
MEMÒRIA
2020

El Gremi de Fabricants, durant el 2020, ha modificat les 
seves actuacions degut a la COVID-19, però ha fet tot el 
possible per seguir treballant en projectes necessaris per a 
les empreses i per la societat del nostre país.
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PRESENTACIÓ A CÀRREC DE LA PRESIDENTA

Benvolguts associats, 
entitats i amics. 
Tinc l’honor un any més 
de fer la presentació de 
la memòria d’activitats 
realitzades pel Gremi de 
Fabricants. 
Vaig començar el meu 
mandat amb compromís 
i il·lusió per acompanyar 
les empreses tèxtils del 
nostre país i especialment 

les de la nostra demarcació per aconseguir que fossin 
més competitives i més sòlides. Poc podia imaginar 
que una pandèmia marcaria el meu mandat.
Després de més d’un any i mig de pandèmia, puc compartir 
amb tots vostès que tenim un teixit empresarial sòlid. 
Les circumstàncies a les quals les nostres empreses 
s’han enfrontat han estat especialment difícils. Totes 
elles han treballat incansablement per adaptar-se i 
OFERIR els serveis que tant els clients com la societat 
els demanava. El nostre sector ha donat resposta a la 
pandèmia reconvertint-se en la mesura del possible per 
produir productes sanitaris. Però aquesta reconversió 
no ha estat possible per a totes les empreses. Totes 
elles han disminuït la facturació, doncs el sector de la 
moda ha estat especialment colpejat per la crisi que ha 
generat la pandèmia. 
Avui puc compartir amb tots vostès que cap de les 
nostres empreses associades ha finalitzat la seva 
activitat, tot i que bona part d’elles han disminuït la 
seva activitat i en conseqüència la seva facturació. 

Els temps han canviat i el sector tèxtil és present 
en la major part dels camps econòmics i d’activitat 
com són la llar, l’automoció, l’aeronàutica, la moda, 
el calçat, els complements, entre molts d’altres. 
Aquesta realitat és una mostra de l’experiència del 
sector tèxtil en superar crisis al llarg de la història 
i de la seva fortalesa. Ara sabem que el futur del 
sector està garantit.
Com a entitat vinculada al nostre territori i 
especialment a la nostra ciutat, hem estat al servei 
de tots els sabadellencs, donant servei les 24 hores 
del dia tots els dies de la setmana. La nostra relació 
i vinculació amb les diferents administracions ha 
estat estreta i constant. Els valors que ens han guiat 
durant els gairebé 500 anys d’història ens han seguit 
marcant el sentit de la nostra voluntat de servei.
Estem i seguirem compromesos amb el desenvolupa-
ment socioeconòmic de la nostra ciutat i del nostre 
país. Sabem que fomentant la creació d’ocupació es 
millorarà la vida de les persones i és per això que no 
defallirem contribuint a fer-ho possible. 
No vull tancar aquesta presentació sense tenir un 
sentit record per totes les persones que han perdut 
la vida en aquesta pandèmia, així com transmetre 
el nostre condol als seus familiars i amics. 
Desitgem veure el més aviat possible el final de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i que per molts 
anys seguim compartint l’activitat social, econòmica 
i cultural a la nostra ciutat i al nostre país.
El Gremi de Fabricants continuarà estant al servei 
de tots vostès.

Rosvi Moix i QueraltóRosvi Moix i Queraltó
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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.

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.

·  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 necessaris 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, es 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.

·  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. 

EL GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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·  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 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 
en les quals històricament 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.

·  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.

VA
LO

RS
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JUNTA DIRECTIVA
 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
     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 Administratiu   Isembard García i Massana
 i de xarxes socials   
 Administració    Àngel Berbegal i Notario (fins juliol)
     Francesc Faro i Carmona (des d’octubre)
 

JUNTA DIRECTIVA
 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
     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 Administratiu   Isembard García i Massana
 i de xarxes socials   
 Administració    Àngel Berbegal i Notario (fins juliol)
     Francesc Faro i Carmona (des d’octubre)
 

ÒRGANS DE GOVERN
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PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
          SECTORIAL
     Nivell de representació   Representants 2020

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 
         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
DEL TREBALL NACIONAL   Assemblea General   Rosvi Moix
         Joan Carles Grau
         Antoni Ginestà
         Jordi Casas
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CIESC    GREMI   Junta     Blai Costa (delegat JD)
         Núria Aymerich - SG

B-30    GREMI   Assemblea General   Núria Aymerich   
     Comissió Indústria    

CAMBRA COMERÇ  GREMI   Membres del Ple    Miquel Ribé
         Antoni Ginestà
         Rosvi Moix
         Núria Aymerich
     

FUND. BOSCH I   GREMI/   Patronat    Antoni Monés
CARDELLACH   FUNDACIÓ

FUND. ANTIGA   GREMI/   Patronat    Josep Roca
CAIXA SABADELL 1859  FUNDACIÓ

ASSOCIACIÓ PER  GREMI       Rosvi Moix
L’ARBITRATGE

CONSELL COMARCAL  GREMI       Núria Aymerich
VALLÈS OCCIDENTAL  
· Vallès Circular
· Pacte per la 
  Reindustrialització
· CRiCR (estratègia
  territorial de la FP
  a l’àmbit de Sabadell,
  Conca del Ripoll i Riera
  de Caldes)
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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
     de Govern    

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 DíazI ARXIU HISTÒRIC 
(antic OAMA)
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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/J.C. 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.
En el transcurs dels actes, es destaquen el cant 
dels goigs davant de Sant Sebastià, acompanyats 
per l’Orfeó de Sabadell, i el posterior lliurament dels 
flocs de llana: 
·  Floc de Llana a l’empresa tèxtil Grup TORRES PRADAS, 
per la seva trajectòria creixent des del 1975 i pel seu 
compromís amb la indústria, amb la creació de llocs 
de treball i la preservació del medi ambient. 

·  Floc de Llana al Sr. Joaquim Badia, pel seu 
compromís amb el desenvolupament social, 
cultural i econòmic de Sabadell i per la seva manera 
de fer i de ser, sempre constructiva, col·laboradora 
i amable. 

·  Reconeixement a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Sabadell que des de fa 50 anys treballa 
per la comunitat i per la cohesió de l’entramat 
veïnal del municipi. 

·  Reconeixement i donació social a la congregació 
de caràcter benèfic Misioneras de Jesús, María 
y José, per la seva labor social de suport a les 
famílies en l’educació dels seus fills a la llar 
d’infants Mare de Déu del Pilar.
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Assemblea General de Socis
El 18 de setembre va tenir lloc l’Assemblea General 
de Socis. La presidenta Sra. Rosvi Moix i Queraltó, 
en el seu discurs, va ressaltar que la pandèmia de 
la Covid-19 es va endur empreses i molts llocs de 
treball. I que, lamentablement, també es va emportar 
la vida de moltes persones vinculades a l’entitat, com 
en Miquel Bosser, Víctor Fabregat i Àngel Berbegal, 
per a qui va tenir unes paraules de record. 
Va subratllar que, com a part positiva, no es tenia 
constància del tancament de cap de les empreses 
associades i que des del Gremi es va treballar per 
ajudar-les en aquests temps tan complicats. El 
personal del Gremi va estar totalment dedicat a donar-
hi suport des del primer dia de confinament els 7 dies 
de la setmana i durant les 24 hores del dia. En aquest 
moment, la presidenta agraeix a tot el personal que amb 
professionalitat i voluntat de servei no ha escatimat 
esforços en el desenvolupament de la seva tasca.
La Sra. Moix va destacar que “la institució, al 
llarg dels anys ha sabut i sap adaptar-se a les 
circumstàncies i necessitats empresarials”. 
A continuació, la Secretària General Sra. Aymerich 
va fer una lectura de la memòria de l’any 2019 i pla 
d’actuació del 2020. 
Posteriorment es va aprovar l’acta de l’Assemblea 
del 2019 per part dels assistents, així com la 
liquidació de comptes de l’exercici 2019 i la 
ratificació del pressupost 2020. 

Tot seguit la Presidenta va anunciar l’actualització 
dels estatuts, que eren del 1977, i en detalla les 
principals modificacions. S’aproven per part de tots 
els assistents. 

El Gremi com a membre d’ACTE - 
Associació col·lectivitats tèxtils  

ACTE, Textiles, va ser fundada a 
Portugal el 1991, per iniciativa del 
Sr. Mário Soares, expresident de 
Portugal; el Sr. Pierre Mauroy, ex 
primer ministre de França, i sis 

municipis d’Espanya, França, Portugal i Bèlgica.
En l’actualitat, ACTE és una xarxa en expansió, amb 
membres a països de tot Europa. Els ens locals i 
regionals són els membres directes i les institucions 
s’incorporen a la xarxa com a membres adherents. 
L’organització està dirigida per un comitè executiu 
i un personal presidencial electe durant tres anys. 
Tots els membres es reuneixen anualment, en una 
Assemblea General, que aquest 2020 no s’ha pogut 
celebrar degut a la pandèmia.
El principal objectiu d’ACTE és assegurar-se que 
prosperin les indústries europees del tèxtil, la 
confecció, el cuir, el calçat i els complements de 
moda, mitjançant la creació de xarxes i l’intercanvi 
d’idees i metodologia, per tal que junts inspirem el 
disseny, la fabricació i el màrqueting europeus.
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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 organitza el Rotary Club 
juntament amb altres entitats 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. 
Aquest any de pandèmia no es va lliurar el premi 
Tenacitat. 

Cambra de Comerç de Sabadell
El Gremi compta 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).

Durant el 2020 la Comissió d’Aigua, energia i medi 
ambient, de la qual el Gremi té la vicepresidència, 
ha organitzat una sèrie de conferències col·loqui en 
format virtual per treballar temes sobre l’aigua.
·  6 d’octubre: “Eines clau per a l’apoderament de 
la ciutadania en la lluita contra l’emergència 
climàtica. Model d’èxit de l’EspaiZero d’Olot”, 
a càrrec del Sr. Juanjo Escobar (Cap de gestió 
energètica de l’ICAEN) i el Sr. José Enrique Vázquez 
(President de Gestors Energètics).

·  3 de novembre: “Transició energètica a l’empresa: 
una oportunitat per reduir costos productius”, a 
càrrec del Sr. Emili Rousaud (fundador de Factor 
Energia, Vicepresident de Gestors Energètics i 
Vicepresident de PIMEC) i el Sr. Arturo de las Heras 
(fundador de Fluidra).

El proper 2021 es continuaran aquestes sessions 
treballant temes sobre economia circular, cultura i 
gestió de l’aigua, gestió de residus, canvi climàtic i 
petjades de carboni.
S’assisteix també a les trobades sobre perspectives 
econòmiques que s’organitzen cada any i que tenen 
com a ponent el Sr. Josep Oliu, President del Banc 
Sabadell.



3. PROJECTES
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ECONOMIA CIRCULAR I SIMBIOSI 
INDUSTRIAL
El Gremi de Fabricants de Sabadell i TEXFOR treballen 
(2019-2020) de forma coordinada, amb la col·laboració 
tècnica d’EURECAT, en l’execució de dos projectes 
que comparteixen l’objectiu comú de contribuir a 
la circularitat del sector tèxtil, però focalitzats en 
perspectives complementàries, de forma estratègica 
a través de la simbiosi industrial tant dins com fora del 
sector tèxtil (construcció, automoció, packaging, etc.).

VALRESTEX  

Impulsat pel Gremi, té per 
objectiu identificar i avaluar 
sinergies innovadores de 
simbiosi industrial que es 

puguin desenvolupar tant en l’àmbit local com 
català, respectivament.
Aquest projecte té una durada de dos anys, 2019-
2020. Forma part de la convocatòria d’ajuts per a 
l’execució de projectes d’Economia Circular promoguts 
per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBLE II

L’Ajuntament de Sabadell i el Gremi 
de Fabricants de Sabadell 
col·laboren, des de fa anys, en 
diverses actuacions de millora del 
tèxtil per enfortir la competitivitat 

de les empreses de l’entorn, i aquest projecte 
s’emmarca en l’àmbit d’aquesta col·laboració. 

L’objectiu del projecte Economia circular 
i sostenible II és l’anàlisi de les dificultats 
d’implementar criteris d’EC en la gestió dels 
residus, dins el procés productiu de les empreses 
tèxtils.
Partint de la informació obtinguda en el marc del 
projecte TechACTE: innovació versus tradició 
(2018), on s’ha impulsat el contacte i coneixement 
envers el grau de sensibilització de les empreses, 
els seus interessos en la implementació d’EC 
i en la gestió dels residus, cal aprofundir en el 
coneixement objectiu d’aquestes pel que fa 
als residus que generen en els seus processos 
productius, quina és la gestió i tractament actual 
i les seves possibilitats de millora tant en la gestió 
com en la seva valorització. Igualment, aprofundir en 
les estratègies de simbiosi industrial que permetin 
convertir aquests residus en productes. 

ALTRES ACCIONS

El Gremi pertany a VALLÈS 
CIRCULAR del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
una iniciativa territorial 

compartida entre administracions, agents socials, 
ambientals i econòmics amb l’objectiu d’impulsar 
l’economia circular al Vallès Occidental i aprofitar el 
desenvolupament de noves formes de produir i 
consumir per guanyar competitivitat, qualitat de vida i 
millora del medi ambient.
Participa de les trobades de treball i reunions amb 
els agents de la xarxa, i col·labora en jornades, 
accions, etc. 
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El Gremi participa també en la comissió de 
Sostenibilitat de Texfor, amb presència a les 
reunions de la comissió i seguiment de diversos 
projectes. 

CREACIÓ D’OCUPACIÓ 
L’Ajuntament de Sabadell va organitzar el 2020 una 
fira per l’ocupació focalitzada en la indústria tèxtil 
en format digital, per a les empreses en recerca de 
professionals. 
Aquest any es va tractar especialment el sector 
tèxtil i el Gremi hi va col·laborar amb vàries 
intervencions, com també Texfor. 

Dins de l’apartat de les ocupacions del tèxtil, el Gremi 
va intervenir amb dues ponències: Nous reptes de 
futur en el mercat de treball i La incorporació de 
noves tecnologies a la indústria: la Indústria 4.0.
Dins l’apartat “Les empreses del tèxtil”, la Secretària 
General del Gremi, la Sra. Núria Aymerich, va parlar 
sobre “Les empreses tèxtils al territori: del tèxtil de 
la moda al tèxtil del segle XXI. Com les empreses 
tèxtils s’han adaptat per fabricar altres tipus de 
productes que demanda el mercat, com poden ser 
els teixits ignífugs, tèxtils per a l’automoció, per 
a la llar, teixits especials per a l’esport, i el canvi 
cultural per adaptar-se a la digitalització 4.0”.
També es va presentar un vídeo institucional del 
Gremi de Fabricants. 
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DINAMITZACIÓ ÀREA RIPOLL
Des de l’Associació per l’im-
puls de l’Àrea del riu Ripoll 
es treballa per promoure 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 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.
Aquest 2020 es va posar en marxa la pàgina web de 
l’Associació, on es troben documents, fotografies i 
estudis relacionats amb aquesta zona.
www.ripollsabadell.cat



4. ACTIVITATS I JORNADES
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Les reunions de Junta Directiva
El Gremi de Fabricants celebra reunions de Junta 
Directiva mensuals per tractar temes estratègics per a 
les empreses i per a la ciutat i sovint convida a assistir 
altres persones per tal que expliquin temes rellevants 
per a les empreses, per a la indústria i per a la ciutat. 
En les dues primeres reunions del 2020 es va 
convidar la Sra. Marta Castells, Secretària General 
de Texfor i Directora del CITYC, i la Sra. Mònica 
Olmos, Directora d’Operacions de Texfor, les quals 
van explicar els projectes de la Confederació. 
A partir d’aquesta data i a causa de les restriccions 
sanitàries establertes degut a la Covid-19, les 
reunions s’han celebrat en format online. 

SBD Cercle d’Entitats
SBD Cercle d’Entitats agrupa més de 115 entitats de 
la ciutat que es reafirmen en el seu compromís i decisió 
de ser actors actius en la definició i reconstrucció de 
Sabadell. I molt especialment en aquesta nova etapa, 
colpejada per la pandèmia del coronavirus.
Durant el 2020 es va treballar per reactivar la ciutat 
més enllà de l’emergència de la Covid-19.
La plataforma es posa al servei de la ciutat, 
manifestant clarament la vocació de crear 
taules de treball efectives i específiques per a 
cadascun dels àmbits d’actuació i ho fa treballant 
conjuntament amb el govern i l’oposició, pel bé de 
la ciutat i amb l’objectiu comú de fer de Sabadell 
una ciutat socialment més justa i amb capacitat 
de resiliència.

Entitats que s’han adherit a SBD Cercle d’Entitats:
Acadèmia Catòlica (13 entitats), ACM Vallès 
Occidental, ACTA, Actuavallès, ADENC, Agrària del 
Vallès, Associació Antoni Estruch Simó, Associació 
Ca n’Oriac Comerç, Associació Comunitat i 
Llar, Associació Ethos, Associació Indústries 
Químiques, Associació Juvenil Esquitx, Associació 
de Professionals i Amics del Tèxtil, AVAN Fundació, 
Cambra Comerç Sabadell, Càritas, Castellers de 
Sabadell, CC OO, Centre d’Esports Sabadell, Centre 
Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès, CE Mercantil (Club 
Esportiu), CIESC, CIPO, Club Natació Sabadell, 
Club Tennis Sabadell, Col·legi d’Agents Comercials, 
Col·legi d’Arquitectes, Creu Roja, El Pedal, Enginyers 
Industrials de Catalunya-Delegació del Vallès, Esbart 
Sabadell Dansaire, ESDI, Federació Associacions 
Veïnals - FAVS (25 entitats), Federació Sabadell 
Cultura (17 entitats), Fundació 1859 Caixa 
Sabadell, Fundació Ars, Fundació Barnola, Fundació 
Bosch i Cardellach, Fundació per la Indústria 
- Sabadell 1559, Fundació Òpera Catalunya, 
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, Joventuts 
Musicals de Sabadell, Moviment Ecumènic de 
Sabadell, OAR Gràcia, Òmnium Cultural, Orquestra 
Simfònica del Vallès, Panathlon Club, Parc Taulí, 
PIMEC Vallès Occidental, 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 de llibres i estudis
•  El mes de febrer, el Gremi va acollir la presentació del 

llibre d’Esteve Deu L’economia de guerra a Sabadell, 
1936-1939 a càrrec del catedràtic d’Història de 
la UB Jordi Catalán i el seu autor, Esteve Deu. 
L’acte va estar organitzat per la Fundació Bosch i 
Cardellach i el seu Director, Josep Maria Benaul, va 
ser l’encarregat de donar la benvinguda al públic 
assistent que va omplir la sala de gom a gom.

    El Sr. Catalán va destacar que Esteve Deu demostra 
“un acurat coneixement de la societat sabadellenca”. 
De fet, el llibre analitza pas a pas com va ser aquella 
economia de guerra durant un període convuls.

    Per la seva banda, Deu va explicar que el cop 
d’estat va representar una pèrdua fonamental 
del mercat i dificultats importadores. “La gestió 
empresarial en un context de guerra no va ser gens 
fàcil, alguns empresaris van haver de marxar per 
evitar represàlies”, va assenyalar l’autor del llibre.

•  Conferència virtual Liderando la sostenibilidad 
en la industria textil. Economía circular y 
descarbonización. Juntament amb Texfor.

Amb l’assistència de més de 200 persones, va 
tenir lloc aquesta jornada, on es van posar en relleu 
les actuacions que la indústria tèxtil realitza en 
sostenibilitat, economia circular i descarbonització.
Ponents:
·  Anna Casadella, Investigadora d’Unidad Water, Air 
and Soil d’Eurecat  

· Josep Moré, CEO d’Hidrocolor
· Mònica Olmos, Directora d’operacions de Texfor
·  Elena Díaz, Project Manager del Gremi de 
Fabricants de Sabadell

·  Sandra Meca, Investigadora a l’Àrea de Sostenibili-
tat d’Eurecat

·  Pilar Rubio, CEO de Jesús Rubio, SA
·  Guillem Soler, CEO de FYTISA
·  Toni Pladevall, CEO de Calada
·  Àlex Grau, CEO de Grau, SA
·  David Allo, Responsable de sostenibilitat de Texfor
·  Abel Porti, CEO de Textil Ortic, SA
·  Clara Guasch, Directora de Sostenibilitat de Texia
·  Vanessa Daswani, Directora d’operacions d’Hispa-
notex
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Es va presentar, de forma detallada, el projecte 
de formació en Economia Circular i Sostenibilitat 
en el sector tèxtil –Eco Tex– i altres projectes de 
simbiosi industrial –Destintcot, Texbio i Valrestex– 
que tenen per objectiu la valorització dels residus 
que generen les empreses tèxtils, convertint-los en 
noves matèries primeres.
En el panel dedicat a la descarbonització, es va 
subratllar el lideratge de tots els industrials amb els 
objectius 2050 de descarbonització de la indústria, així 

com els exemples d’empreses que ja estan en aquest 
procés a través de la instal·lació d’energies renovables.
•  Conferència “Un nou pacte social per facilitar 

un creixement econòmic” a càrrec del Sr. Jordi 
Alberich, director de l’Institut d’Estudis Econòmics.

    Aquesta conferència va tenir lloc dins dels actes 
de la festivitat de Sant Sebastià, el 20 de gener. 

    El Sr. Alberich va explicar, al seu parer, quins són els 
diferents actors que intervindran decisivament en les 
aliances econòmiques futures en el mapa polític global.

Sr. Jordi Alberich, Director de l’Institut d’Estudis Econòmics, adscrit a Foment del Treball Nacional, i ex Director General del Cercle d’Economia.
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•  Reunió amb la Consellera d’Empresa i 
Coneixement, Sra. Àngels Chacón, el 28 d’abril, 
organitzada conjuntament entre el Gremi, Texfor i 
la Fundació per la Indústria.

    Davant d’una setantena de teleassistents, la 
consellera va confirmar que hi hauria un paquet 
de mesures específic per a les empreses del 
sector industrial i que, si bé totes les partides 
del pressupost del Govern català es veuran 
alterades per la pandèmia, el projecte per 
impulsar la digitalització de les indústries no 
perdrà finançament, i és que la consellera Chacón 
diu que “segueix en vigor”, perquè “les empreses 
necessiten que se les ajudi i que se les acompanyi 
en la transició cap al 4.0”.

     La trobada va servir per analitzar i valorar, 
conjuntament, la situació actual de la indústria 
tèxtil davant les conseqüències de la pandèmia 
de la Covid-19, així com les mesures per encarar 
el futur del sector. 

    Pel que fa a la reactivació, Chacón confia en 
les bones pràctiques del teixit productiu, ja que 
assegurà que “és impossible arribar per decret 
a tots els casos diversos”. També va asseverar 
que “el nostre país ha de ser energèticament 
autosuficient”. La consellera emplaçà el sector 
a fer la proposta de les seves necessitats 
per afrontar el canvi tecnològic i va cloure la 
trobada amb una sentència: “O apostem ara 
per la competitivitat de la nostra indústria, o ho 
lamentarem molt d’aquí a cinc anys”.

Actes de ciutat
•  Inauguració de la plaça Dones de tèxtil el dia 

1 de març.
L’acte va ser coorganitzat per l’Ajuntament de 
Sabadell i el Gremi de Fabricants. 

Hi va participar la 
Secretària General, 
Núria Aymerich, qui va 
destacar com Sabadell 
va dissenyar el seu model 
de ciutat entorn els 
vapors, les xemeneies i 
les fàbriques, convertint-
se en una ciutat de fama 
europea.
La Sra. Aymerich va 
referir-se als estudis de 

Virgínia Domínguez i Cèlia Ros sobre el tèxtil femení, les 
modistes Carme Lladó, Anna Blanquer, Maria Comas o 
les germanes Muntané, i va recordar que el Gremi de 
Fabricants, “tot i que de ben segur no ho ha fet tot bé”, 
va endegar iniciatives com l’Escola Industrial d’Arts i 
Oficis, habitatge social, escoles infantils o una escola 
d’assistents socials. Així mateix, va assegurar que les 
dones del tèxtil van ser precursores en la lluita per la 
igualtat. 
La plaça va estar vestida amb teixits d’empreses 
de la ciutat, que van donar una nota de color a la 
inauguració.
Entre els actes que van tenir lloc, destaquem el 
pilar de dones a càrrec dels Castellers de Sabadell i 
la lectura del poema L’Elionor de Miquel Martí i Pol.





5. EL GREMI I L’EMPRENEDORIA
A TRAVÈS DE L’ISP
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L’Institut Sallarès i Pla, que agrupa els joves 
empresaris i directius industrials, continua 
treballant per potenciar i fomentar les vocacions 
directives i empresarials.
La transferència de coneixement és un dels actius 
principals de l’ISP, a través de la seva estreta 
relació amb els centres universitaris i tecnològics, 
per facilitar el contacte entre els joves empresaris 
i la universitat, facilitant el transvasament de 
la innovació i el coneixement mutu, alhora que 
impulsa la connexió entre el món empresarial i 
l’àmbit acadèmic a partir de necessitats, objectius, 
projectes i productes o sistemes innovadors.
Durant el 2020, degut a la pandèmia, la reducció 
de mobilitat i mesures de prevenció ha estat difícil 
poder realitzar les habituals visites a empreses, 
universitats o altres centres d’interès. 

La situació de les empreses el 2020, per donar 
resposta a les necessitats sanitàries ocasionades 
per la crisi, d’una banda, i per vetllar pel manteniment 
de la producció i els llocs de treball, d’una altra,ha 
provocat que el temps de dedicació a l’ISP hagi 
disminuït en relació amb altres períodes. 
•  El dia 21 de juliol de 2020 l’ISP va celebrar la 

sessió Els empresaris tèxtils de l’ISP enfront la 
crisi sanitària del coronavirus, amb la intervenció 
i l’assistència de socis i exsocis de l’entitat.

Aquesta trobada virtual es va centrar en la 
repercussió que l’emergència sanitària, arran de la 
pandèmia del coronavirus, ha tingut en la producció 
de les empreses dels joves empresaris del sector 
tèxtil: nous usos dels productes habituals, 
noves línies de producció, provisió de material a 
professionals, centres sanitaris, etc. Com també 
en les vivències dels empresaris davant les urgents 
demandes de productes, i de quina manera s’ha 
donat resposta a aquestes necessitats.
Quatre empresaris socis i exsocis de l’ISP van 
explicar les seves experiències i seguidament 
es va obrir pas a un interessant debat entre els 
joves empresaris, que en alguns casos va facilitar 
algunes sinergies. 
•  Reunió de la Directiva de l’ISP on es van tractar 

els projectes de futur, una vegada passada la 
pandèmia, així com sessions sobre innovació. 



6. EL GREMI I TEXFOR,
com a patronal sectorial tèxtil
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El Gremi de Fabricants forma part de Texfor des del 
seu naixement el 2010. 
Texfor, de la qual el Gremi de Fabricants és 
fundador, representa i defensa l’interès col·lectiu 
de les empreses tèxtils del país, 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. 
Segons el conveni subscrit entre ambdues entitats, 
el Gremi defensa 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. Seguir amb els dos plans de formació 
sectorial 2019/2020 per a persones ocupades 
(Fundae i Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya). Adaptació de les formacions amb aula 
virtual.

  S’ha signat un conveni amb la Universitat de la Corunya 
(UDC) per fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència i la investigació 
pel que fa a temes d’internacionalització, digitalització, 
sostenibilitat i circularitat de la indústria tèxtil.

•  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 internacionalit-
zades del sector a través dels webs www.
textilfromespain.com i www.technicaltextiles-spain.
org. Rellançament del portal Textiles from Spain.

•  Laboral. Degut a la pandèmia, s’han contestat 
moltes consultes de les empreses agremiades 
(mesures, ERTOs...). S’ha assessorat també 
sobre el conveni col·lectiu de la indústria tèxtil i 
de la confecció. També s’han organitzat reunions 
amb responsables de RRHH i s’ha impartit un curs 
d’actualització de la normativa laboral. 

•  Innovació. Aquest any s’ha treballat molt per 
assessorar i informar sobre la Covid-19 i sobretot 
pel desenvolupament de producte tèxtil per a 
ús sanitari. S’ha format part d’un grup de treball 
impulsat per UNE i el Ministeri de Sanitat per al 
desplegament de la normativa de les mascaretes 
higièniques. S’ha organitzat “Un café con...” 
per tractar de la COVID-19: Productes i normes 
aplicables i també s’ha celebrat una marató 
tecnològica dedicada a tèxtils intel·ligents. 

•  Programes europeus. Smartx (acceleradora 
europea de Tèxtils Intel·ligents). Aquest projecte 
està liderat per la Plataforma Tecnològica 
Europea pel futur del Tèxtil i la Confecció i per 
Texfor, juntament amb altres partners europeus.

  Tex-Med Alliances (aliances tèxtils al Mediterrani per 
al desenvolupament empresarial, internacionalització 
i innovació amb la participació d’entitats de 7 països).  
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  DigiTVC (digitalització de la cadena de valor tèxtil) 
amb una durada de 3 anys, liderat per Texfor i 
amb participació d’ACCIÓ, AITEX, CITEVE, entre 
d’altres). 

  Pannel tèxtil Advanced Factories Congress 
Industry 4.0 (ponència sobre el creixement 
exponencial dels tèxtils intel·ligents i programes 
de recolzament al sector).

•  Jurídic i fiscal. S’ha insistit en la possibilitat 
d’ajornament per al pagament de determinats 
impostos i s’ha treballat en la reducció de 
l’impost de societats i l’impost sobre activitats 
econòmiques. S’ha informat dels canvis referents 
a l’IVA (IVA material sanitari, IVA intracomunitari i 
condició d’exportador, IVA diferit a la importació). 
S’ha organitzat “Un café con...” per tractar el 
tema dels incoterms. S’ha seguit informant 
sobre diversos temes d’interès: el Brexit, política 
comercial, Sistema REX, sobre origen, suspensió, 
contingents i classificació aranzelària, etc.). 

•  Sostenibilitat. S’han portat a terme 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 a 
l’absorció de tint en processos de tintura) i TEXBIO 
(fomentar la simbiosi industrial entre empreses 
tèxtils i les d’altres sectors). Es comença el 
projecte Stand Up (recolzament a empreses 
del Mediterrani per ser ecoinnovadores, (en 
especial, apoderament de joves i dones). També 
s’ha portat a terme un projecte pilot amb una 
escola de Sabadell per explicar què és l’economia 
circular. S’ha fet divulgació sobre retailers a ISEM 

Business School i sobre economia circular a la 
Universitat de la Corunya. 

•  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).

•  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 de la 

UNE-CTN 40.
 ·  Reunions vàries amb l’administració.
 ·  BREF Textil per a la transició ecològica.
 ·  Gas industrial, formant part d’aquesta 

associació per aconseguir un preu competitiu 
per a la indústria tèxtil.

 ·  Iniciativa ReHub (amb altres països) per 
desenvolupar Hubs d’Economia Circular 
connectats entre si per posicionar el tèxtil 
europeu com a líder en R+D.

 ·  Adhesió al Grup de descarbonització de la 
Indústria Tèxtil de les Nacions Unides (FICCA).

 ·  Organització de la jornada “Liderando la 
descarbonización de la industria textil”. 

 ·  Foro Social de la Moda, formant part per 
tractar temes com: DUE diligents, aspectes 
ambientals, la descarbonització, etc.

 ·  ETIC. El CIE se suma a aquesta iniciativa europea 
d’etiquetatge voluntari per als consumidors 
finals. 
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 ·  El novembre del 2020 s’ha elegit com a nou 
president el Sr. Manuel Díaz de Marcos, i la 
Secretaria General estarà en mans de la Sra. 
Marta Castells, alhora SG de Texfor.

Especial Covid-19. 2020 serà recordat com l’any 
de la Covid-19 i tots (societat civil i empreses) hem 
lluitat amb les eines que estaven al nostre abast i 
des del sector hem intentat ajudar en la mesura de 
les nostres possibilitats. 
Cal destacar la ràpida reacció de la indústria tèxtil 
per desenvolupar material sanitari per fer front a 
les mancances de la importació d’aquest material. 

S’han portat a terme contactes periòdics amb 
l’administració central i la catalana, tractant temes 
de normativa, licitacions, fiscalitat, regulacions 
laborals, ajuts, subvencions, etc.
S’ha format part de grups de treball, tant amb la 
Direcció General d’Indústria del Ministerio com amb 
la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. També s’ha format part d’un grup de 
treball per al desenvolupament de noves normatives 
de mascaretes higièniques i s’ha desenvolupat 
una base de dades amb més de 120 empreses 
industrials amb capacitat per produir.



7.
EL GREMI i el desenvolupament, la inno-
vació 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 a potenciar la reindustrialització del país 
i la sensibilització i acompanyament de les pimes a 
fer el pas cap a la Indústria 4.0. 
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.
Després del treball el 2019 per identificar les 
iniciatives que s’estan duent al nostre país respecte 
al que en diem “sensibilització per adaptar-se a 
la Indústria 4.0”, durant el 2020 s’han organitzat 
diferents jornades per impulsar el canvi d’actitud 
de les persones encarregades de la direcció de les 
empreses i acompanyar-los per fer el primer pas. 
El gener es va organitzar la jornada Soc una PIME 
industrial. Com m’adapto a la Indústria 4.0?, 
que va comptar amb les següents ponències: 

 ·  La Indústria 4.0 és adaptació. 
 ·  La Indústria 4.0 és innovar.
 ·  Què és la Indústria 4.0? I 4.0 per a “dummies”. 
 ·  El procés d’adaptació a la Indústria 4.0 innovant. 

Canvi cultural. Com podem fer-ho?
 ·  Testimonis. Pimes que han fet el canvi.
 ·  No estàs sol.
El febrer, la següent jornada, Suport a les pimes 
per adaptar-se a la indústria 4.0, va comptar amb 
la intervenció de la Directora General d’Indústria, i 
posteriorment es van presentar tres experiències: 
Alemanya, Itàlia i País Basc. Tot seguit va tenir lloc 
una taula rodona sobre Una realitat: Catalunya 
pregunta: tenint en compte les tres experiències 
exposades, com ho estem fent a Catalunya?
La Fundació, en el seu programa per potenciar la 
Indústria 4.0 com a impulsora de la transformació 
de l’economia catalana, va signar un conveni amb 
el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya per col·laborar amb ACCIÓ 
en el programa ProAcció 4.0.
La missió de la Fundació per la Indústria 
Sabadell 1559 a partir d’aquest 2020 ha estat 
acompanyar la petita i mitjana empresa industrial 
catalana, proposant accions concretes com són 
l’acompanyament, la creació i transmissió de 
coneixement, la sensibilització per l’adequació 
a les noves realitats, els espais de reflexió i el 
networking.
El brutal impacte de la Covid-19 sobre l’economia 
demanava reenfocar i accelerar les accions. És per 
això que des de la Fundació per la Indústria, amb 
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la col·laboració d’ACCIÓ i el suport de Foment i 
Fepime, es va promoure un programa per posar en 
contacte les grans empreses industrials que operen 
a Catalunya amb les pimes industrials catalanes.
Què ens poden aportar les grans empreses 
industrials?
•  Aprenentatge i coneixement en la implantació 

de la tecnologia perquè ja estan en les primeres 
fases de la Indústria 4.0.

•  Possibilitat de donar suport a la construcció de 
cadenes de subministrament d’arrel catalanes 
on les pimes industrials agafin protagonisme, 
definint requeriments i estàndards que els 
permetin l’adaptació a la Indústria 4.0.

La primera gran empresa industrial d’aquest 
programa ha estat Schneider Electric, que ens va 
acompanyar durant el darrer trimestre del 2020 en 
les sessions següents:
26 d’octubre 
 ·  Liderar en la Indústria 4.0. 
 ·  ProAcció 4.0. 
 ·  Pimes i transformació digital, el paper del CEO. 
23 de novembre 
 ·  Atreure talent en la Indústria 4.0. 
 ·  ProAcció 4.0. Experiència d’èxit. 
 ·  Accés remot a màquines i plantes, beneficis i 

oportunitats. 
16 de desembre
 ·  L’adaptació de la PIME industrial a la Indústria 

4.0. 

 ·  ProAcció 4.0. Experiència d’èxit. 
 ·  Del producte al servei, nous models de negoci 

gràcies a la tecnologia industrial. 
Les properes sessions amb grans empreses 
seguiran durant el 2021.
La Fundació ha signat un conveni amb Catalunya 
Ràdio, dins del programa Revolució 4.0 dirigit per 
la periodista Xantal Llavina. La Fundació per la 
Indústria disposa d’un espai mensual per aprofundir 
sobre diferents aspectes de la indústria i de la 
Indústria 4.0. El programa s’emet els diumenges de 
22 a 23 h. 

• Juntament amb

La Fundació per la Indústria és part activa de 
l’Associació B-30, que continua amb 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 
posicionar-la com una de les regions industrials amb 
més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, 
amb vocació de ser-ho, de la resta d’Europa.
Pel que fa al pla de treball, l’Associació continua 
defensant els interessos del territori en matèria 
d’infraestructures de mobilitat, la millora en les 
dotacions tecnològiques a polígons industrials 
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i altres àrees d’activitat econòmica, així com 
la promoció de noves aliances estratègiques a 
territoris emergents de l’entorn, entre d’altres.
Un dels objectius prioritaris aquest 2020 ha estat 
apostar decididament per l’economia circular com a 
palanca de canvi i progrés econòmic i social davant 
l’escenari actual i, especialment, per reconstruir 
tot el que la pandèmia s’ha endut per endavant. En 
aquest sentit, el treball transversal, les sinergies i 
la xarxa d’acció circular són claus per afavorir la 
reactivació econòmica en benefici de la millora de 
les oportunitats del més d’un milió d’habitants que 
formen part de l’àmbit de la B-30.
En aquest sentit, durant el 2020 l’Associació i la 
Diputació de Barcelona han analitzat l’aplicació 
d’accions concretes en matèria d’economia circular 
al territori.

• Juntament amb

L’objectiu de les activitats i publicacions del Pacte 
Industrial és generar debat i extreure conclusions i 
propostes d’utilitat per als agents socioeconòmics 
i polítics del territori metropolità, segons àmbits 
d’actuació:
 ·  Sostenibilitat
 ·  Polígons
 ·  Innovació
 ·  Mobilitat
 ·  Formació
 ·  Ocupació
 ·  Internacionalització
 ·  Dades i SIG
 ·  Infraestructures
Es va assistir a diversos actes, com la jornada 
“Economia circular i acció col·lectiva en 
l’horitzó 2030”, l’última del cicle “Diàlegs i 
sinergies per a la transició circular en l’horitzó 
2030”, en la qual es van presentar les conclusions 
del cicle i propostes d’accions per dur a terme a 
fi d’accelerar la transició cap a una economia 
circular des del diàleg i la col·laboració multiactor.



8. EL GREMI pel desenvolupament 
territorial, amb CIESC
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El Gremi de Fabricants va deixar d’ostentar la 
presidència i la Secretaria General de la patronal 
intersectorial CIESC el febrer del 2020 i a partir 
d’aquesta data passa a tenir-ne la vicepresidència. 
Durant el 2020, s’ha seguit amb els objectius del 
Consell, que són: 
 ·  Treballar en representació de les organitzacions 

empresarials que el conformen en diferents 
grups de treball i taules públiques i privades 
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 la 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 

Presència en els següents grups de treball:
 ·  Mesures sobre Fiscalitat
 ·  Mesures sobre Formació
 ·  Mesures sobre Polígons industrials
 ·  Mesures sobre Comerç urbà
 ·  Grup impulsor del Pacte.
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• Juntament amb

Amb el títol “Els pactes successoris i la seva 
tributació a Catalunya”, el CIESC va acollir 
l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de 
Catalunya i Balears (APttCB) en una nova jornada 
formativa. Aquesta sessió forma part del conveni 
de col·laboració entre l’APttCB i el CIESC per tal 
d’explicar el funcionament dels pactes successoris 
a l’empresariat del Vallès.
La jornada va ser inaugurada per  la Sra. Rosvi 
Moix, encara presidenta del CIESC i del Gremi de 
Fabricants, i el Sr. Joan Torres, president de l’APttCB 
i de la FETTAF, qui es va encarregar d’impartir la 
conferència juntament amb el notari Javier Micó.

• Juntament amb

Se segueix treballant des del CIESC per donar 
suport al CEP per ser la veu econòmica completa 
de Sabadell i la seva demarcació.
Durant el 2020 no s’han pogut organitzar els 
tradicionals esmorzars col·loqui degut a la pandèmia. 

• Juntament amb

 El Gremi forma part de Fem Vallès a través del CIESC 
i ha estat present en les reunions telemàtiques 
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.
El 2020 s’han enllestit els estatuts per constituir-
se com a associació i ja es disposa de NIF. 
El Gremi ha seguit estant impulsor i redactor dels 
continguts del nou web.
Entre els actes que s’han portat a terme destaca la 
presentació del document Greuges del Pla Director 
d’Infraestructures 2021-2030 al Síndic de Greuges 
per denunciar la injusta i greu concentració de 
les inversions del nou planejament a l’àrea de 
Barcelona. 

• Juntament amb

•  Projecte ININVALLÈS/ PECT - Vallès Industrial. 
Innovació i disseny de la indústria europea 

  Amb la voluntat d’impuls de l’ecosistema innovador 
del territori i d’activar tots els agents que en 
formen part, l’Ajuntament convida el Gremi a una 
jornada online el 12 de desembre, Vallès, territori 
innovador, en què es va parlar dels beneficis de 



42

potenciar la innovació en un ecosistema,  fent 
valer les diferents formes de col·laboració entre 
agents i reforçant la innovació com a factor de 
millora de la competitivitat. 

  Durant la jornada es van donar a conèixer 
casos pràctics i sinergies sorgides concretant 
actuacions i elements tangibles  del  Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial 
ININVALLÈS, que van ser d’interès per a tots els 
agents i entitats que conformen el territori.

El 17  de desembre el Gremi va assistir al Consell 
General del 2020 del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial PECT “Vallès Industrial. 
Innovació i disseny de la indústria europea”.

• Juntament amb

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 posa èmfasi en la 
defensa dels interessos i 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.



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

Circulars informatives i xarxes socials 
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.
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.

Servei de biblioteca i documentació
Aquest 2020 s’ha posat en marxa el projecte de 
reestructuració del fons bibliogràfic de l’entitat i 
l’actualització de la base de dades, que acabarà a 
finals del 2021.

El Gremi als mitjans 
Aquest 2020 els mitjans de comunicació han 
recollit en les seves edicions notícies relaciones 
amb les activitats del Grup Gremi, de la mateixa 
manera que les xarxes socials, en què l’entitat està 
cada cop més present, se n’han fet ressò.
El Gremi participa quinzenalment al programa El 
cafè de la ràdio, de Ràdio Sabadell, on la Secretària 
General del Gremi, Sra. Núria Aymerich, exerceix de 
col·laboradora en representació de l’Entitat. 

El Gremi a Ràdio Sabadell 

El Gremi participa quinzenalment en el programa 
“El cafè de la ràdio”, de  Ràdio Sabadell, on la 
Secretària General, la Sra. Núria Aymerich, exerceix 
de  col·laboradora en representació de l’Entitat.

Assistències a actes.
El Gremi assisteix normalment a diferents actes 
institucionals, però aquest 2020, a causa de la 
pandèmia, tots els que s’han pogut celebrar han 
estat virtuals.



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 diversos actes i jornades al llarg de 
tot el 2020. 
A través de la plataforma e-foment, tots els socis 
del Gremi de Fabricants gaudeixen d’avantatges en 
tots aquells convenis subscrits per Foment.

S’han mantingut rela-
cions i reunions amb 
diferents departaments 
de l’Ajuntament de Sa-

badell, 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
•  Esports (Fundació Esport Innovació Sabadell)
•  Acció Social i Promoció Econòmica

El Gremi i l’ESDI 
mantenen una co-
operació molt estre-
ta, 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, quan la pandèmia ho ha fet possible. 

El Gremi treballa des 
de fa anys amb l’As-
sociació de professio-
nals i amics del tèxtil 
per la conservació del 
patrimoni industrial tèx-
til de Sabadell

El Gremi ha participat 
activament com a patró 
en la secció d’Economia 
i Ciències Socials, assis-
tint a les reunions del 

patronat i a algunes conferències al llarg de l’any, així 
com a la inauguració del curs 2020-2021.
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Degut a la pandèmia de la 
Covid-19 no s’ha pogut 
celebrar la Diada Castellera 
anual, tot i que el Gremi té un 
conveni de col·laboració amb 
els Castellers de Sabadell per 
recolzar-los en les seves 
activitats.

A través de la Fundació per la Indústria, mitjançant 
un programa de beques a estudiants en grau 
d’Enginyeria, Tecnologia i Disseny Tèxtil de l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i 
Audiovisuals de Terrassa de la UPC (ESEIAAT-UPC).

El Gremi de Fabri-
cants de Sabadell i 
l’ESCI-UPF promouen 
el Programa de 
pràctiques a empre-
ses del grau en Ne-

gocis i Màrqueting Internacionals. 

 

L’IQS ofereix la possi-
bilitat de tenir estu-
diants en pràctiques 
amb diferents especia-
litats. Aquests estu-
diants podran estar a 

les empreses des del juny al setembre en jornada 
completa, coincidint amb el període de vacances. 

Ajudem a la visibilitat dels seus 
serveis i fem una aportació al Sopar 
d’Empresaris que CIPO organitza 
cada any i que aquest 2020 no s’ha 
pogut celebrar. El Gremi, però, hi ha 
seguit col·laborant.

Altres entitats en les quals es 
col·labora





11. DADES SECTORIALS
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ESTADÍSTIQUES SECTOR TÈXTIL CONFECCIÓ 2020

Dades absolutes Àrea Sabadell Vallès Occ. Catalunya
Empreses 216 412 2.384
Ocupació 3.146 5.304 28.892
Xifra de negoci (milions) 425 817 3.802
Producció (milions) 361 707 3.823
Valor afegit (milions) 113 210 1.109
Exportacions (milions) 519 1.129 4.392

Importància relativa Àrea Sabadell s/ 
Catalunya

Vallès Occidental s/ 
Catalunya

Catalunya s/ indústria 
manufacturera catalana

Empreses 9% 17% 12%
Ocupació 11% 18% 7%
Xifra de negoci (milions) 11% 21% 4%
Producció (milions) 9% 18% 4%
Valor afegit (milions) 10% 19% 4%
Exportacions (milions) 12% 26% 8%

INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR 

Empreses 3.633
Treballadors 45.818
Xifra de negoci (milions) 5.304
Importacions (milions) 5.750
Exportacions (milions) 3.651
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SECTOR TÈXTIL CONFECCIÓ 2020
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DADES GENERALS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL ESPANYOLA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 20/19  
Empreses 3.565 3.562 3.608 3.783 3.799 3.633 -4,4%
Llocs de 
treball (000) 43.186 44.799 46.021 47.154 47.081 45.818 -2,7%

Xifra de negoci 
(milions €) 5.500 5.547 5.927 5.927 5.796 5.304 -8,5%

Importacions 
(milions €) 4.159 4.408 4.511 4.414 4.510 5.750 27,5%

Exportacions 
(milions €) 3.626 3.891 4.262 4.252 4.375 3.651 -16,5%

Balança 
comercial 
(milions €)

-533 -517 -249 -162 -135 -2.099 >100%

(*): 1.326 de més de 5 treballadors.

Exportacions (mil €)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 29/19 % total

Fibres 174 208 307 313 353 236 -33,2% 6,5%
Filats 436 423 465 448 451 377 -16,4% 10,3%
Teixits 1.210 1.295 1.370 1.329 1.377 1.075 -21,9% 29,4%
Teixits de punt 292 352 351 350 363 297 -18,3% 8,1%
Catifes i 
recobriments 86 98 111 112 118 108 -8,8% 2,9%

Articles d’ús 
tècnic 864 899 962 1.016 1.037 913 -12,0% 25,0%

Tèxtil llar i 
altres 564 616 696 684 676 646 -4,5% 17,7%

Total 3.626 3.891 4.262 4.252 4.375 3.651 -16,5% 100,0%
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Importacions (mil €)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 20/19 %/total

Fibres 395 404 426 437 433 352 -18,7% 6,1%
Filats 516 518 547 533 504 392 -22,3% 6,8%
Teixits 1.008 1.073 1.120 1.037 1.083 815 -24,7% 14,2%
Teixits de punt 205 244 220 204 209 149 -28,8% 2,6%
Catifes i 
recobriments 151 165 182 189 211 172 -18,4% 3,0%

Articles d’ús 
tècnic 782 820 811 848 859 800 -6,9% 13,9%

Tèxtil llar i 
altres 1.102 1.183 1.204 1.167 1.211 3.079 154,3% 53,5%

Total 4.159 4.408 4.511 4.414 4.510 5.750 27,5% 100,0%
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PRINCIPALS CLIENTS % TOTAL

PRINCIPALS PROVEÏDORS






