA RIU RIPOLL 
Aquest 2019 s’ha constituït l’Associació per a l’impuls de l’Àrea 
del riu Ripoll, mitjançant la qual es promou la creació d’una agència 
publicoprivada per a 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. 
L’objectiu del Gremi de Fabricants amb aquesta agència és el de 
col·laborar amb l’Ajuntament de Sabadell i les diferents entitats 
públiques, privades i socials per impulsar el desenvolupament 
d’aquest projecte.
Una de les accions que s’ha portat a terme aquest 2019 ha estat la de gestionar les dificultats que 
tenen algunes empreses de l’àrea Ripoll pel que fa a les telecomunicacions.
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4. ACTIVITATS I JORNADES
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Les reunions de Junta Directiva
El Gremi de Fabricants celebra reunions mensuals per tractar temes que li són 
adients i sovint convida a assistir altres persones que no en formen part perquè 
expliquin temes rellevants per a la indústria o per a la ciutat. 
A la primera reunió de la nova Junta Directiva va assistir l’alcaldessa de Sabadell, 
la Sra. Marta Farrés, que va exposar als membres de la Junta el programa 
municipal per als propers anys. 

SBD Cercle d’Entitats
L’abril del 2019 neix SBD Cercle d’Entitats, una plataforma de la societat civil de Sabadell impulsada 
inicialment pel Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, la Fundació Bosch i Cardellach i el CIESC 
amb l’objectiu de consensuar l’organització d’uns debats electorals (“9 compromisos per Sabadell”) 
previs a les eleccions municipals i que servissin per fixar les prioritats socials i econòmiques de la 
ciutat. A finals de 2019 ja són més de 100 entitats les que s’han adherit a aquesta plataforma: 
Els objectius principals de la plataforma són:
	 ●	Construir ciutat.
	 ●	Enfortir el diàleg entre ciutadania i càrrecs polítics.
	 ●	Potenciar una aliança entre el govern i la societat.
	 ●	Reflexionar sobre temes de ciutat.
	 ●	Fer propostes concretes per aportar solucions que es faran arribar als organismes   
 corresponents (govern municipal, administració, partits polítics...).
	 ●	Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’equip de govern.

El plenari d’aquesta plataforma es reuneix assíduament 
al voltant de taules temàtiques que treballen 
desenvolupant diferents temes d’interès per a la Ciutat 
i que, després d’exposar-les en el plenari, es fan arribar a 
l’Ajuntament de Sabadell. Els àmbits que es tracten són: 
social i cultural, econòmic i creació d’ocupació, esportiu, 
territori i urbanisme, sostenibilitat i medi ambient, visió 
estratègica.
L’última sessió del cicle de debats “9 compromisos per 
Sabadell” va comptar amb la intervenció de la Il·lma. Sra. 
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.Intervenció de l’alcaldessa de Sabadell. 
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SBD Cercle d’Entitats està formada, a finals de 2019, per: 
ACTA, Acadèmia Catòlica (13 entitats), Actua Vallès, ADENC, Agrària del Vallès, Associació Ca n’Oriac Comerç, Associació 
Comunitat i Llar, Associació Ethos, Associació Indústries Químiques, Associació Juvenil Esquitx, Associació Professionals 
i Amics del Tèxtil, AVAN, Cambra de Comerç, Càritas, Castellers de Sabadell, CC OO, Centre Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès, 
CF Mercantil, CIESC, CIPO, Club Natació Sabadell, Club Tennis Sabadell, Col·legi d’Agents Comercials, Col·legi d’Arquitectes, 
Col·legi d’Enginyers, Creu Roja, El Pedal, Esbart Sabadell Dansaire, ESDI, Federació d’Associacions Veïnals - FAVS (25 
entitats), Federació Sabadell Cultura, Fundació 1859 Caixa Sabadell, Fundació ARS, Fundació Barnola, Fundació Bosch i 
Cardellach, Fundació per la Indústria - Sabadell 1559, Fundació Privada ATENDIS, Gremi de Constructors, Gremi de la Fusta, 
Gremi de Tallers Automòbils, Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Fabricants, ISP - Joves empresaris i directius industrials, OAR 
Gràcia, Òmnium Cultural, Orquestra Simfònica del Vallès, Panathlon Club, Parc Taulí, PIMEC, Promoció del Transport Públic 
(PTP), Protectora d’Animals, Rebost Solidari, Rotary Club, Sabadell Comerç Centre, Sabadell Més Música, Sabadell Sardanista, 
Sabadell5000, UAB, UES, UGT, Via Vallès, Xarxa Onion.
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Presentació del llibre Indústria 4.0 en la societat digital, dels senyors Antoni Garrell 
(Dtor. Gral. de la FUNDIT) i Llorenç Guilera (professor de l’ESDI).

Aquesta obra ajuda a adquirir la visió global que necessitem a tots els nivells 
per aconseguir que l’impacte de la Indústria 4.0 sigui el més positiu possible 
i aporti major benestar al conjunt de la societat.
Els canvis disruptius en la indústria sempre han estat motivats per 
innovacions tecnològiques en els mitjans i els sistemes productius. Ocorren 
lentament en els seus inicis i es van accelerant fins a esdevenir revolucions 
imparables. En el món globalitzat, aquests canvis són encara molt més 
ràpids.
L’impacte de la Indústria 4.0 en l’economia i en la societat té conseqüències 
ineludibles de gran abast. I que els efectes siguin positius o negatius dependrà, 
a cada país, de com assumeixin el canvi, el comprenguin i el canalitzin les 
persones afectades en els àmbits empresarial, polític i intel·lectual.

Aquest llibre aporta continguts indispensables per a professionals i industrials, així com per a qualsevol 
persona interessada a conèixer el camí cap a un nou model productiu que no només pretén millorar la 
productivitat sinó també la competitivitat, i fer-ho amb eines pròpies de la societat digital: internet 
mòbil d’alta velocitat, anàlisi de grans volums de dades, computació en el núvol, intel·ligència artificial, 
nous materials i tecnologies, i disseny de productes intel·ligents.

Trobada organitzada conjuntament amb la Fundació per la Indústria el 22 de febrer amb 
l’Hble. Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

En aquest esmorzar de treball es va parlar sobre les necessitats 
que tenen les empreses en termes d’infraestructura i mobilitat 
per al creixement socioeconòmic del territori.
Durant la seva intervenció, el Conseller va apostar perquè es 
completi el Quart Cinturó i va defensar un sistema de rondes que 
procuri una bona mobilitat per a Sabadell. “El futur passa per la 
mobilitat sostenible”.
En referència al sistema tarifari del transport públic, el Conseller 

va explicar que el 2021 es preveu implantar el sistema tarifari quilomètric basat en les distàncies i les 
recurrències. 
Durant l’esmorzar, en un intercanvi d’opinions i preguntes al conseller Calvet, alguns dels presents li 
van traslladar la necessitat de considerar el Vallès com una àrea estratègica per al país donat el seu 
pes industrial i van demanar una dotació d’infraestructures i serveis adequada a les necessitats reals.
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Una altra reunió, també organitzada conjuntament amb la Fundació per la Indústria, va tenir 
lloc amb el Sr. Pere Macias, coordinador de Rodalies Adif-Renfe. 

El Sr. Macias va aclarir que la Generalitat té transferides algunes 
competències en rodalies i que la seva tasca és coordinar totes 
les institucions implicades, definir les prioritats i redactar un nou 
pla d’actuació per millorar el servei els propers anys. 
El Sr. Macias considerà indispensable millorar la freqüència 
i fiabilitat del servei, especialment la línia R4 que passa per 
Sabadell, que és actualment la línia amb més usuaris de rodalies.
Va destacar que una de les millores per a Sabadell és la construcció 
d’una tercera via entre Sabadell-Cerdanyola-Barcelona per als 
trens semidirectes i la construcció d’un túnel a Montcada per reduir el temps de viatge entre Sabadell 
i Barcelona.

Conferència “Vivència del primer Ajuntament: 40 anys després” a càrrec del Sr. Manel Larrosa, 
arquitecte i regidor de l’Ajuntament de Sabadell (1979-1987).

“Alguns debats oberts en el mandat 1979-1983 encara no s’han 
tancat 40 anys després”, assegurà l’exregidor i urbanista Manel 
Larrosa, qui va traçar una “vivència” d’aquell primer mandat 
democràtic i que ha aplegat una cinquantena d’assistents. Larrosa 
és una de les persones que més ha reflexionat, almenys per escrit, 
sobre la ciutat. 
“Entre els debats pendents quatre dècades després, dos de clars: 
el paper de la cultura i la política cultural municipal, que va ser focus de crítica durant el farressisme i 
ja no cal dir el bustisme”. Larrosa, però, defensa que el primer govern Farrés va jugar en aquest debat, 
fent passes per constituir el futur Arxiu Històric, la seu de l’Escola Municipal de Música o creant el 
Casal Pere Quart. 
El segon camp encara sense resoldre, i on Larrosa ara té un paper de nou, és en la relació entre 
l’Ajuntament i la societat. Com dialoguen, interactuen, cooperen o competeixen. Larrosa creu que 
aquell 1979 la societat manava, feia encàrrec, i l’Ajuntament era permeable.
“Ara no és tant així. La societat proposa, però sense la força d’abans, i la corporació disposa. Una 
mostra del present: la proposta per fer el Museu Tèxtil i ubicar la prestigiosa col·lecció Antoni de 
Montpalau a la nau municipal Artextil no ha tingut el mateix ressò ni de lluny”. Altres debats pendents, 
apuntats de forma indirecta per Larrosa: l’habitatge públic, el paper del riu Ripoll i fins i tot el rol que ha 
de jugar el centre, amb el Passeig de la plaça Major a l’epicentre.

Font: isabadell
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“ALBA: una fàbrica de llum”
El Gremi va organitzar, dins els actes de Sant Sebastià el 20 de 
gener, la conferència “ALBA: una fàbrica de llum”, a càrrec del Sr. 
Ramon Pascual, President de la Comissió executiva del Sincrotró 
ALBA (2003-2016) i promotor del projecte. 
El projecte Alba fou aprovat el 2002 i Pasqual en fou nomenat 
president de la Comissió Executiva. Finalment, l’equipament fou 
inaugurat el 2010 a Cerdanyola del Vallès, al costat del campus de 
la UAB.

Aquesta conferència va tenir lloc durant els actes de Sant Sebastià, el 20 de gener, i va comptar amb 
un gran nombre d’assistents.
El Sr. Pascual ha estat patró de la Fundació Joan Maragall. Des del 1989 és membre de la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona. El 1991 va rebre el Premi Narcís Monturiol. També va ser president 
de la Fundació Parc Taulí. El 2011 va rebre la Creu de Sant Jordi. Del 2011 al 2017 va presidir la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Presentació del llibre Molta terra catalana a l’Havana, de Josep M. Torné i Pinyol.  
Aquesta obra de divulgació històrica posa en relleu la importància 
de l’emigració catalana a l’Havana en el període que abraça de 
primers del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, a partir de 
l’estudi del patrimoni material -en molts casos desconegut- que els 
catalans hi van deixar. L’obra ressegueix la petja dels catalans a la 
capital de Cuba a partir de 121 relats històrics dedicats a descriure 
la vida i peripècies de persones i empreses, endreçats en vint 
capítols, corresponents a l’activitat professional dels immigrants. 
Cada relat es completa amb fotos actuals que identifiquen i situen 

al mapa els elements arquitectònics que han perdurat. Com a complements indispensables, l’obra 
compta amb una àmplia introducció històrica i un complet índex onomàstic i empresarial.

Presentació del llibre Miquel Crusafont i l’origen de l’home
Acte organitzat per l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, en el 
qual el Gremi de Fabricants va col·laborar, juntament amb altres entitats 
ciutadanes.
El científic sabadellenc va crear l’Institut Català de Paleontologia, una 
fita per a un home que va obrir nous camins per a la ciència a Catalunya 
el segle XX.
Miquel Crusafont i Pairó va ser el pare de l’escola catalana de paleontologia 
de vertebrats, un pioner i referent mundial en la seva especialitat, 
fundador de l’Institut Català de Paleontologia, catedràtic i descobridor 

d’un nombre d’espècies tan gran que és difícil de comptabilitzar.



5. EL GREMI I L’EMPRENEDORIA
A TRAVÉS DE L’ISP
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 L’ISP, joves empresaris i directius industrials
L’Institut Sallarès i Pla és una organització de joves empresaris i directius industrials que juntament 
amb joves professors universitaris comparteixen el seu interès i responsabilitat per potenciar la 
transferència de coneixement, fomentar les vocacions industrials i potenciar la indústria, així com les 
interrelacions encaminades a millorar la competitivitat de les empreses i la interrelació amb el món 
acadèmic.
L’Institut Sallarès i Pla fou fundat l’any 1947 en el si del Gremi de Fabricants de Sabadell.
Els objectius principals de l’ISP són: 
 ●	Potenciar la indústria.
 ●	Fomentar les vocacions industrials.
 ●	Fomentar la transferència de coneixement i les interrelacions encaminades a millorar la  
 competitivitat de les empreses i del sector.
 ●	Fomentar la formació dels joves empresaris i directius industrials en els aspectes socials,  
 econòmics i culturals.
 ●	Fomentar l’esperit corporatiu treballant plegats en la defensa del sector industrial i   
 establint sinergies de col·laboració amb altres agents per compartir experiències, informació  
 i formació.
 ●	Esperonar polítiques encaminades a incrementar la competitivitat del país.
Durant el 2019 s’han realitzat diferents activitats, de les quals destaquem:

 Visita a l’empresa IAIOS de Granollers
Principal espai de venda dels seus productes i centre neuràlgic de les 
diverses activitats que desenvolupa la família Barbany. Durant la visita 
es van conèixer els orígens de IAIOS, la seva filosofia amb la recuperació 
dels valors d’abans, la seva aposta i compromís per la sostenibilitat, el 
seu know-how, on són les seves botigues i un seguit d’accions que la 
família d’empresaris desenvolupa per a la protecció del medi ambient i 
per a la sensibilització i conscienciació.
La seva producció es basa en el disseny circular, la fabricació local, 

estalvi d’aigua, zero residus i 100% reciclat.
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 Visita a FINSA, Filtros Industriales, SL
Els joves de l’ISP van conèixer la trajectòria de FINSA, la seva actualitat 
i organització, procés d’internacionalització, les seves instal·lacions, així 
com la seva vinculació amb Finsa Arquitectura, entre altres qüestions.
FINSA fou fundada per Joaquín Badrinas l’any 1978 com a continuïtat de l’antiga fàbrica de teixits Sala 
y Badrinas (1890-1978). Aprofitant l’experiència en la indústria tèxtil, l’empresa desenvolupa la seva 
activitat en el camp dels teixits tècnics i la filtració industrial.
Des de 2013 forma part del job group FINSA, líder en el mercat de la filtració, amb clients a més de 45 
països.

 Suport a l’ITMA 2019
Com en ocasions anteriors, l’ISP, Joves Empresaris i Directius Industrials, va 
donar el seu suport a l’ITMA.
Sota el lema “Innovació en el món tèxtil”, l’objectiu de la Fira era donar a conèixer productes i processos 
intel·ligents per mantenir-se a l’avantguarda de la competència. Presentava solucions innovadores i 
sostenibles per a tota la cadena de valor.

 Sessió-diàleg amb la Sra. Alicia Iglesias, Sòcia Directora de Lewis & Carroll, empresa  
 de màrqueting digital.
El diàleg es va centrar en els avantatges i beneficis de l’entorn 
digital en els negocis. La directora de Lewis & Carroll té una 
dilatada experièn-cia en el desenvolupament d’estratègies i 
plans d’acció en màrqueting i comu-nicació amb visió integral 
off+online, així com en la gestió de la presència a Internet de 
les organitzacions, creació de corrents d’adhesió a les marques i 
reputació digital, etc.

 Visita a l’empresa Marina Textil
Marina Textil dissenya, fabrica i comercialitza teixits tècnics 
de protecció per a peces de protecció individual, per a diversos 
entorns i sectors, que abasten un gran rang de riscos industrials.
Es van visitar les instal·lacions de l’empresa amb una detallada 
descripció de les feines que s’hi desenvolupen: disseny, confecció, laboratoris, logística, etc. També 
vam conèixer les empreses Marina Racewear i Texfire.
Marina Racewear es dedica a la creació de roba de carreres. L’empresa utilitza els seus propis teixits 
per confeccionar els seus productes, oferint eficiència, innovació i rapidesa.
Texfire Fabrics està especialitzada en el desenvolupament de teixits tècnics per a la protecció de 
persones, objectes i entorns.
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 Sessió: “Eines i estructures per a la família emprenedora”
L’ISP, conjuntament amb el Gremi de Fabricants i Texfor, va organitzar aquesta 
sessió a càrrec de Mero Aymà, consultor i coach per a famílies empresàries, 
que ens va acostar als factors i estructures clau per fer de l’empresa familiar 
un negoci d’èxit i un excel·lent llegat per a les futures generacions.

 Renovació pàgina web
Durant el 2019 s’ha treballant en el desenvolupament de la pàgina web de l’ISP 
per oferir un format actualitzat, àgil, clar i amigable. https://isp.cat/
Al web es troba informació de l’ISP i de totes les activitats periòdiques que 
es porten a terme: cursos, sessions informatives, conferències, col·loquis, 
viatges, visites a empreses, visites a universitats i centres tecnològics, 

trobades amb altres institucions de joves empresaris per tal d’intercanviar informació i experiències, 
i altres activitats.

El web inclou el vídeo de presentació de l’ISP, que també es pot visualitzar a 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KVDA0QGAHbs



6. EL GREMI I TEXFOR,
com a patronal sectorial tèxtil
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Texfor és una organització empresarial tèxtil, nascuda el 2010, que representa i defensa l’interès 
col·lectiu de les empreses tèxtils del país i de la qual el Gremi de Fabricants és fundador, juntament 
amb els sectors tèxtils cotoners, seders i ram de l’aigua.
El Gremi forma part del Comitè Executiu de Texfor, que és el que determina les línies d’actuació, amb 
tres representants. 
El 2019 es va signar un conveni entre ambdues entitats per tal que totes les empreses tèxtils del 
Gremi i, per tant, també sòcies de Texfor comptessin amb la doble afiliació. El Gremi defensarà els 
interessos de les empreses de Sabadell i la seva àrea d’influència en aspectes vinculats al territori, 
mentre que Texfor ho farà en l’assessorament i serveis tèxtils. 
Serveis que s’ofereixen a través de Texfor:
 ●	Formació. Cal destacar els dos plans de formació sectorial 2019/2020 per a persones  
 ocupades (Fundae i Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya).
 ●	Col·laboració amb la UPC. Beques en enginyeria industrial. Atorgament de beques per a  
 alumnes d’Enginyeria Industrial, en col·laboració amb la UPC.
 ●	Promoció internacional. Gestió d’accions agrupades. 
 Promocionant empreses internacionalitzades del sector a través dels web 
 www.textilfromespain.com i www.technicaltextiles-spain.org. 
 ●	Laboral. S’ha signat el conveni col·lectiu de la indústria Tèxtil i de la Confecció 2018-2020  
 per part de CC OO.
 ●	Innovació i Programes europeus. Smartx (acceleradora europea de Tèxtils Intel·ligents).  
 Tex-Med Alliances (aliances tèxtils al Mediterrani per al desenvolupament empresarial,  
 internacionalització i innovació amb la participació d’entitats de 7 països). Marató   
 Tecnològica (per solucionar problemes de fabricació, en encapsulats i acabats funcionals).  
 Panel tèxtil Advanced Factories Congress Industry 4.0 (taula rodona sobre indústria 4.0).
 ●	Jurídic i Fiscal. S’ha treballat conjuntament amb la CEOE per tractar el tema de les bones  
 pràctiques tributàries a les pimes. També perquè sigui exempt l’impost especial sobre  
 l’electricitat a les empreses tèxtils. S’ha negociat amb empreses per solucionar el “phishing”  
 i s’ha tingut informats els socis sobre el Brexit, els acords comercials amb Japó i Singapur, 
 Incoterms 2020 i l’IVA diferit a la importació.
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 ●	Sostenibilitat. S’ha celebrat la primera marató de sostenibilitat. S’han endegat els   
 projectes Ecotex (implementar un nou perfil professional per cobrir necessitats del sector en  
 Economia Circular i Sostenibilitat), Destintcat (per  testar l’ús de pols procedent de   
 filatura de cotó per l’absorció de tint en processos de tintura) i TEXBIO (fomentar la simbiosi  
 industrial entre empreses tèxtils i les d’altres sectors).
  ●	Lobby i Relacions Institucionals (CIE, CEOE, UNE, GINETEX, EURATEX i ETP Textiles &  
 Clothing. Foment del Treball Nacional i Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles).
	 ●	Texmeeting. Organització de la setena edició, amb el tema “Work Intl. Progress” que   
 s’ha centrat en la internacionalització des de diferents prismes, des del sentit   
 clàssic del concepte al de l’impacte que té la digitalització en el nou context, la creixent  
 importància de la sostenibilitat a nivell global i el repte que suposa la traçabilitat per a tota  
 la cadena de subministrament. 

 Com a Consejo Intertextil Español (CIE), del qual Texfor forma part, destaquem: 

  ●	Representació a Ginetex.
  ●	Participació a Euratex.
  ●	El CIE dins els òrgans de govern d’UNE-CTN 40.
  ●	BREF Tèxtil per a la transició ecològica.
  ●	Adhesió a Gas Natural per al manteniment d’un preu competitiu per al tèxtil.
  ●	Reunions vàries amb l’administració, entre elles una amb la Ministra d’Indústria,  
  Comerç i Turisme per tractar els grans reptes de la indústria tèxtil del país.
  ●	Organització de COP 25 sobre la descarbonització de la indústria tèxtil a Espanya. 





7. EL GREMI i el desenvolupament, la innovació 
i el suport a la indústria, a través de la 

FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA
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El Gremi de Fabricants, conjuntament amb la Fundació per la Indústria, comparteix la preocupació i 
l’interès per potenciar la reindustrialització del país. 
La Fundació per la Indústria té com a objecte fundacional donar suport a les empreses industrials de 
Catalunya per afavorir la seva competitivitat.
Un dels objectius que s’ha proposat la fundació és facilitar als empresaris, comandaments intermedis i 
treballadors la visió i el convenciment que per a ells també és possible incorporar la Indústria 4.0 a les 
seves empreses i fer-ho assumint els mínims riscos amb les inversions necessàries per augmentar la 
seva eficiència i així incidir directament en la millora de la seva competitivitat.
S’ha treballat durant el 2019 per identificar les iniciatives que s’estan fent al nostre país respecte al 
que en diem “sensibilització per adaptar-se a la Indústria 4.0”.
Considerem que el veritable repte que cal afrontar no és el de la tecnologia, sinó el del canvi de 
mentalitat i d’actitud de les persones que dirigeixen o formen part activa de les empreses industrials 
de Catalunya.
L’objectiu de la Fundació per la Indústria amb aquest programa que es vol impulsar és, doncs, aconseguir 
el canvi d’actitud de les persones encarregades de la direcció de les empreses i acompanyar-los per 
donar el primer pas. 
Per a la qual cosa, la Fundació per la Indústria vol crear un projecte complet que incorpori les fases 
següents: 
 ●	Projecte de sensibilització i mobilització dels empresaris per tal que donin el primer pas  
 per acostar-se a la Indústria 4.0. Aquest projecte es fonamenta en el màrqueting i la   
 comunicació.
 ●	Crear un portal on hi hagi tots els recursos disponibles relacionats amb Indústria 4.0 per a  
 les pimes industrials catalanes. 
 ●	Facilitar l’accés a les eines d’autodiagnosi respecte a la Indústria 4.0.
 ●	Facilitar l’accés a les ajudes que els ofereix l’administració (Generalitat de Catalunya:  
 Acció...).
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La Fundació per la Indústria vol actuar com a catalitzador i impulsor per a les pimes industrials catalanes 
per acompanyar-les a fer el pas a la Indústria 4.0 i així ajudar-les perquè siguin més competitives.
Igualment, la Fundació per la Indústria pot contribuir a coordinar les diferents iniciatives que estan en 
marxa per part dels diferents agents.
L’estimació per al desenvolupament del projecte tindrà una durada de 2 anys ampliables.
Per a principis del 2020 hi ha programades dues jornades, les quals s’han treballat durant el 2019 i que 
tindran lloc el gener i febrer: 
 ●	El 24 de gener amb el títol “Soc una PIME industrial. Com m’adapto a la Indústria 4.0?”.
 Es tractaran temes com: 
  ●	La Indústria 4.0 és adaptació
  ●	La Indústria 4.0 és innovar
  ●	La Indústria 4.0 per a “dummies”
  ●	El canvi cultural i el procés d’adaptació a la Indústria 4.0
  ●	Com fer el canvi al 4.0
  ●	Testimonis 
 ●	El 19 febrer, el tema a tractar serà: “Suport a les pimes industrials per adaptar-se a la  
 Indústria 4.0”. 
 En aquesta sessió s’exposaran 3 experiències sobre la 4.0: Alemanya, Itàlia i el País Basc,  
 continuant amb l’explicació de com s’està fent a Catalunya. 





8. EL GREMI pel desenvolupament territorial,
amb CIESC
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Durant el 2019, el Gremi de Fabricants ha continuat ostentant la presidència i la Secretaria General de 
la patronal intersectorial CIESC (Consell Intersectorial d’Empresaris).
En aquest període, el CIESC ha seguit impulsant les activitats que li donen presència i rellevància en 
l’entorn públic i privat dels sectors socioeconòmics de Sabadell i la seva comarca, amb els objectius 
que es van plantejar a l’inici d’aquesta etapa:
 ●	Treballar en representació de les organitzacions empresarials que el conformen en   
 diferents grups de treball i taules publicoprivades d’àmbits local i comarcal.
 ●	Formar part de diferents grups de treball amb l’Ajuntament de Sabadell i ajuntaments de la  
 comarca per elaborar la Diagnosi territorial sobre necessitats de l’FP a la conca del Ripoll i la  
 riera de Caldes.
 ●	Incrementar el nombre d’associacions que formen part del CIESC, passant a 13 integrants.
 ●	Elaboració d’informes. S’han elaborat i presentat les quatre edicions anuals de l’informe  
 de conjuntura de Sabadell i l’àmbit de la conca del Ripoll i la riera de Caldes. S’ha elaborat  
 també l’informe de resultats de l’enquesta de confiança i clima empresarial.
 ●	Juntament amb el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental - CCVOC, estar  
 present en els grups de treball següents:
  Mesures sobre fiscalitat
  Mesures sobre formació
  Mesures sobre polígons industrials
  Mesures sobre comerç urbà
  Grup impulsor del Pacte
Es destaca, entre tots els actes portats a terme, i en referència a 
l’Estratègia territorial de l’FP a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i 
Riera de Caldes (CRiRC), la reunió el dia 1 d’abril amb el Sr. Chakir El 
Homrani, Hble. Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.
Els principals missatges que es van traslladar al Conseller van ser:
 1. Qui som, què representem i què volem esdevenir? 
 2. Reclamem el desenvolupament de la llei d’acord amb els seus principis inspiradors. 
 3. Hem fet els “deures”: treballs d’elaboració de l’Estratègia Territorial en l’àmbit CRiRC. 
 4. Estem preparats per iniciar una experiència pilot.  
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La declaració final va ser: 
 1. L’Estratègia Territorial de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes té un caràcter integral i  
 abasta aquells elements que es consideren clau en relació amb l’activitat econòmica, el  
 mercat de treball i la qualificació professional de l’àmbit, i com a tal és un compromís per a  
 les institucions que la promouen. 
 2. Aquest compromís s’expressa, en primer lloc, en la nostra disposició a assumir més  
 responsabilitats en la definició i execució dels programes, que vindran acompanyades  
 lògicament de més obligacions i millors condicions d’informació i gestió per a la seva   
 realització.
 3. Per tal de desenvolupar de forma eficaç aquesta estratègia els promotors reclamem  
 plena autonomia i capacitat d’organització i decisió, en el benentès que això permetrà  
 trobar solucions més adaptades i eficaces que les que avui són possibles en el marc dels  
 programes generals.
 4. Un aspecte que considerem cabdal és construir un model més avançat en la cooperació  
 publicoprivada per a la concepció i execució de les accions, que permeti millorar el seu  
 impacte i generalitzar el compromís amb elles al territori. 
 5. Igualment es fa imprescindible treballar en un horitzó temporal a mitjà i llarg termini,  
 que superi les actuals programacions anuals i garanteixi un escenari financer i de gestió  
 a l’alçada dels reptes i projectes que l’estratègia està plantejant en el seu Pla d’Acció.
 6. La voluntat d’aprofundir el partenariat fins ara construït, amb eines operatives i noves  
 formes de governança que expressin la diversitat territorial i dels agents socials, sempre  
 en benefici dels destinataris finals de la nostra acció: les empreses i les persones   
 emprenedores, treballadores, desocupades i els estudiants. 
 7. És per això que es demana que, en el marc del desenvolupament legislatiu que s’ha de  
 produir i s’està produint de les Lleis 10/2015 i 13/2015, de Formació i Qualificació   
 Professional i del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya, respectivament, pel que fa al  
 desplegament territorial, es tingui en compte aquesta realitat, compromisos i necessitats.

Membres del CRiRC.
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Juntament amb l’APttCB
Jornada sobre tributació de pactes 
successoris. Es va organitzar un acte el dia 
3 de desembre amb l’Associació Professional 
de tècnics tributaris de Catalunya i Balears-
APttCB per tractar el tema dels pactes 
successoris. 
Durant la sessió, el president de l’Associació, 
Sr. Joan Torres, va indicar que “són un 

instrument per organitzar la transmissió del patrimoni familiar i així reactivar l’economia”.
El Sr. Torres va destacar que l’ús dels pactes successoris s’ha incrementat des del 2016 en què hi va 
haver un canvi de “criteri” dels tribunals de justícia.

Juntament amb el CEP (Consell d’Economia Productiva) 
S’ha donat continuïtat als “Diàlegs d’Economia Productiva”, amb ponents de 
reconegut prestigi en el camp de l’economia productiva, del món econòmic, 
empresarial, universitari i de l’administració.
Aquest cicle té com a objectiu l’impuls d’accions, així com compartir opinions 
que aportin valor i potenciïn l’economia productiva de la ciutat i el territori.
Durant el 2019 s’han organitzat 3 esmorzars-col·loqui amb gran repercussió 
mediàtica: 

 ●	El 25 d’abril va tenir lloc la trobada amb la Sra. Matilde Villarroya,     
 Directora General d’Indústria.
L’objectiu de la reunió va ser presentar propostes de projectes a impulsar en el marc del Pacte per a la 
Reindustrialització del Vallès Occidental i el Pacte per a la indústria, com són: 

●	Mesures preventives i reactives davant els EROS.
●	Revitalització dels espais productius del Vallès Occidental.
●	Acceleració de la xarxa dels espais de fabricació digital.
●	Sensibilització i promoció del sector industrial: el Vallès 
arrelat a la indústria.
●	El 4 de juliol, la reunió va ser amb el Sr. Felip Fenollosa, 
Director General CIM-IPC i especialista en impressió 3D. 
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En la sessió es va tractar de les noves tecnologies. Una de les 
principals conclusions va ser la manca de joves interessats per 
formar-se en qüestions tecnològiques aplicades a la indústria; per 
a alguns assistents es fa necessari implantar molta més oferta 
d’FP destinada a formar els joves en aquests aspectes i/o motivar-
los. 
El Sr. Fenollosa va desmentir el que considera un mite; assegurà 
que no és cert allò que es diu que la màquina substituirà les 
persones. 
Posteriorment el Sr. Fenollosa va parlar d’algunes aplicacions reals 
de les impressions 3D. 
	 ●	El 8 d’octubre va tenir lloc una reunió amb el Conseller  
 delegat d’Uriach, Oriol Segarra, sota el títol “Uriach: 180  
 anys de transformació en salut i benestar”.
El Sr. Segarra va explicar l’èxit de la companyia, que es basa en el 
nou model de lideratge i canvi cultural que ha dut a terme els últims 
sis anys. Aquest canvi ha permès a la farmacèutica augmentar un 
75% les vendes i ha quadruplicat els beneficis.
Així mateix, va apostar per desenvolupar el talent, cosa que va portar a cobrir el 50% de les vacants 
amb els mateixos treballadors. 
Va explicar que una de les claus de l’estratègia de transformació a la companyia va ser la generació de 
confiança, per tal de fomentar la creativitat.
	 ●	El 6 de febrer es va organitzar un esmorzar de treball amb el diputat Joan Capdevila (ERC),  
 President de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme.
En aquesta reunió es van tractar, entre d’altres, temes relatius a 
l’ampliació dels ajuts fiscals i econòmics a les pimes, la cobertura 
en telecomunicacions als polígons industrials i els ajuts per al 
foment de l’Economia Circular per part del Ministeri d’Indústria. 

Felip Fenollosa, Director Gral. CIM-IPC.

Conferència amb Oriol Segarra - Laboratoris Uriach.

Sr. Juli Fernàndez, Sr. Joan Capdevila i Sra. Rosvi Moix.
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Juntament amb FEM VALLÈS
S’ha participat en les reunions d’aquesta plataforma que agrupa 
diverses entitats socials i econòmiques del Vallès per tractar 
temes relacionats especialment amb les infraestructures, la 
mobilitat i la competitivitat del territori.

Durant aquest 2019 s’ha treballat per fer-ne uns estatuts a fi de constituir-se com a associació. Així 
mateix, hem estat impulsors dels continguts del nou web.

Juntament amb B-30 
Es manté la voluntat de promoure i definir una estratègia de col·laboració 
entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, 
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per 
potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn l’eix B-30. I per 
posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial 

innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, a la resta d’Europa.
L’Associació Àmbit B-30, la UAB, el Parc de Recerca UAB i el Centre Tecnològic Eurecat han signat el 
2019 convenis per incorporar-se com a nous membres de la plataforma Hub b30, amb: 
 ●	Sincrotró ALBA i ESADECREAPOLIS. 
 ●	Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). 
 ●	L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.
Després de poc més d’un any des de la seva creació, la plataforma Hub b30 s’obre a la incorporació de 
nous agents de recerca, desenvolupament i innovació del territori B-30, que aplega 23 municipis que es 
troben a l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2. 
L’objectiu és agrupar noves entitats per poder oferir, entre totes, respostes innovadores, basades en 
la interacció i col·laboració, en un entorn de coideació i cocreació, multidisciplinari i multisectorial, per 
tal de millorar la competitivitat del territori B-30.
Per tal de donar a conèixer les tecnologies i capacitats que té l’Hub b30, una de les activitats 
que desenvolupa és l’organització de diferents trobades sobre innovacions i tendències en àmbits 
específics, anomenades “Brunchs d’innovació”. Des de la seva creació, els membres de l’Hub b30 
han organitzat un total de 10 trobades d’innovació monotemàtiques de sectors com l’alimentació, la 
mobilitat, la bioindústria o el big data, entre d’altres. En total, hi han participat més de 650 persones, 
provinents de l’àmbit de l’empresa, centres de recerca, hospitals i administració pública. 
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Juntament amb l’Ajuntament de Sabadell
En el transcurs del 2019 s’ha treballat, des de diversos 
programes, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell per 
fomentar la incorporació laboral de col·lectius específics i 
persones en risc d’exclusió i emergència. 
Aquestes accions s’emmarquen en el conveni amb la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de 
Sabadell i la Regidoria de Promoció Econòmica per treballar conjuntament dins del Pla Estratègic 
d’Acció Social (PEAS), a fi de fomentar l’ocupació a la ciutat dels col·lectius en risc d’exclusió.
Durant el 2019, i en col·laboració amb els tècnics de l’Ajuntament, s’han dut a terme: 
	 ●	213 accions d’atenció a persones en situació d’emergència;
 ●	74 persones ateses per a la inserció;
 ●	57 persones que han trobat feina (85% d’inserció real). Sectorialment, un 86% han trobat  
 feina en empreses de serveis i el 14% en la indústria.
Per programes d’origen de la persona la inserció ha estat: 
 ●	programa Exclusió residencial (emergència per habitatge): 19 persones inserides (73% de  
 les ateses);
	 ●	programa Mercapunt (emergència alimentària): 18 persones inserides (100% de les ateses);
 ●	programa Drets civils (refugiats): 20 persones inserides (83% de les ateses).

Juntament amb Fepime
El Gremi de Fabricants, en representació del CIESC, assisteix a les 
juntes directives i comissions de treball de Fepime. En aquests òrgans 
es fa una defensa de les petites i mitjanes empreses del nostre país, 
i especialment es fa èmfasi en la defensa dels interessos i la solució 
de problemes que afecten les petites i mitjanes empreses industrials de Sabadell i demarcació.
CIESC forma part del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de Fepime.
Amb col·laboració de Fepime es va organitzar el novembre una Jornada centrada en la promoció de 
la igualtat de gènere a les empreses, per tractar els plans d’igualtat. Es va convidar tres empreses 
importants en l’àmbit local: Companyia d’Aigües de Sabadell, Parc Taulí i Transports Urbans (TUS), per 
conèixer les seves experiències en aquest tema.
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L’objectiu d’aquesta jornada va ser donar a conèixer les obligacions de les empreses en matèria 
d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019, així com presentar eines per facilitar la implantació 
i la promoció de la igualtat de gènere. 
Des del CIESC es recolza a les empreses en el disseny i implantació dels Plans d’Igualtat per assolir la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe. 



9. COMUNICACIÓ
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Newsletter corporativa 
Lliurament periòdic de les notícies més destacades del Gremi i altres notícies d’interès per als 
associats. 

Infoindustria 
Publicació periòdica al web de la Fundació per la Indústria de notícies relacionades amb la indústria en 
general i difusió pública a través de les xarxes socials. 

Circulars informatives
En la tasca de tenir informats els socis en tots els àmbits, s’han lliurat 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 - www.gremifab.org
El web ofereix informació sobre les accions que porta 
a terme la Institució: formació, jornades, conferències, 
activitats, etc., organitzades per la pròpia entitat o en 
col·laboració amb altres institucions.
Inclou un directori d’empreses associades amb un 
component visual modern i acurat per facilitar la seva 
visibilitat i la seva presència en el mercat.
El web abasta un ventall comunicatiu i informatiu ampli 
que inclou, entre d’altres, els projectes de potenciació de 

la relació amb les diferents entitats del sector tèxtil i empresarial, a la ciutat i a la demarcació.

El Gremi als mitjans
Aquest 2019 els mitjans de comunicació han recollit en les 
seves edicions notícies relacionades amb les activitats 
del Grup Gremi. De la mateixa manera, les xarxes socials, 
en què l’entitat està cada cop més present, se n’han fet 
ressò.
El Gremi participa quinzenalment en el programa “El Cafè 
de la Ràdio”, de Ràdio Sabadell, on la Secretària General 

del Gremi, la Sra. Núria Aymerich, exerceix de col·laboradora en representació de l’Entitat. 
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Assistència a actes
El Gremi assisteix a diferents actes institucionals, dels quals destaquem: 
 Celebració de la patrona de la Federació Sedera:
  ●	Premi David, del Centre Metal·lúrgic
	 	 ●	Acte de promoció dels alumnes de 4t Grau Oficial de Disseny, de l’ESDI
	 	 ●	Nit de l’empresariat del Maresme
	 	 ●	Nit de l’Empresari de CECOT
	 	 ●	Presentació del llibre Francesc Monràs, un banquer, una ciutat, un país
	 	 ●	Premis Ferrer Salat
	 	 ●	Acte de Graduació de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i  
  Audiovisuals de Terrassa (ESEIAAT)





10. CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ENTITATS
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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.
S’ha assistit a varis actes i jornades al llarg de tot el 2019. 
A través de la plataforma e-foment, tots els socis del Gremi de Fabricants gaudeixen d’avan-
tatges en tots aquells convenis subscrits per Foment.
S’han mantingut relacions i reunions amb diferents departaments de l’Ajuntament de Sabadell, 
entre els quals destaquem:
 ●	Promoció Econòmica (Anuari estadístic)
 ●	Cultura (Museu Tèxtil)
 ●	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 Acció Social
 ●	Consell de districte I
 ●	Esports (Fundació Esport Innovació Sabadell) 

S’han mantingut relacions i reunions amb diferens departa-
ments de l’Ajuntament de Sabadell, entre els que destaquem: 

 ●	Promoció económica (anuari estadístic)
 ●	Cultura (Pla de museus)
 ●	Urbanisme (Pla General d’Ordenació Municipal de Sabadell a l’àmbit industrial del  
 Riu Ripoll)
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 ●	Treball i Empresa (Consell Territorial de la FP)
 ●	Economia, Innovació i Serveis centrals (ordenances fiscals i pressupost municipal)
 ●	Salut I Acció Social 
 ●	Consell de districte I
 ●	Esports 

El Gremi i l’ESDI mantenen 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 quals destaquem:
 ●	Acte de promoció dels alumnes de 4t Grau Oficial de Disseny
 ●	Desfilada dels alumnes de 2n de Moda

El Gremi treballa des de fa anys amb l’Associació de Professionals i Amics 
del Tèxtil per a la conservació del patrimoni industrial tèxtil de Sabadell.

El Gremi ha participat activament com a patró en la secció d’Eco-
nomia 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 2019-2020.

L’abril del 2019 va tenir lloc la III Diada Tèxtil Castellera davant la seu del Gremi i es 
va rebre els representants d’Infolab. Es va fer un petit esmorzar i una visita al Gremi.
S’ha assistit a varis actes dels Saballuts, entre els quals destaquen: 
 ●	L’estrena oficial del documental audiovisual “Fem pinya amb els joves”.
 ●	Actuació a Montserrat per la celebració del 25è aniversari de la seva fundació.

Altres convenis
A través de la Fundació per la Indústria, mitjançant un programa 
de beques a estudiants del grau en Enginyeria, Tecnologia i Dis-
seny Tèxtil, de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Te-
rrassa de la UPC (ESEIAAT-UPC).
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El Gremi de Fabricants de Sabadell i l’ESCI-UPF promouen el Programa de pràc-
tiques a empreses del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals. 

L’IQS ofereix la possibilitat de tenir estudiants en pràctiques amb diferents 
especialitats. Aquests estudiants podran estar a les empreses des del juny al 
setembre en jornada completa, coincidint amb el període de vacances. 

A través del programa Diverjove per tal de donar resposta a les neces-
sitats socials dels adolescents i joves en situació de risc i/o dificultat 

social, treballant des d’un enfocament integral i transversal.

Ajudem a la visibilitat dels seus serveis i fem una aportació al Sopar d’Empresaris 
CIPO de cada any.

Altres entitats amb les quals es col·labora

Sabadell Sardanista

	Associació Via Vallès
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ESTADÍSTIQUES SECTOR TÈXTIL-CONFECCIÓ 2019
Dades absolutes   Àrea Sabadell  Vallès Occ.  Catalunya

Empreses Catalunya 232 440 2.470
Ocupació 3.277 5.527 30.718
Xifra de negoci (milions) 445 856 4.345
Producció (milions) 412 808 4.369
Valor afegit (milions) 134 248 1.310
Exportacions (milions) 632 1.373 5.342
Importància relativa   Àrea Sabadell  Vallès Occidental  Catalunya s/ 
    s/ Catalunya  s/Catalunya  industria 
          manufacturera
          catalana

Empreses 9% 17% 12%
Ocupació 11% 18% 7%
Xifra de negoci (milions) 10% 20% 4%
Producció (milions) 9% 18% 4%
Valor afegit (milions) 10% 19% 4%
Exportacions (milions) 12% 26% 8%
 
INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR TÈXTIL

Empreses 3,799
Treballadors  47,081
Xifra de negoci (milions) 5.796
Importacions (milions) 4.441
Exportacions (milions) 4.306



60

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Empreses
Catalunya

(2.470)

Ocupació
Catalunya
(30.718)

Xifra de Negoci
Catalunya
(Milions)

Producció
Catalunya
(Milions)

Valor afegit
catalunya
(Milions)

Exportacions
Catalunya
(Milions)

Area Sabadell
s/Catalunya

Vallès Occidental
s/Catalunya

SECTOR TÈXTIL- CONFECCIÓ 2019



61

Dades generals de la indústria tèxtil espanyola

 2015 2016 2017 2018 2019  19/18  
Empreses 3.565 3.562 3.608 3.783 3.799 0,4%  
Llocs de treball (000) 43.186 44.799 46.021 47.154 47.081 -0,2%  
Xifra de negoci (milions €) 5.500 5.547 5.927 5.927 5.796 -2,2%  
Importacions (milions €) 4.159 4.408 4.511 4.414 4.441 0,6%  
Exportacions (milions €) 3.626 3.891 4.262 4.252 4.306 1,3% 
Balança comercial (milions €) -533 -517 -249 -162 -134 -17,2%  
(*): 1326 de més de 5 treballadors
        
Exportacions (mill €)               %    %/
  2015 2016 2017 2018 2019        19/18         total
 Fibres 174 208 307 313 357 13,9% 8,3% 
Filats 436 423 465 448 437 -2,4% 10,1% 
Teixits 1.210 1.295 1.370 1.329 1.359 2,3% 31,6% 
Teixits de punt 292 352 351 350 356 1,7% 8,3% 
Catifes i recobriments 86 98 111 112 117 4,6% 2,7% 
Articles d’ús tècnic 864 899 962 1.016 1.015 -0,1% 23,6% 
Tèxtil llar i altres 564 616 696 684 666 -2,8% 15,5% 
Total 3.626 3.891 4.262 4.252 4.306 1,3% 100,0% 
        
Importacions (mill €)               %      %/ 
 2015 2016 2017 2018 2019        19/18         total   
Fibres 395 404 426 437 422 -3,4% 9,5% 
Filats 516 518 547 533 494 -7,2% 11,1% 
Teixits 1.008 1.073 1.120 1.037 1.068 2,9% 24,0% 
Teixits de punt 205 244 220 204 206 0,8% 4,6% 
Catifes i recobriments 151 165 182 189 208 10,5% 4,7% 
Articles d’ús tècnic 782 820 811 848 850 0,2% 19,1% 
Tèxtil llar i altres 1.102 1.183 1.204 1.167 1.193 2,3% 26,9% 
Total 4.159 4.408 4.511 4.414 4.441 0,6% 100,0% 
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PRINCIPALS CLIENTS %TOTAL

PRINCIPALS PROVEÏDORS
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