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El Gremi de Fabricants, durant el 2021, ha seguit modificant
les seves actuacions degut a la Covid-19.
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.

PRESENTACIÓ A CÀRREC DEL PRESIDENT

Benvolguts associats.
És un goig per mi, com
a president del Gremi de
Fabricants, presentar
per primera vegada
aquesta memòria. Vaig assumir la presidència el
setembre de 2021 en un relleu que deixava el llistó
molt alt. La Sra. Rosvi Moix va encapçalar durant
dos anys la nostra institució i ho va fer en un
mandat marcat especialment per la pandèmia de la
Covid-19. Així doncs, bona part de l’activitat de l’any
2021 es va desenvolupar sota la seva presidència.
Des d’aquestes línies vull agrair una vegada més
el seu esforç i la seva dedicació, que continuen
en l’actual Junta Directiva. Plegats vàrem formarnos a l’Institut Sallarès i Pla i com a empresaris
seguim compromesos amb aquesta institució, que
té gairebé cinc-cents anys d’història.
Com a institució tenim una llarga trajectòria que ens
avala i avui seguim tan actius com sempre. Som un
dels eixos vertebradors d’entitats rellevants com
Texfor i treballem coordinadament amb la Fundació
per la Indústria, nascuda del Gremi de Fabricants,
per millorar el PIB industrial català.

Des del Gremi de Fabricants seguim treballant per
la ciutat de Sabadell i pel nostre país. Fonamentem
propostes per al desenvolupament social, econòmic
i cultural de Sabadell, sempre unint l’activitat
empresarial amb el compromís social. Entenem que
la creació de llocs de treball de qualitat, junt amb la
sostenibilitat mediambiental i social, és la clau per
millorar la vida de les persones.
Desitgem que la memòria que avui els presentem
sigui un reflex de l’activitat de la nostra entitat i
quedem sempre a la seva disposició per donar-los
a conèixer amb més profunditat la nostra acció,
així com col·laborar amb tots vostès per millorar la
nostra ciutat i el nostre país.

Esteve Gené i Guerrero
Sabadell, 17 de juny de 2022
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EL GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
QUI SOM?

El Gremi és una associació empresarial que
té el seu origen en el Gremi de Paraires de
Sabadell, constituït l’any 1559. El seu objectiu
és la defensa dels interessos de la indústria
de la zona i en particular de la indústria tèxtil,
i el desenvolupament econòmic i social de la
seva àrea d’actuació.
Des de sempre, el Gremi ha estat compromès amb
el desenvolupament industrial, econòmic i social
del nostre territori i del nostre país.

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
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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 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 al 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.
· 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

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

VALORS

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.

· Diàleg. Defensem el diàleg públic i privat com a
eina per al desenvolupament econòmic i social.
· Iniciativa privada. Criem 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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ÒRGANS DE GOVERN
JUNTA DIRECTIVA

Fins setembre 2021

A partir setembre 2021

Presidenta

Rosvi Moix i Queraltó

Esteve Gené i Guerrero

Vicepresident

Xavier Bombardó i Buxó

Ricard Artigas i Soler

Secretari de Junta

Joan Carles Grau i Bedós

Joan Carles Grau i Bedós

Vocals

Ricard Artigas i Soler

Georgina Bombardó i Codinach

Francesc Buxó i Barchino

Sílvia Llonch i Salas

Esteve Gené i Guerrero

Rosvi Moix i Queraltó

Cesc Ginestà i Mujal

Pilar Rubio i Frutos

Martí Plava i Valero

Carles Ricart i Arnau

Carles Ricart i Arnau
Pilar Rubio i Frutos
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Joaquim Subirana i Yanes
Moisés Torrens i Roig

STAFF
Secretària General

Núria Aymerich i Rocavert

Responsable de programes
i Serveis Corporatius

Esther Camacho i Bogas

Documentació/Comunicació
i Secretària Tècnica de l’ISP

Elena Díaz i Pérez

Suport Administratiu
i de xarxes socials

Isembard García i Massana

Administració

Francesc Faro i Carmona

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
SECTORIAL
FITEXLAN

TEXFOR

GREMI

GREMI

Nivell de representació

Representants 2021-22

Presidència

Josep Roca

Secretària General

Núria Aymerich

Comité Executiu

Xavier Bombardó
Rosvi Moix / Esteve Gené*

Junta Directiva

Xavier Bombardó
Rosvi Moix / Esteve Gené*
Josep Roca
Gemma Torres
Núria Aymerich

CONSEJO INTERTEXTIL

GREMI

Comité Executiu

Rosvi Moix / Esteve Gené*
Núria Aymerich

INSTITUCIONS
Nivell de representació

Representants 2021-22

FUNDACIÓ PER LA
INDÚSTRIA

GREMI

Patronat

Rosvi Moix / Esteve Gené*

FOMENT
DEL TREBALL

GREMI

Junta

Rosvi Moix / Esteve Gené*

Assemblea General

Rosvi Moix / Esteve Gené*
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
Comissió Indústria

CAMBRA COMERÇ

AMB EMPRESES Membres del Ple
VINCULADES
AL GREMI

Núria Aymerich

Miquel Ribé
Antoni Ginestà
Rosvi Moix / Esteve Gené*
Núria Aymerich

FUND. BOSCH I
CARDELLACH

GREMI/
FUNDACIÓ

Patronat

Antoni Monés

FUND. ANTIGA
CAIXA SABADELL 1859

GREMI/
FUNDACIÓ

Patronat

Josep Roca

ASSOCIACIÓ PER
L’ARBITRATGE

GREMI
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CONSELL COMARCAL
GREMI
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)

Rosvi Moix / Esteve Gené*

Núria Aymerich

PACTE IND. REGIÓ
METROPOLITANA BCN

FUNDACIÓ

Núria Aymerich

PACTE NACIONAL PER
INDÚSTRIA

GREMI

Delegada Foment-Fepime

Núria Aymerich

CONSELL ASSESSOR DEL GREMI
CONSELL CATALÀ D’EMPRESA

Delegada Foment-Fepime

Núria Aymerich

PACTE NACIONAL PEL
CONEIXEMENT

GREMI

Delegada Foment-Fepime

Núria Aymerich

SERVEI D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA

GREMI

Delegada Foment-Fepime
Suplent del Consell de Direcció

Núria Aymerich

MUTUAM

GREMI

Vicepresident 1r de la Junta
de Govern

Joan Nubiola

AJUNTAMENT DE SABADELL
CONSELL CIUTAT

GREMI

Núria Aymerich

PROCESSOS
PARTICIPATIUS

GREMI

Núria Aymerich

TAULA PARTICIPATIVA
GREMI
DELS MUSEUS MUNICIPALS
I ARXIU HISTÒRIC
(antic OAMA)

Antoni Monés
Elena Díaz
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TAULA SOSTENIBILITAT
I CANVI CLIMATIC

GREMI

Núria Aymerich

TAULA MOBILITAT

GREMI

Núria Aymerich

UNIVERSITATS
UPC. Enginyeria Tèxtil

FUNDIT/ESDI

FUNDACIÓ

GREMI

* Rosvi Moix (fins 9/2021) / Esteve Gené (des de 9/2021)
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Conveni Patronat

Josep Roca

Taula Tèxtil

Josep Roca/J.C. Grau

Patronat

Rosvi Moix / Esteve Gené*

2.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL.

El Gremi atorga els Flocs de Llana en el
transcurs de la festivitat de Sant Sebastià
El Gremi de Fabricants no ha celebrat Sant Sebastià
en el mateix format que anys anteriors, degut a la
Covid-19.
El dia 19 de gener de 2021 es va celebrar la Missa
a l’església de Sant Fèlix pels agremiats difunts,
amb la cantada de goigs davant l’altar de Sant
Sebastià, i el dia 20 es van lliurar els premis Floc
de Llana 2020, que enguany han estat en forma de
reconeixement a persones i institucions que han
lluitat contra la Covid-19.
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• Reconeixement Floc de Llana al personal
sanitari, pel seu compromís, dedicació i coratge,
i la seva entrega incondicional durant la pandèmia
de la Covid-19:
· Als metges i metgesses. Recollit en la seva
representació per la Dra. Rosa Andreu Alcover,
metgessa del Centre d’Atenció Primària Centre.
· Als infermers i infermeres. Recollit en la seva
representació per la Sra. Lídia Martí, infermera de
la UCI de l’hospital Parc Taulí.

· Als professionals del transport públic. Recollit
en la seva representació pel Sr. Francisco
Bringueret, conductor d’autobús de Transports
Urbans de Sabadell.
· Als professionals de l’alimentació. Recollit en
la seva representació per la Sra. Isabel Mera,
caixera del supermercat Esclat-Bon Preu.
· Als professionals de seguretat. Recollit en la seva
representació pel Sr. José Antonio Gutiérrez,
policia local de Sabadell, i el Sr. César Galván,
mosso d’esquadra.
• Reconeixement Floc de Llana al Voluntariat,
per la seva aportació desinteressada per ajudar
la societat i en especial els col·lectius més
necessitats, durant la pandèmia de la Covid-19.
· Recullen en representació de tots els voluntaris i
voluntàries de la nostra ciutat:
· El Sr. Esteve Font, de Càritas.
· La Sra. Andrea Cárdenas, de la Creu Roja.
· La Sra. Àngela Raurell, del Rebost Solidari.

· Al servei tècnic i de manteniment de l’hospital
Parc Taulí. Recollit en la seva representació pel
Sr. Sebastià Garriga, tècnic de manteniment.

• Reconeixement Floc de Llana als
Professionals dels Mitjans de comunicació,
per la seva dedicació continuada donant
informació diària sobre la Covid-19, de forma
ètica i rigorosa.

· Als tècnics del transport sanitari. Recollit en la seva
representació pel Sr. Edu Moreno, de l’empresa Falckv.

· Recullen en representació de tots els professionals
dels mitjans de comunicació de la nostra ciutat:

• Reconeixement Floc de Llana als serveis
essencials, per la seva entrega, dedicació
i imprescindible treball que ha garantit el
funcionament de la nostra societat durant la
pandèmia de la Covid-19:

· El Sr. Miquel Àngel Luque, del Diari de Sabadell.
· El Sr. Jordi de Arriba, de l’iSabadell.
· La Sra. Núria García, de Ràdio Sabadell.
· El Sr. Albert Hernández, de Nació Sabadell.

• Reconeixement Floc de Llana a les Empreses
tèxtils, pel seu treball, capacitat d’adaptació i
compromís en el subministrament de productes
de protecció sanitària durant la COVID-19.

· Recullen en representació de totes aquestes
empreses:
· El Sr. Armando Ortiz, de l’empresa Textil Ortiz.
· El Sr. Xavier Llàcer, de l’empresa FYTISA.
· El Sr. Antoni León, de l’empresa Hispanotex.
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Assemblea General de Socis
El 18 de setembre es va celebrar l’Assemblea General
de Socis. La presidenta, Sra. Rosvi Moix i Queraltó, va
tenir unes paraules en record dels agremiats difunts
durant el temps de pandèmia i aquelles altres
persones lligades a la institució que ens van deixar
durant el 2021. Destaca la figura dels senyors Josep
Bombardó, Miquel Bosser, Víctor Fabregat i Àngel
Berbegal.
La Sra. Moix va tancar, en aquesta assemblea, una
etapa de dos anys al capdavant de la institució que
ha coincidit amb temps de pandèmia i, per tant, ha
estat una etapa difícil.
18

A continuació la Sra. Moix va presentar els nous
membres de Junta Directiva, encapçalada pel Sr.
Esteve Gené com a president.
Seguidament la Secretària General, Sra. Aymerich, va
llegir l’acta anterior, que fou aprovada per unanimitat.
La Sra. Aymerich va exposar les principals accions que
ha realitzat la institució durant el 2020, destacant
els projectes sobre economia circular i sostenibilitat,
la constitució de l’Associació per l’impuls de l’àrea del
riu Ripoll, les activitats de l’ISP, la col·laboració amb
les diferents entitats de la ciutat i la consolidació del
projecte SBD Cercle d’entitats. Així mateix, va posar
èmfasi en l’estreta col·laboració amb la Fundació per
la Indústria. La memòria va ser aprovada per part de
tots els assistents.

Tot seguit, la Sra. Castells, secretària general de
Texfor, va informar sobre la situació actual del sector.
Al final de la reunió, es va fer lliurament d’una placa
commemorativa a la presidenta sortint, Sra. Moix.

El Gremi com a membre d’ACTE Associació col·lectivitats tèxtils
ACTE, associació de col·lectivitats
tèxtils europees, va ser fundada a
Portugal el 1991, per iniciativa del
Sr. Mário Soares, expresident de
Portugal, del Sr. Pierre Mauroy,
exprimer ministre de França, i de 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 2021 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.

Premi Tenacitat
Aquest
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 de la Comissió
del premi Tenacitat en la designació d’aquest
reconeixement que atorga el Rotary Club de
Sabadell juntament amb Banc Sabadell, Cambra de
Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Fundació
Bosch i Cardellach i Fundació 1859 Caixa Sabadell.
El 18 de novembre de 2021 es va lliurar el Premi
Tenacitat 2020-2021, que es va atorgar al Dr.
Manuel Cervantes García, cap del Servei de
Malalties Infeccioses de l’Hospital Parc Taulí de
Sabadell, i a tot el seu equip de professionals per
la seva activitat en el tractament de la pandèmia
de la Covid-19.

Cambra de Comerç de Sabadell
El Gremi té representació a
diverses comissions de la
Cambra de Comerç de Sabadell:
· Aigua, energia i medi ambient. Sra. Núria Aymerich
com a vicepresidenta.
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· Organitzacions empresarials.
· Activitats immobiliàries.
· Transport, emmagatzematge i comunicacions.
Durant el 2021 la Comissió d’Aigua, energia i medi
ambient, de la qual el Gremi té la vicepresidència, ha
seguit organitzant conferències col·loqui en format
virtual per treballar temes sobre economia circular,
cultura i gestió de l’aigua, gestió de residus, canvi
climàtic i petjades de carboni.
· 12 de gener: Transició energètica en la indústria.
Nous models i mercats energètics. Emili Rousaud
(Grup Gestors Energètics, vicepresident Pimec,
CEO fundador Factor Energia), Carles Picola
(Fluidra).
20

· 9 de febrer: Nova cultura i gestió de l’aigua. Xavier
Vila (Fluidra), Elisabeth Santacreu (Aigües de
Sabadell).
· 9 de març: Economia circular i gestió de residus.
Josep Maria Tost (Dir. Agència Residus Catalunya),
Víctor González (ACS Recicling).
· 13 d’abril: Canvi climàtic i petjades de carboni.
Elvira Carles (Dra. Gral. Fundació Empresa &
Clima), Marcel·lí Pérez (Holistex Group).
De la mateixa manera, el Gremi assisteix a les
trobades sobre perspectives econòmiques que
organitza cada any la Cambra de Sabadell i que
tenen com a ponent el Sr. Josep Oliu, president del
Banc Sabadell.

Fem Vallès
El Gremi forma part de Fem
Vallès, com la Fundació per la
Indústria i el 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.
Entre els actes que s’han portat a terme durant
el 2021 cal destacar la reunió amb el Conseller
Puigneró on es va tractar el tema de la integració
metropolitana de la C33.
De la mateixa manera, Fem Vallès ha fet propostes
sobre el pla ferroviari català, s’ha demanat una ATM
per al Vallès i s’ha debatut sobre el model tarifari,
entre d’altres.
Aquest 2021 ha nascut el canal de YouTube de Fem
Vallès.

3.

PROJECTES

ECONOMIA CIRCULAR I SIMBIOSI
INDUSTRIAL

22

El Gremi de Fabricants de Sabadell i Texfor han treballat
(2019-2020) de forma coordinada, amb la col·laboració
tècnica d’EURECAT, en l’execució de dos projectes amb
l’objectiu de fomentar l’economia circular al sector
tèxtil català a través de la simbiosi industrial i la
valorització de residus.

diversos sectors de la cadena tèxtil i tipologia de
materials i residus. Durant la seva execució s’han
identificat oportunitats i necessitats del sector en
matèria d’economia circular i simbiosi industrial,
s’han realitzat diverses proves pilot i alhora les
empreses han ampliat els seus coneixements i
visió de la implementació d’estratègies d’economia
circular que incrementen la seva competitivitat i
del benefici ambiental que comporta.

Els projectes Valrestex, liderat pel Gremi de Fabricants,
i Texbio, liderat per Texfor, comparteixen l’objectiu comú
de contribuir a la circularitat del sector tèxtil, però s’han
focalitzat en perspectives complementàries, per tal
d’abastar totes les particularitats de la cadena del sector.

A la sessió de presentació de conclusions van
intervenir diverses empreses que van participar
en els projectes, exposant les seves experiències
i casos pràctics: FYTISA, HILATURAS JESÚS RUBIO,
NYLSTAR i VILARRASA.

VALRESTEX

ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBLE II

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.

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.

Aquest projecte 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).
El 26 de gener de 2021 es va celebrar la jornada
de tancament i presentació de les conclusions dels
projectes, que es van veure endarrerits a causa de
la pandèmia per la Covid-19.
Els projectes han comptat amb la participació de
19 empreses tèxtils, fet que ha permès abastar

L’objectiu del projecte Economia circular i
sostenible II ha estat l’anàlisi de les dificultats
d’implementar criteris d’EC en la gestió dels residus,
dins el procés productiu de les empreses tèxtils.
Aquest projecte va partir de la informació obtinguda
en el marc del projecte TechACTE: innovació versus
tradició (2018) on es va impulsar el contacte i es va
recollir coneixement sobre el grau de sensibilització de
les empreses d’ACTE al territori, els seus interessos
en la implementació d’EC i en la gestió dels residus.

Economia circular i sostenible II ha aprofundit en
la generació de residus a les empreses, la seva
gestió i tractament, així com les possibilitats de
millora tant en la gestió com en la seva valorització.
Igualment ha aprofundit en les estratègies de
simbiosi industrial que permetin convertir aquests
residus en productes.
El 4 de març de 2021 es va celebrar la sessió de
presentació de resultats del projecte, en la qual van
intervenir el Gremi de Fabricants i l’Ajuntament de
Sabadell.
La jornada va comptar amb la ponència “Gestió
de residus i Economia Circular al sector tèxtil” a
càrrec del Sr. David Allo, expert en sostenibilitat
i economia circular, així com amb l’exposició dels
casos pràctics de les empreses HIDROCOLOR i
Sylvia Calvo BCN.

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.
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
Sabadell, per la seva ubicació propera a Barcelona
i per les seves condicions, pot acollir inversions
econòmiques, culturals i socials que permetran
donar vida a la ciutat i contribueixin a recuperar el
lideratge de Sabadell en el territori.
És per aquesta raó que el Gremi de Fabricants
ha elaborat un projecte per al desenvolupament
socioeconòmic del Polígon Sud-Oest. El 2021 es va
presentar a la ciutat i a l’Ajuntament.
Aquesta proposta és un punt de partida i hi ha
la voluntat que generi el corresponent debat
ciutadà per fer-hi les modificacions que s’acordin
amb les diferents entitats de la ciutat i persones
implicades. L’equip de govern està treballant una
proposta diferent que amplia l’àrea d’actuació.
La proposta descriu la ubicació de diferents espais
en què hi hauria habitatges (privats i socials),
empreses, hotels, comerços i serveis, i sempre
incorporant-hi zones verdes i equipaments que
espongin la ciutat. Es preveu un disseny en què
es podrien arribar a crear fins a 40.000 llocs de
treball, cosa que comportaria que els sabadellencs
tinguessin més facilitat per trobar feina i podrien
evitar desplaçaments innecessaris per anar
a treballar, així com fomentar la implantació
d’empreses de fora a la nostra ciutat. Es tracta de
recuperar quotes de major equilibri entre la població
ocupada i el nombre de llocs de treball a la ciutat,
dels quals som molt deficitaris.
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Aquest plantejament emula el que en el seu
moment va significar la creació del projecte
22@ a Barcelona. Avui Sabadell pot liderar un
projecte de ciutat, actualitzat i adaptat a les
nostres condicions. En tot cas, la realització d’un
projecte d’aquest tipus fomentaria que s’expandís
i fomentés la modernització de la ciutat amb el

corresponent impuls de l’activitat econòmica i
social i afavoriria una nova presència de Sabadell
en la regió metropolitana de Barcelona.

DINAMITZACIÓ ÀREA RIPOLL

Actualment des del Gremi s’està treballant amb el
Departament d’urbanisme per redefinir els usos de
les infraestructures del Ripoll. Som els principals
interlocutors del departament d’Urbanisme i som
la principal part de la taula dels usos del Ripoll.
Defensem la indústria en aquesta àrea i que
finalment l’àrea del Ripoll sigui reconstruïda, amb
activitat industrial (sostenible) i accés fàcil per
part de la ciutadania.

L’Associació del Polígon Sud-oest manté reunions
amb el Gremi i estan molt agraïts de la nostra
actitud constructiva i impulsora de la transformació
sense cap voluntat de cobrar-los o dirigir-los.
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Des de l’Associació per
l’impuls de l’Àrea del riu Ripoll
se segueix treballant per
impulsar la dinamització de
l’entorn del riu Ripoll i des
d’aquesta legislatura s’ha
treballat empenyent i aportant una visió de com ha
de ser l’àrea Ripoll redefinida.
El Gremi ha intervingut en la definició i proposta que
ha fet l’Ajuntament en la sol·licitud als fons Next
Generation per a ciutats.

Des del Gremi de Fabricants s’ha aconseguit aquest
2021 portar fibra òptica al sector.

4.

ACTIVITATS I JORNADES

Les reunions de Junta Directiva
El Gremi de Fabricants celebra reunions de Junta
Directiva bimensuals 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.
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.
Durant el 2021 es va convidar a assistir a les juntes:
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· Ajuntament de Sabadell. L’alcaldessa de Sabadell,
la Sra. Marta Farrés, explicà els projectes Next
Generation que la ciutat elaborava per a la seva
presentació. L’alcaldessa va destacar que molts dels
projectes es van treballar estretament amb el Gremi
de Fabricants, atès que la relació entre el Gremi
i l’Ajuntament és molt propera. Com a projectes
presentats i treballats conjuntament destaquen: la
reforma de l’Àrea Ripoll, la digitalització de la ciutat i
la transformació del polígon sud-oest, entre d’altres.
· Fundació Bosch i Cardellach. Van assistir la seva
directora, Sra. Isabel Vega, i la vicedirectora, Sra.
Glòria Dalmau, que van presentar els projectes de
futur de l’entitat, després del canvi de junta produït
pel traspàs de l’anterior director, Sr. Josep M. Benaul.
· Corporació Sanitària Parc Taulí. El Sr. Josep Masip va
assistir com a conseller de govern de la Corporació
Parc Taulí, qui en nom de la presidenta de la
Corporació va agrair a la Junta Directiva la feina de
suport realitzada durant el període de pandèmia i va
fer èmfasi en l’agraïment per l’entrega que el Gremi
va fer als seus professionals de 2.000 bates d’alta

qualitat. També va explicar a la Junta les obres que
es porten a terme i va destacar la bona feina dels
professionals en època de pandèmia.
· Associació dels Amics i Professionals del Tèxtil. El Sr.
Manel Borrell, com a president de l’entitat, va proposar
que el Gremi de Fabricants se sumés a la demanda de
la creació d’un consorci format per diferents entitats
a fi d’impulsar la creació del Museu Tèxtil a Sabadell
al Vapor Pissit.
· Ajuntament de Sabadell. La Sra. Montse González,
regidora de desenvolupament econòmic i impuls
administratiu del consistori, va informar sobre els
diferents projectes de ciutat i va destacar l’estreta
col·laboració que té el Gremi de Fabricants amb
l’Ajuntament de Sabadell, agraint la seva actitud
i les aportacions que fa l’entitat a la ciutat. La Sra.
González també va posar èmfasi en la importància de
la taula de desenvolupament econòmic de Sabadell i
va assegurar que farà el possible per dinamitzar-la al
màxim i aconseguir resultats.

SBD Cercle d’Entitats
SBD Cercle d’Entitats agrupa més de 130 entitats
de la ciutat que es reafirmen en el seu compromís
i decisió de ser actors actius en la definició i
reconstrucció de Sabadell.
La iniciativa parteix de la convicció que la societat
civil s’ha d’implicar en la construcció de la ciutat,
participant de forma activa i compromesa, fent
propostes i el corresponent seguiment amb el govern
municipal i els grups polítics.
Malgrat aquest temps marcat per la pandèmia
que ha alentit l’activitat social (entre d’altres),

SBD Cercle d’Entitats ha continuat realitzant
sessions de treball online o presencialment dels
diversos grups de treball, així com reunions del
grup coordinador i reunions amb l’Ajuntament. De
la mateixa manera, el 2021 es va celebrar la reunió
del plenari de la plataforma.
Fruit d’aquest treball s’ha dissenyat un cicle de
debats ciutadans per al 2022, amb l’objectiu de
compartir amb la societat civil la situació actual
i les possibles solucions en relació amb diversos
àmbits d’interès com són habitatge, sanitat i acció
social, i transició urbanística de la ciutat.
Entitats que s’han adherit a SBD Cercle d’Entitats:
Acadèmia de Belles Arts, 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
d’Indústries Químiques, Associació Juvenil Esquitx,
Associació de Professionals i Amics del Tèxtil, AVAN
Fundació, Cambra de Comerç de Sabadell, Càritas,
Castellers de Sabadell, CC OO, Centre d’Esports
Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Cercle Sabadellès,
CE Mercantil (Club Esportiu), CIESC, CIPO, Club
Bàsquet Sant Nicolau, 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
d’Associacions Veïnals - FAVS (25 entitats),
Federació Sabadell Cultura (17 entitats), Fundació
1859 Caixa Sabadell, Fundació Ars, Fundació
Barnola, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació
Educació Solidària, Fundació per la Indústria -

Sabadell 1559, Fundació MAIN, Fundació Òpera
Catalunya, Fundació Privada ATENDIS, Fundación
Secretariado Gitano, 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.

Fundació Bosch i Cardellach
El 2021 el Gremi i la Fundació Bosch i Cardellach han
endegat el cicle de conferències Sabadell tèxtil. De
la tradició a la innovació.
Amb aquest cicle de xerrades ambdues entitats
volen posar en valor la importància del sector tèxtil
a les nostres vides i l’aportació que la indústria
tèxtil fa a la societat, així com l’evolució del sector,
la seva transformació, capacitat de resiliència i
adaptació.
El cicle, que s’inicià el 19 d’octubre i s’estendrà
fins al març de 2022, consta de cinc sessions:
Testimonis de la història tèxtil, La indústria tèxtil
auxiliar, Empreses tèxtils i sectors d’aplicació,
L’adaptació del tèxtil a la pandèmia. És possible
transformar-se? i El tèxtil i les causes socials.
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Reunions

Actes de ciutat

17 de maig. Reunió amb el diputat d’ERC al Congrés
dels Diputats i president de la Comissió d’indústria,
el Sr. Joan Capdevila. Va venir acompanyat del cap de
l’oposició de l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Gabriel
Fernández, i del diputat al Parlament de Catalunya, el
Sr. Juli Fernández. La sessió es va fer en col·laboració
amb Texfor, que ja ha establert una relació fluida amb
el diputat Capdevila.

Empresa amb Vàlua

17 de maig. Reunió amb el diputat Sr. Paco Aranda
del Congrés dels Diputats. Va venir acompanyat de la
diputada Sra. Montse Mínguez i la regidora d’Economia
de l’Ajuntament de Sabadell, Sra. Montse González.
El tema principal de la reunió va ser el fons NEXT
GENERATION i la importància que siguin assequibles
i útils per a les empreses i els suposin una entrada
de diners que els permeti millorar clarament la seva
competitivitat.
9 de juny. Reunió amb el Sr. Lluís Matas, nou regidor
i portaveu de Junts x SBD, acompanyat del Sr. Joan
Reixach. El Sr. Matas va entrar a l’Ajuntament en
substitució de la Sra. Lourdes Ciuró, que ha estat
nomenada consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Es va fer palès que hi ha molta sintonia
amb el Gremi, atès que el Sr. Matas ha format part de
l’ISP i del Gremi.

El 23 de novembre va tenir lloc un acte públic de
lliurament del distintiu “Empresa amb Vàlua” i de
presentació del Catàleg de productes i serveis de
la Plataforma.
Durant l’acte també es va organitzar una taula
rodona amb la participació de la secretària general
del Gremi de Fabricants, Sra. Núria Aymerich.
Vàlua està formada per 20 entitats de la ciutat que
treballen conjuntament amb la finalitat d’avançar
en la igualtat d’oportunitats i la inclusió social i
laboral de totes les persones, especialment les que
pertanyen a col·lectius vulnerables.

Escola Salesians de Sabadell
El 28 d’abril el Gremi de Fabricants va retre un
reconeixement als alumnes de l’Escola Salesians de
Sabadell que han participat, durant el curs acadèmic,
en la realització del projecte Artextil Innovation.
Artextil Innovation és un projecte STEAM (Science,
Technology, Engineering Art and Maths) que

sensibilitza el jovent de Sabadell envers els seus
orígens i afavoreix la projecció del món tèxtil.

El projecte recull els orígens tèxtils de Sabadell i
d’una manera pràctica posa l’alumnat en contacte
amb el coneixement de les fibres, els teixits, els
processos, el disseny, el patronatge i la confecció,
així com les desfilades i la comunicació, tot
superant el repte de la creació d’una col·lecció de
samarretes.
El reconeixement del Gremi, amb la visita a l’escola
i el lliurament d’un diploma, va posar en valor
aspectes rellevants del projecte com la promoció
del món tèxtil i l’impuls de noves vocacions,
perquè enllaça el jovent amb les arrels industrials
de Sabadell i preserva la història, i també per
valors com la col·laboració, el treball en equip, la
transmissió del coneixement entre generacions, la
creativitat, l’esforç i la constància, entre d’altres.
A l’acte van participar el professorat i alumnat
de l’escola Salesians, una representació del
Gremi encapçalada per la presidenta, Rosvi Moix,
i representants de l’Associació de Professionals i
Amics del Tèxtil.

Club Futbol Base de Sabadell
A partir del 2021, el Gremi de
Fabricants de Sabadell forma part
com a patró del Club de Futbol Base
de Sabadell, que té per objectiu
mantenir la memòria històrica del
futbol SBD com també una vocació de donar atenció als
col·lectius amb especials dificultats.

Assistència a actes
El Gremi assisteix normalment a diferents actes
institucionals, però aquest 2021, a causa de la
pandèmia, molts han estat virtuals.
Dels que s’ha pogut anar presencialment, en
destaquem:
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Acte de signatura del campus urbà Salut.
Col·laboració entre la UAB, Consorci Sanitari Parc
Taulí, FUNDIT i Ajuntament de Sabadell per al
desenvolupament d’un campus urbà de ciències de
la vida i de la salut a Sabadell. Octubre 2021.
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Assistència a la reunió sobre ordenances de
l’Ajuntament de Sabadell.
Assistència a la taula de desenvolupament
econòmic i de competitivitat de Sabadell, de nova
creació aquest 2021 per part del Consistori.

5.

EL GREMI I L’EMPRENEDORIA
A TRAVÈS DE L’ISP

poden ajudar les incubadores d’empreses al
desenvolupament i la consolidació d’un projecte
empresarial.
Els empresaris i emprenedors necessiten solucions
concretes i pràctiques a les situacions reals que
sorgeixen en la realització de la seva activitat o bé
en el moment d’emprendre un projecte empresarial;
alhora, la universitat els pot aportar investigació i
rigor científic.
L’Institut Sallarès i Pla, que agrupa els joves
empresaris i directius industrials, continua
treballant per potenciar i fomentar les vocacions
directives i empresarials.
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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 la jornada virtual es van conèixer diversos
casos d’aquestes aportacions entre el món
empresarial i l’àmbit de la recerca. Es van presentar
experiències sabadellenques de: Kidnelis, jocs
educatius; l’start-up Haddock, SaaS especialitzat
en Horeca, i ESDIColor_LAB – Intercolor, dedicats
a l’estudi de tendències socials per a l’elaboració
de propostes cromàtiques i la realització de cartes
de color que s’aplicaran als diferents sectors
industrials, fonamentalment al sector de la moda.

Durant el 2021, degut a la pandèmia, ha sigut difícil
poder realitzar les habituals visites a empreses,
universitats o altres centres d’interès.
El 23 de novembre l’ISP i el Gremi van organitzar la
sessió Emprenedoria i transferència de coneixement
entre universitat i empresa.
L’objectiu de la jornada se centrà en la manera
com pot ajudar la transferència de coneixement
entre l’entorn econòmic i l’entorn universitari a
l’emprenedoria i la creació d’empreses, i en com

De la mateixa manera, l’ISP ha prosseguit amb les
habituals reunions de membres de l’entitat.

6.

EL GREMI I TEXFOR,
com a patronal sectorial tèxtil

123 empreses han format els seus treballadors
mitjançant els cursos organitzats per Texfor.
• Col·laboració amb la UPC. Beques en enginyeria
industrial. Atorgament de beques per a alumnes
d’Enginyeria Industrial, en col·laboració amb la
UPC.
El Gremi de Fabricants, en la seva qualitat
d’entitat fundadora, forma part de Texfor des del
seu naixement el 2010, juntament amb els sector
tèxtils cotoners, seders i ram de l’aigua.
Texfor representa i defensa l’interès col·lectiu de
les empreses tèxtils del país.
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El Gremi forma part del Comitè Executiu de Texfor,
que és el que determina les línies d’actuació, amb
tres representants.

• Internacionalització. Gestió d’accions agrupades.
Promocionant empreses internacionalitzades del
sector a través dels web www.textilfromespain.com
i www.technicaltextiles-spain.org. Rellançament
del portal Textiles from Spain. S’ha pogut assistir
presencialment a la fira A+A a Düsseldorf, cosa que
ha suposat el primer esdeveniment per reprendre les
activitats ferials, missions, simposis internacionals…
després de la pandèmia.

Serveis que s’ofereixen a través de Texfor:

• Laboral. L’acord per al conveni col·lectiu del
sector tèxtil ha estat un dels principals punts en
l’activitat de l’àrea laboral durant el 2021. S’han
rebut al voltant de 2.000 consultes relatives
a la flexibilització laboral (ERTOs, jubilacions,
registre salarial i distribució de la jornada). S’ha
organitzat un curs d’actualització de normativa
laboral (reforma de pensions, aplicacions de
plans d’igualtat, normativa del treball a distància
i teletreball).

• Formació. S’han continuat aplicant mesures
de flexibilització per a la impartició de formació
per tal d’adaptar-les a la situació causada per
la Covid-19, permetent utilitzar modalitats
diverses: presencial, aula virtual i bimodal. S’han
elaborat i gestionat plans de formació a mida
in company. S’han seguit potenciant els acords
de col·laboració amb universitats i centres de
formació professional dual. Durant el 2021,

• Innovació. Pel que fa a R+D+I es destaca que s’ha
seguit treballant per unificar grups d’experts per a la
normalització de les mascaretes, formant part del
grup estatal CTN GET26 i també del grup de treball
CEN/TC 248/WG 38 “Community face coverings
- Guide to minimum requirements, methods of
testing and use”. S’ha organitzat un curs de
tèxtils intel·ligents i s’ha participat en el panel
tèxtil d’Advanced Factories, congrés especialitzat

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
altres competències pròpies de la seva missió com
a confederació de la indústria tèxtil.

en indústria 4.0 i manufactura avançada, amb
la ponència Modelo de adaptación a los cambios
radicales, on es presentaven els resultats i
conclusions del nivell de maduresa digital de la
indústria tèxtil espanyola, francesa i portuguesa.
• Programes europeus. Smartx (acceleradora
europea de tèxtils intel·ligents). Texfor ha aconseguit
l’aprovació de 6 projectes durant el 2021, enfocats
al desenvolupament de productes basats en tèxtil
intel·ligent i pensats per al benestar, la salut o
l’exercici físic.

Tex-.Med Alliances (aliances tèxtils al Mediterrani per
al desenvolupament empresarial, internacionalització
i innovació amb la participació d’entitats de set
països). El 2021 ha enfocat la seva actuació en tres
línies: Fashion Restart (impuls de la indústria tèxtilmoda); Health Emergencies (tèxtil sanitari) i Circular
Economy (iniciatives en l’economia circular),
TheMedNew. Creació de la plataforma www.themednew.
eu, per promocionar les empreses del sector tèxtil del
Mediterrani i fomentar la col·laboració entre elles.
DigiTVC (Digitalització de la Cadena de Valor Tèxtil).
Projecte finançat per la UE i liderat per Texfor per
facilitar l’accés a noves metodologies i eines de
digitalització a les empreses de la cadena de valor
tèxtil.
STAND Up! Posada en marxa del projecte finançat
per la UE, en el marc del programa ENI CBC Med i
en el qual Texfor participa com a partner. Aquest
projecte té com a objectiu promoure les startu-ps
basades en l’economia circular.
Circular Innobooster. Amb la participació de Texfor,
s’ha iniciat aquest projecte, juntament amb altres

països, per cercar l’acceleració de negocis basats
en processos regeneratius i l’economia circular.
• Jurídic i fiscal. L’activitat de Texfor durant
el 2021 ha continuat centrada en la defensa,
davant l’administració, de les necessitats de
les empreses, així com l’assessorament de tot
tipus de gestions i actuacions relacionades amb
la situació econòmica i laboral derivada dels
efectes de la pandèmia Covid-19 (ajornament de
deutes tributaris, deducció de pèrdues derivades
d’insolvències, reducció de l’IVA en material
sanitari; i, en l’àmbit internacional, assessorament
pel que fa al Brexit i a Turquia).
• Sostenibilitat. S’ha acompanyat els socis
–com és habitual– per resoldre dubtes quant a
sostenibilitat, medi ambient, economia circular o
descarbonització, entre d’altres. La divulgació ha
estat un tema molt important durant el 2021 amb la
participació en les jornades IV Jornada de industria
textil y sostenibilidad, amb la UPC; Economía
circular en las pymes, amb la Fundació ICO, i la Dual
Transition, coorganitzada amb altres entitats. S’ha
participat en el “Pacte per la Moda Circular” impulsat
pel Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat
de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya.
En l’apartat de formació específica, s’ha impartit el
curs Fundamentos y tendencias de sostenibilidad
en la cadena de valor de la industria textil.
• 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:
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· Representació a Ginetex.
· Participació a Euratex.
· El CIE dins els òrgans de govern de UNE-CTN 40.
· BREF Textil per a la transició ecològica.
· Representació dins del Foro de Alto Nivel de la
Industria Española.
· Reunions amb l’Administració.
· Foro social de la Moda, formant part per tractar
temes com: due diligence, aspectes ambientals,
la descarbonització, etc.).
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· ETIC. El CIE se suma a aquesta iniciativa europea
d’etiquetatge voluntari per als consumidors
finals.
· Signatura del Conveni Col·lectiu.
· Creació de l’Observatori del Sector Tèxtil i
Moda, en el context dels Fons Europeus Next
Generation, per activar la definició d’un projecte
per transformar el sector enfront dels actuals
i forts reptes en tendències de consum,
regulatoris i de competitivitat.

7.

EL GREMI i el desenvolupament, la innovació i el suport a la indústria, a través
de la FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA

· 28 de juny. Trobada amb el secretari general
d’Indústria i PIME (Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme), Sr. Raúl Blanco.
· 18 d’octubre. Formació Professional (FP) i
sector Indústria 4.0.

La Fundació per la Indústria, conjuntament amb el
Gremi de Fabricants, segueix amb el programa per
posar en contacte les grans empreses industrials
que operen a Catalunya amb les PIMES industrials
catalanes, amb la col·laboració d’ACCIÓ i el suport
de Foment i Fepime.
Les jornades organitzades aquest 2021 han estat:
38

· 25 de gener. Fluidra, d’empresa familiar a
multinacional, la importància de la tecnologia
en el procés, i el paper de les persones en la
transformació.
· 15 de febrer. Banc Sabadell - Bonpreu: el valor
de la intel·ligència artificial.
· 8 de març. Roca, disseny i innovació.
· 22 de març. SEAT: Com afecta la digitalització al
sector de l’automoció?
· 5 de maig. Costa Brava Mediterranean Foods
(grup Cañigueral), el creixement d’una empresa
familiar.
· 7 de juny. Puig i la Indústria 4.0. Un nou i ambiciós
pla de creixement.
També s’han organitzat sessions per tractar temes
d’actualitat:

· 2 d’abril (juntament amb el Pacte Industrial de
la Regió Metropolitana de Barcelona). L’impacte
de la intel·ligència artificial a les empreses.
Juntament amb la Direcció General d’Indústria
del Departament d’Empresa i Treball i l’Agència
per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de
la Generalitat de Catalunya, s’han presentat els
següents estudis, de la col·lecció “Papers de
l’Observatori de la Indústria”:

· 12 de juliol. “Capacitats i tecnologies vinculades
a la indústria 4.0 a Catalunya”
· 29 de setembre. “Transició energètica i indústria”
· 27 d’octubre. “Nova indústria: nous serveis de
valor afegit en les cadenes de valor industrials El cas de la moda a Catalunya”
· 17 de novembre. “La transició cap a la competitivitat
sostenible: l’impuls del valor compartit a Catalunya”
La Fundació segueix col·laborant amb Catalunya
Ràdio, dins del programa Revolució 4.0 dirigit per la
periodista Xantal Llavina, acompanyant persones
rellevants a aquest 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.

· 10 de gener: “El cas Cafès Cornellà”
· 7 de febrer: “Les revolucions industrials sempre
han tingut opositors”

· 28 de març: “Posem en contacte les pimes amb
grans empreses i junts construeixen”

· 18 de juliol: “L’economia catalana se’n ressentirà,
si les pimes no fan el pas al 4.0”

· 18 d’abril: “Cal obrir les empreses digitalment i
ser ràpids a fer les coses”

· 5 de setembre: “La indústria té manca de gent
amb formació adequada”

· 23 de maig: “La intel·ligència artificial va com
un coet i permet noves formes de fer negocis”

· 3 d’octubre: “Necessitem dones que facin
estudis d’FP d’industrials”

· 27 de juny: “La transformació digital és i ha de
ser l’èxit de les pimes del nostre país”

· 7 de novembre: “Hi ha robots que inspeccionen
les vinyes catalanes”
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Per al proper any, la Fundació per la Indústria ha
programat conjuntament amb ACCIÓ el cicle de
jornades “Innovació 4.0 per reptes de la indústria”.
Aquestes jornades tenen per objectiu donar a
conèixer com les solucions innovadores d’Indústria
4.0 poden oferir resposta als principals reptes que
té actualment la indústria catalana. D’aquesta
manera, a les sessions es realitzarà la presentació
de proveïdors en tecnologia i eines 4.0 que poden
proporcionar respostes a aquests reptes en
diversos àmbits de la cadena de valor. També es
presentaran casos pràctics d’empreses que han
fet servir aquestes tecnologies.

Entre els treballs portats a terme, destaquem que
la Xarxa d’Acció Circular de l’Àmbit B30 va presentar
l’informe “Circular Àmbit B30” amb potencials
estratègies per implementar l’economia circular en
aquest territori.

Tota la informació està recollida a la pàgina web
www.fundacioperlaindustria.es

Els ponents del projecte SeeRRI van posar el Hub b30 com
a exemple europeu per impulsar la innovació territorial,
tal com ho han afirmat en la seva conferència final,
titulada “Incorporación de la investigación y la innovación
responsables en la planificación regional”. En aquest
projecte participen universitats, centres tecnològics,
governs regionals i associacions empresarials. Es van
seleccionar com a cas d’estudi tres territoris europeus
amb diferents estratègies d’especialització intel·ligents,
un d’ells va ser l’àrea de la B30.

• Juntament amb

• Juntament amb

La Fundació per la Indústria és part activa de
l’Associació Àmbit B30, 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 B30 i
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’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, entre els quals els
Consells Generals.

8.

EL GREMI pel desenvolupament
territorial, amb CIESC

En el transcurs del 2021, el CIESC ha realitzat
trimestralment l’INFORME DE RESULTATS DE
L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL, que
està patrocinat per Gremi de Fabricants, Cambra de
Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Banc Sabadell
i Ajuntament de Sabadell, i amb el suport de l’Idescat.

• Juntament amb
El Gremi de Fabricants ostenta la vicepresidència
de la patronal intersectorial CIESC.
Durant el 2021, s’ha seguit amb els objectius del
Consell, que són:
· Salvaguardar els interessos comuns de les
associacions membres.
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Estar present en els següents grups de treball:

· Representar els associats davant les
administracions públiques, organismes privats,
associacions empresarials d’àmbit semblant o
superior, tant sectorials com intersectorials, i
sindicats.

· Mesures sobre fiscalitat.

· Promoure el progrés del teixit empresarial
mitjançant convenis, estudis, formació
professional, recerca, innovació, investigació,
assessorament, finançament, col·laboració,
integració al món laboral, internacionalització,
xerrades i difusió d’informació.

· Grup impulsor del Pacte.

· Impulsar el creixement de socis, la indústria 4.0,
la sostenibilitat i la col·laboració pública-privada
· Exercir de lobby.
· Participar activament en Fem Vallès, l’estratègia
Territorial (SOC) i el Pla Específic del Vallès.

· Mesures sobre formació.
· Mesures sobre polígons industrials.
· Mesures sobre comerç urbà.

• Juntament amb

• Juntament amb

Se segueix treballant des del CIESC amb l’objectiu
de donar suport al CEP per ser la veu econòmica
completa de Sabadell i demarcació.

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.

Durant el 2021, degut a la pandèmia, el CEP ha
aturat la realització del cicle Diàlegs d’Economia.

El CIESC forma part del Comitè Executiu i de la
Junta Directiva de Fepime.
El 15 de maig, Fepime va presentar, conjuntament
amb el Gremi de Fabricants, Texfor i CIESC, la
memòria de conclusions del 4t Congrés de la micro,
petita i mitjana empresa de Catalunya que, sota el
títol Resiliència, digitalització i sostenibilitat, les
claus per a la recuperació de la pime catalana, va
tenir lloc l’any 2020.
Aquestes conclusions van sorgir de les diferents
reunions amb associacions catalanes, entre elles
el Gremi de Fabricants, en la sessió de treball del
dia 4 de maig de 2021.
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9.

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

El Gremi als mitjans
El Gremi ha estat present a l’esfera informativa a
través de les seves aparicions en premsa com a
reflex de les activitats que ha organitzat o en què ha
col·laborat activament, i també mitjançant entrevistes
i declaracions com a veu econòmica i social.
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De la mateixa manera, l’entitat està cada cop més
present a les xarxes socials.

El Gremi a Ràdio Sabadell

Informació i documentació
Recull de premsa
Lliurament periòdic de les notícies més destacades
del Gremi i altres notícies d’interès per als associats.

Circulars informatives
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.

En la tasca de tenir informats els socis en tots els
àmbits, s’han lliurat circulars específiques del Gremi, així
com informacions d’interès sectorial a través de Texfor.

Servei de biblioteca i documentació
Aquest servei ha donat continuïtat durant el 2021
al projecte de reestructuració del fons bibliogràfic i
actualització de la base de dades de la biblioteca.
La biblioteca i l’arxiu històric del Gremi han estat
consultats, com ja és habitual, per estudiants,
investigadors, historiadors i altres entitats o persones.
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10.

CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB
DIFERENTS ENTITATS

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
2021, majoritàriament en format online.
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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
· Esports (Fundació Esport Innovació Sabadell)
· Acció Social i Promoció Econòmica

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, quan la pandèmia ho ha fet possible.
El Gremi treballa des de fa
anys amb l’Associació de
Professionals i Amics del
Tèxtil per a la conservació
del patri-moni industrial
tèxtil de Sabadell.
El Gremi ha participat
activament com a patró
en la secció d’economia
i ciències socials, assistint a les reunions del patronat i
a algunes conferències al llarg de l’any.

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 del grau en
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 Fabricants de Sabadell i
l’ESCI-UPF promouen
el Programa de pràctiques a empreses del grau en Negocis i Màrqueting
Internacionals.

Altres entitats en les quals es col·labora

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.
Ajudem a la visibilitat dels seus
serveis i fem una aportació al Sopar
d’Empresaris que CIPO organitza
cada any.
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11.

DADES SECTORIALS

ESTADÍSTIQUES SECTOR TÈXTIL-CONFECCIÓ 2021 CATALUNYA
Dades absolutes Importància relatives s/ indústria
manufacturera catalana
Empreses
2,384
12%
Ocupació
28,892
7%
Xifra de negoci (milions)
3,802
4%
Producció (milions)
3,823
4%
Valor afegit (milions)
1,109
4%
Exportacions (milions)
4,392
8%

INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR TÈXTIL A NIVELL ESPANYOL
54

Empreses
Treballadors
Xifra de negoci (milions)
Importacions (milions)
Exportacions (milions)

3.591
46.642
6.046
4.922
4. 467

DADES GENERALS DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL ESPANYOLA
2016
3.562

2017
3.608

2018
3.783

2019
3.799

2020
3.633

2021
3.591

% 21/20
-1,2%

44.799

46.021

47.154

47.081

45.818

46.642

1,8%

Xifra de negoci
(milions €)

5.547

5.927

5.927

5.796

5.304

6.046

14,0%

Importacions
(milions €)

4.408

4.511

4.414

4.510

5.750

4.922

-14,4%

Exportacions
(milions €)

3.891

4.262

4.252

4.375

3.651

4. 467

22,3%

-517

-249

-162

-135

-2.099

-455

>100%

Empreses
Llocs de
treball (000)

Balança
comercial
(milions €)
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(*): 1.326 de més de 5 treballadors.
Exportacions (mil €)
2016
Fibres
208
Filats
423
Teixits
1.295
Teixits de punt
352
Catifes i
98
recobriments

2017
307
465
1.370
351

2018
313
448
1.329
350

2019
353
451
1.377
363

2020
236
377
1.075
297

2021
315
473
1.364
379

% 21/20
7,0%
10,6%
30,5%
8,5%

% total
7,0%
10,6%
30,5%
8,5%

111

112

118

108

138

3,1%

3,1%

Articles d’ús
tècnic

899

962

1.016

1.037

913

1.071

24,0%

24,0%

Tèxtil llar i
altres

616

696

684

676

646

728

16,3%

16,3%

3.891

4.262

4.252

4.375

3.651

4. 467

100,0%

100,0%

Total

Importacions (mil €)
2016
Fibres
404
Filats
518
Teixits
1.073
Teixits de punt
244
Catifes i
165
recobriments

2017
426
547
1.120
220

2018
437
533
1.037
204

2019
433
504
1.083
209

2020
352
392
815
149

2021
456
561
1.007
193

% 20/19
29,5%
43,2%
23, 4%
29,9%

%/total
9,3%
11, 4%
20,5%
3,9%

182

189

211

172

242

40,6%

4,9%

820

811

848

859

800

910

13,8%

18,5%

Tèxtil llar i
altres

1.183

1.204

1.167

1.211

3.079

1.553

-49,6%

31,6%

Total

4.408

4.511

4.414

4.510

5.750

4.922

-14, 4%

100,0%

Articles d’ús
tècnic
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PRINCIPALS CLIENTS
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PRINCIPALS PROVEÏDORS

Fuentes: INE, MEYSS, Dpto de Aduanas y estimaciones CITYC.

