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Xavier Garcés

Regidor Àrea 
Promoció Econòmica

Aquest és el primer cop que signo l’Editorial de la revista Ciutadania 
i Empresa com a regidor de Promoció Econòmica. 

Si el primer número va ser una aposta per compartir amb vosaltres 
tot allò que tingués relació amb les accions que es desenvolupen per 
promoure l’activitat econòmica de Barberà del Vallès, en aquesta 
ocasió, ja fem un pas més endavant, oferint-vos això i molt més, amb 
noves seccions per avançar-nos al que es preveu que sigui notícia en 
un futur proper.

En primer lloc, cal presentar-vos l’avanç del Pla estratègic de l’Àrea de 
Promoció Econòmica per als propers set anys.

El Pla estratègic, expressió molt usada en el món empresarial, no és 
més que el document  on es reflecteix quina serà l’estratègia a seguir 
a mitjà termini en una empresa o institució; és una planificació de 
quines seran les directrius que caldrà seguir en els propers anys per 
tal que es puguin assolir els objectius establerts.

En l’elaboració d’aquest Pla, hi han participat representants de 
l’àmbit social i econòmic del nostre municipi, amb entrevistes 
personalitzades i tallers participatius; a més, s’ha fet l’estudi de quina 
és la realitat del municipi en l’àmbit de població, d’atur, d’activitat 
econòmica i d’ocupació.  En aquest moment, ja estem en disposició 
de presentar-vos “un primer esbós” de quines són les línies d’actuació 
que es desenvoluparan: el capital local, la cohesió social, així com la 
sostenibilitat i qualitat de vida. 

Si, en els últims anys, la incorporació de l’ús d’internet a les nostres 
vides ha suposat una revolució en el camp de la informació, sembla 
que una propera revolució s’està desenvolupant de la mà de la recerca 
en nanotecnologia. Coses que avui en dia encara ens poden semblar 
ciència ficció, és possible que es converteixin en una realitat gràcies a 
l’estudi dels components més petits que conformen la matèria. 

Els estudis en nanotecnologia consisteixen a fer un zoom de la realitat, 
“per fer gran el més petit”, amb l’objectiu de conèixer-la i mirar 
d’aprofitar-la en el camp de la medicina, la indústria, la conservació 
del medi ambient, etc. Hi ha molts camps d’aplicació que poden fer 
un gir substancial gràcies als avenços en la investigació d’aquest tipus. 

És un camp molt engrescador que coneixerem de la mà del director 
de la Fundació Privada ICN, Institut Català de Nanotecnologia. 

Però, com us deia, hem encetat noves seccions i ens ha semblat que 
la revista Ciutadania i Empresa havia de tenir un espai reservat a la 
Responsabilitat Social, atès que és un tema que ens afecta a tothom: 
d’una banda, perquè determina  les polítiques de l’Administració 
Pública i les polítiques de l’empresari; i, de l’altra, perquè la 
manera com tot això s’articuli afectarà també els treballadors i  
treballadores que hi treballen i a la societat en general. 

La definició de Responsabilitat Social, segons el Llibre verd de 
la Comissió Europea (Brussel.les 2001), parla de “la integració 
voluntària a càrrec de les empreses, de les preocupacions socials i 
mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions 
amb els seus interlocutors”. 

Com veiem, implica una ètica, una sensibilitat de les empreses cap 
a l’àmbit social i mediambiental per evitar situacions que, a la llarga 
o a la curta, puguin ser perjudicials, però evidentment sense perdre 
de vista l’objectiu empresarial de qualsevol negoci, el de millorar la 
situació competitiva, el posicionament i el valor afegit en relació al 
mercat general. 

En aquesta ocasió, abordem la Responsabilitat Social fent una primera 
aproximació a les polítiques d’Igualtat entre dones i homes en el lloc 
de treball. 

Sota  l’eslògan “A la feina, iguals”, la Generalitat de Catalunya està 
treballant per a la sensibilització de la societat en aquest sentit, amb 
l’objectiu d’evitar situacions desigualitàries que, de forma més o 
menys evident, encara s’estan produint en el món de l’empresa.

Aquest cop, continuem oferint-vos una àmplia oferta formativa per 
als treballadors i treballadores, així com l’oferta d’ajuts i subvencions 
públiques a les quals es poden acollir les empreses.

A més, també hi trobareu “bones pràctiques” en el camp de la 
innovació de la paqueteria de l’empresa Brafim de Barberà del Vallès, 
les conclusions de les Jornades d’Innovació i Tecnologia de Actividades 
Integradas SA, la participació d’un emprenedor del municipi en un 
concurs televisiu, la tasca social que fa l’empresa Barberà Inserta  
en el camp de l’ocupació, les experiències de joves que han  
participat en el Programa de Garantia Social de la Fundació  
Barberà Promoció.

Amb tots aquests temes, desitgem que aquest nou número serveixi 
per apropar-vos a la realitat social i econòmica del nostre municipi i 
esperem que satisfarà les possibles expectatives que vam iniciar amb 
el primer exemplar.
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Vostè és empresari? Distribueix o fabrica cap producte sensible als 
trencaments durant la distribució? Ha tingut o té incidències durant 
la distribució dels seus productes? Creu que està perdent diners en 
logística?

Si alguna d’aquestes preguntes o, millor encara, si alguna de les seves 
respostes l’inquieta, és que té l’oportunitat d’invertir en el millor fons 
d’inversió que hagi conegut mai, el millor per la seva alta rendibilitat  
(entre 2 i 8 euros per euro invertit). Cada any hi ha més empresaris 
que inverteixen en aquest fons. Busqui’n de millors i comprovarà que 
no n’hi ha. 

Tot això és possible? Doncs sí, tenim la tendència a utilitzar la 
paraula embalatge com a sinònim de despesa inútil que es llença. 
En conseqüència, no investiguem gens aquest concepte i això ens 
provoca trencaments que atribuïm a la manca de professionalitat 
dels transportistes, detall que no comparteixo en absolut, ja que els 
transportistes són professionals contractats només per a exercir  
una funció concreta: que el seu client tingui el producte que vostè  
li ha venut en el menor termini possible. De la seguretat del seu 
producte, se n’ha de cuidar vostè. 

S’ha parat a pensar què li suposa una incidència per 
trencaments? 

Permeti’m que li ho recordi: inquietud i nerviosisme del seu client, que 
decideix no pagar-li fins que vostè resolgui el problema, sobreesforç 
del seu personal administratiu en arreglar la situació, gestions, 
transports urgents, recollida, reparació, reembalatge o muntatge d’un 
nou producte, i, el que més es nota, el marge de contribució del primer 
producte es perd generant un elevat cost. 

I si no té incidències, ha pensat detingudament si l’embalatge que 
transporta no duu massa aire ocupant massa espai en la cabina de 
transport? 

Si unim tots aquests aspectes podem, sens dubte, afirmar que 
l’embalatge tècnic és rendible.

BRAFIM-Mecaplast (www.brafim.com) ha aconseguit arribar a un grau d’eficiència considerable respecte a l’embalatge gràcies a un sistema de 
control de la fragilitat. 

BRAFIM disposa d’una unitat  formada per 3 enginyers que es dedica específicament a l’enginyeria de l’embalatge. L’empresa utilitza un sistema per a 
calcular la fragilitat del producte i dissenyar l’embalatge adient per tal d’optimitzar recursos. Aplicant aquest sistema, BRAFIM ha aconseguit, en primer 
lloc, resoldre els trencaments ocasionats durant el transport millorant la protecció;  en segon lloc, reduir el volum de l’embalatge i, per tant, el cost, i, en 
tercer lloc,  reduir els residus. D’aquesta manera, s’agilitza la cadena de transport i distribució i l’emmagatzematge tot reduint els costos en termes d’espai 
i d’incidències. I, a tot això, BRAFIM hi afegeix facilitat de muntatge de l’embalatge i utilització de materials més respectuosos amb el desenvolupament 
sostenible.

  BRAFIM, 

Minimitzem les incidències per trencaments del producte 
que distribueix,  l’embalatge tècnic: el millor fons d’inversió

I què és l’embalatge tècnic?

L’embalatge tècnic és un aspecte de l’embalatge dirigit a 
estudiar de forma científica quina és la millor protecció que 
un producte necessita tenint en compte dos objectius clars: 

1. Garantir un nivell baix d’incidències

2. Minimitzar el volum de l’embalatge

Com s’aconsegueix això seria motiu d’un altre article i, fins i tot, de 
màsters de 2 anys de durada. L’únic que els puc aconsellar és que es 
deixin assessorar per professionals del sector que, ben segur, els faran 
guanyar molts diners i temps. 

Pel que fa a nosaltres, hem dissenyat una aplicació informàtica que, 
a partir de logaritmes matemàtics, fórmules de desacceleració, 
corbes d’amortiment i una màquina de Drop Test per fer els assajos 
corresponents, ens permet dissenyar el millor embalatge per a cada 
producte, protegint-lo al màxim i, minimitzant, així, els riscos eventuals 
per trencament o moviment en el seu interior.
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En el darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya està duent 
a terme una política de creació de centres de recerca, amb la finalitat 
que esdevinguin centres de referència en àrees estratègiques que, 
d’aquesta manera, situïn el nivell de competitivitat de l’R+D catalana  
en un context d’àmbit internacional.

El motor d’aquest programa és seguir les directrius europees marcades  
en les reunions de caps d’estat de Lisboa 2000 i Barcelona 2002, en què  
s’apostà per una economia de futur basada en la societat del 
coneixement. 

És en aquest context que es crea la Fundació Privada Institut Català 
de Nanotecnologia (ICN) centrada en l’estudi de la nanotecnologia, 
concepte nou i amb un potencial de futur que es preveu essencial per al 
desenvolupament científic i tecnològic. 

Atès que la nanotecnologia és un camp multidisciplinar, des de l’ICN 
no es pretén abastar-ne tots els fronts. S’ha hagut de fer una tria de  
temes a desenvolupar tenint molt present l’entorn en el qual s’insereix 
l’ICN, és a dir, el campus de la UAB. A més, la voluntat per part  
del CSIC de potenciar la recerca en nanotecnologia ha fet que  
es formalitzés la constitució d’un centre mixt ICN-CSIC (CIN2), 
amb titularitat compartida, a fi d’abordar temes comuns de recerca; 
posteriorment, també s’ha constituït el Barcelona Nanotechnolgy  
Cluster de Bellaterra (amb participació de la UAB, el CSIC, l’ICN 
i associacions d’interès econòmic allotjades al campus) amb la  
finalitat de ser un punt potent de referència en nanotecnologia. 

L’activitat de recerca que es du a l’ICN i al Centre Mixt ICN-CSIC (CIN2) 
es divideix en dos grans blocs: un més científic dedicat a la nanociència, 
i un altre, més proper al desenvolupament, dedicat a la nanotecnologia. 
Pel que fa als temes de recerca més propers al món industrial, podem  
destacar dos grans àmbits: propietats fisicoquímiques i aplicacions en 
temes de salut.

Quant a les propietats fisicoquímiques, destaquem:

La nanoiònica. S’hi estudia el dipòsit de nanocompostos i de capes  
primes i multicapes nanoestructurades d’alta conductivitat iònica. Un  
dels objectius és el desenvolupament de bateries tipus SOFC  
(Solid Oxide Fuell Cells), amb tecnologia MEMS, amb materials tipus  
fluorita o amb estructura tipus perovskita. 

Aplicacions en l’emmagatzematge i conversió d’energia: bateries 
recarregables de liti, supercapacitors electroquímics, cel.les de 
combustible polimèriques, conversió d’energia solar (amb integració 
de polímers conductors i materials inorgànics fotoelectroactius).  

*

Detecció de seqüències de DNA relacionades amb gens de càncer de mama o 
fibrosis cística. El mateix principi de detecció s’aplica en la detecció de proteïnes. 
Es mostra el sistema de detecció on participen micropartícules magnètiques 
(PM) i nanopartícules d’or (AuNP). El biosensor incorpora un petit iman que 
atrau el material biològic detectant-lo gràcies a la senyal derivada de les AuNPs. 
(adaptat de Langmuir, 21 (21), 9625 -9629, 2005)  

Pel que fa a les aplicacions en salut, tractem:

Síntesi i funcionalització de nanopartícules i aplicació a malalties 
neurodegeneratives, identificació i acció sobre cèl.lules tumorals, estudis 
de toxicitat, etc. 

Nanobiosensors amb detectors de tipus físic o químic i concepció de 
plataformes  lab-on-a-chip: detectors de pol.luents ambientals, anàlisi 
proteòmica basada en immunoassajos amb tecnologia de codificació 
electroquímica “multiplex” i lab-on-a-chip, plataformes tecnològiques de 
nanobiosensors per a la detecció precoç de càncer, funcionalització de 
nanotubs de carboni per a la detecció de drogues, etc. 

*

*

Així mateix, la col.laboració amb altres centres de recerca és un dels 
nostres actius més importants. Cal esmentar, en particular, el protocol 
general signat pel Govern d’Aragó i el de la Generalitat de Catalunya 
(Nanoaracat) per al foment i coordinació d’actuacions conjuntes de 
recerca i desenvolupament de la nanotecnologia. I amb referència als 
vincles amb el sector tecnològic i privat, cal esmentar les estretes relacions 
amb el LEITAT, la creació d’start-ups dins de l’Institut i els convenis de  
col.laboració amb diferents empreses.  

Un dels reptes de l’ICN, i per extensió del CIN2, és vèncer les resistències 
que es poden donar  a l’hora d’apropar-se a aquesta nova tecnologia, 
entenent  que les sinergies entre els centres de recerca, els centres 
tecnològics i les empreses són un element clau per assolir un alt grau 
d’excel.lència i competitivitat en matèria d’innovació i desenvolupament; 
és per aquesta raó que estem oberts a col.laborar activament amb les 
empreses amb les quals puguem tenir interessos comuns.

Biosensors electroquímics basats en nanopartícules d’or (Merkoçi et al.)

la seva influència no és pas “nano”, hi ha gran consens en predir què la nanociència ens portarà a una nova revolució 
industrial, un nou món ens està esperant...
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Centrat en la nanotecnologia i els tensoactius, amb el taller s’ha 
buscat donar suport al teixit empresarial i apropar les empreses a les 

últimes innovacions facilitant-los el desenvolupament de nous productes i 
processos.

Experts del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques)  i de l’àmbit 
universitari ens varen parlar de les més avançades investigacions en aquesta matèria, amb 

aplicacions considerablement beneficioses per a les empreses, com nanoemulsions, absorció 
percutània i vitro de compostos aplicats tòpicament, preparació eco-eficient de materials 
nanoestructurats, etc.

La logística és un aspecte clau en la productivitat de les empreses que abarca pràcticament tots els processos. Per tant, innovar en aquest aspecte esdevé 
una necessitat vital per a l’empresa.

La jornada sobre innovació al sector logístic va atraure tècnics d’unes quaranta empreses dels diferents àmbits del sector logístic, interessats en els últims 
avenços tecnològics i les seves aplicacions. 

Com a ponents, varem comptar amb Joan Comas del CIDEM i Jaume Mira de la Fundació ICIL (Institut Català d’Investigació en Logística), que van 
presentar la visió més general de la logística; i, des d’una perspectiva més pràctica, Jordi Fiestas de BRAFIM i Daniel Gallardo de Transportes Ramoneda 
van exposar les seves experiències en els àmbits de l’embalatge i del transport respectivament.

 TALLER TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA, 
 EN EL SECTOR COSMÈTIC I FARMACÈUTIC

     SECTOR DE LOGÍSTICA,

15 d’octubre 2007

25 d’octubre 2007

JORNADA D’INNOVACIÓ
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El seminari impartit pel Sr. Miquel Delclòs, enginyer 
industrial i professor de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, anava adreçat als directius i 
responsables dels departaments d’innovació, 
R+D, enginyeria i disseny, amb l’objectiu d’ajudar 
les empreses a estructurar el seu procés 
d’innovació i a implantar un sistema de vigilància 
tecnològica que permeti identificar oportunitats 
de futur i preveure amenaces. 

S’ha reconegut la importància 
estratègica de la vigilància 

tecnològica destacant 
la necessitat de 

sistematització del procés 
per portar-la a terme.

TALLER VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA

13 novembre 2007

Fent-nos ressò d’aquesta revolució, Nodus Barberà va portar a terme el tercer taller 
universitat-empresa de l’any 2007. La nanotecnologia aplicada a l’empresa com a tecnologia 

del futur, durant el qual es va intentar apropar l’empresa als últims avenços en aquest 
àmbit, així com a les aplicacions corresponents. 

En la primera ponència, Jordi Reventer, promotor comercial de Nanotecnologia de l’Institut Català de 
Nanotecnologia, ens va introduir en aquesta tecnologia incipient a la escala del nanòmetre (1nm=1x10-9m), 
mostrant-ne les múltiples aplicacions. I en segon lloc, més enfocada a la medicina i la diagnosi, Carmen 
Plasència, cap de laboratori d’Aromics, una jove però consolidada empresa de Nanotecnologia, ens va 
explicar les diferents aplicacions d’aquesta ciència, especialment, pel que fa a la detecció de marcadors 
moleculars. 

Les empreses assistents, en aquesta ocasió, provenien del sector metal.lúrgic, mecànic, químic, protèsic, 
a més d’enginyeries i centres d’investigació. Cal destacar l’interès que van mostrar els assistents i les 
connexions que en sorgiren en pro de futures cooperacions empresarials. 

El desenvolupament experimentat per la Nanotecnologia durant 
els darrers anys ha superat de tal manera els precedents 

en el món cientific i tecnològic que es comença a parlar 
d’una nova revolució industrial silenciosa, que aporta nous 
processos i mètodes de dissenyar i crear els materials i els 

productes de manera controlada. 

27 de novembre 2007

�

TALLER NANOTECNOLOGIA
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La Xarxa de Televisions (XTVL), va arrencar la tardor  del 
2007 recuperant el programa Generació XXI, un concurs 
dirigit i presentat pel periodista Manuel Campo Vidal que 
promou el desenvolupament de projectes empresarials 
innovadors a Catalunya. L’objectiu del programa és 
divulgar coneixements, tècniques bàsiques i mecanismes 
necessaris per transformar una idea de negoci en una 
empresa.

Aquest programa s’ha emès cada diumenge de manera 
simultània per setze televisions locals: TV L’Hospitalet, 
TV Badalona, Canal Terrassa TV, TV Mataró, Canal Blau, 
Granollers TV, Gavà TV, TV Manresa, El 9 TV, Canal Reus 
TV, Lleida TV, TV Girona, Canal Nord Catalunya TV, 
VTV Vilafranca TV, Televisió de la Conca i ETV-Llobregat 
Televisió.

Generació XXI és un projecte que compta amb el 
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, en una iniciativa conjunta amb la Direcció 
General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autocupació.  
En aquesta nova edició, de 13 capítols, hi participen 27 
concursants d’arreu del territori, que al llarg de diverses 
fases eliminatòries han de demostrar les seves capacitats 
i qualitat dels projectes que presenten.

Emprenedors de Barberà 
participen en un concurs televisiu

Un emprenedor de Barberà del Vallès, el Sr. Juan Luis 
Romero, hi ha participat en el concurs, com a soci de 

l’empresa Nor Spain Consulting SL. 

És una empresa innovadora, dedicada a la gestió,  
estratègia i consultoria de les empreses que volen 
posicionar el seu producte en mercats estrangers, 
especialment el sudest asiàtic i la Xina. En aquesta 
empresa, constituïda des d’octubre del 2006, 
s’encarreguen de fer un estudi del mercat on volen 
introduir-los els clients, així d’assessorar-los a nivell 
de cultura, negoci, aspectes diferencials, persones 
de contacte, etc. de manera que se’ls faciliti l’entrada  
en aquest nou mercat.

La Fundació Barberà Promoció ha assessorat en tot 
el procés de constitució del negoci, així com en la  
presentació de la candidatura al concurs.

Els altres dos concursants eren la Sra. Luisa Morales 
(Barcelona) emprenedora d’una botiga de roba que 
comercialitza peces de vestir per a dones embarassades 
i, el Sr. Miguel Moreno (Lloret de Mar), que ha dissenyat i 
fabricat una màquina per atrapar mosquits, la qual desprèn 
una olor corporal que atrau a l’insecte. 

Les situacions que van haver de resoldre són:

“Un minut de glòria”. Un únic minut va ser tot el temps 
disponible per explicar gràficament el seu projecte. Nor 
Spain Consulting SL va escollir una bola del món i els seus 
col.laboradors, de diferents nacionalitats, per expressar 
que “ells venen serveis i els representants dels serveis són 
les persones”.

Joc de rol amb un cap de compres. Situació simulada 
en què un cap de compres representant d’una empresa 
que ven llibres a pes discuteix acaloradament amb el 
Sr. Romero sobre quins són els pros i contres de cada 
projecte.

Joc de rol amb un cap de finances. Va haver de 
convèncer a un cap de finances perquè decideixi invertir 
en el projecte de l’empresa Nor Spain Consulting SL

Espai de debat amb els altres concursants. Cadascú va 
haver de debatre per què el seu projecte era una bona 
idea empresarial i exposar quins inconvenients de mercat, 
de projecte, veia en projectes dels altres concursants.  
La població de dones embarassades va a la baixa, els anti-
mosquits també eliminen indiscriminadament un altra 
tipus de fauna... varen ser alguns dels arguments que 
varen sortir en el debat. 
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ciutadania i empresa

L’Ajuntament de Barberà del Vallès,  mitjançant  la  Fundació  Barberà  
Promoció,  convoca  la VI Edició del Concurs d’Iniciatives Empresarials 
amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora i l’autoocupació  com 
a instruments de dinamització econòmica del municipi.

Si tens un projecte empresarial, vols muntar la teva empresa o  la que 
ja tens és de recent constitució i,  

 la teva ubicació és a Barberà del Vallès.... aquesta és la teva !!! 

Participa en el VI Concurs d’iniciatives empresarials de 
Barberà del Vallès

Quins són els criteris de participació?

Poden participar en el concurs tots aquells projectes empresarials o 
empreses de nova creació, que amb independència de la seva forma 
jurídica, sector d’activitat o el nombre de persones que el promouen, 
compleixin els següents requisits:

 a) Projectes empresarials que prevegin iniciar la seva activitat durant 
l’any 2008 i el seu domicili social  i fiscal estigui a Barberà del Vallès 
 b) Empreses creades a partir de l’1 d’octubre de 2006 amb domicili social 
i fiscal a Barberà del Vallès

Les persones que desitgin concursar hauran d’elaborar un pla d’empresa 
que permeti analitzar quin és el seu projecte empresarial o empresa de 
nova creació que ens permeti determinar la seva viabilitat. Les inscripcions 
s’han de realitzar amb data màxima de termini 4 d’abril.

Criteris de Selecció

Grau de definició del producte o servei que es descriu en el pla d’empresa

empre          edors

Qualitat de l’equip que es presenta al concurs: nivell d’experiència, formació 
i capacitats mostrades

Grau d’innovació o de diferenciació del producte o servei

Creació de nous llocs d’ocupació i qualitat d’aquests

Coneixement del mercat al qual es dirigeix el producte o servei i nivell 
d’adequació a les seves necessitats i demandes 

Viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte empresarial

Gestió dels processos de la Qualitat

Es valoraran les iniciatives empresarials:
promogudes per dones 

més innovadores 

amb més alt respecte pel medi ambient 

amb el millor sistema de gestió de la qualitat 

amb major responsabilitat social en les condicions de treball i impacte 
socioeconòmic

Les persones que hi participin opten als següents premis:
1r premi: 6.000 €   
2n premi: 3.000 €                        
3r premi: 1.500 €

i tres  premis  més  en  prestació  de  serveis  a  l’empresa

Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer en un acte públic que 
se celebrarà a la seu de la Fundació Barberà Promoció a finals de maig del 
2008. 

Si esteu interessats a inscriure-us al concurs o rebre informació sobre 
d’altres accions d’assessorament   empresarial, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb nosaltres al telèfon 93 719 28 37 o enviant-nos un correu 
electrònic a autocupacio@barpro.com





























El Sr. Luis Romero, satisfet d’haver pogut participar en aquest concurs, valora molt positivament 
que la televisió programi un concurs dedicat a fomentar les idees innovadores i l’emprenedoria.

L’últim programa va ser emès el 27 de desembre del 2007.  Bettina Goetzenberger, 
emprenedora d’un projecte d’advocats en xarxa va quedar com a guanyadora d’aquesta edició.

VI Concurs d’iniciatives empresarials
Cerquem la millor iniciativa empresarial del municipi
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Empreses i treballadors

L’activitat econòmica de Barberà del 
Vallès, en el tercer trimestre de 2007, 
ha sofert una davallada, tant pel que 
fa a la xifra global d’empreses amb 
assalariats (-1,07%), com de treballadors 
assalariats (-1,08%), com d’autònoms  
(-0,75%).

En el cas del Vallès Occidental, també amb comportament negatiu de les principals 
variables de l’activitat econòmica, els decreixements han tingut valors semblants 
al municipi, tant pel que fa a les empreses (-1,75%), els assalariats (-0,76%), com els 
treballadors per compte d’altri (-0,33%). Quant a Catalunya, aquests decreixements han 
estat similars tant per a les empreses (-1,33%) com per als assalariats (-1,19%), però pel 
que fa al nombre d’autònoms s’ha mantingut estable (+0,03%).

Tornant a Barberà del Vallès, entre les activitats que han disminuït el nombre d’assalariats 
de forma significativa, per sota del –5%, trobem les indústries tèxtils i confecció, i de 
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics. Altres que no han disminuït tant, però 
sí de forma significativa, han estat la metal.lúrgia i fabricació productes metàl.lics, les 
activitats socials i de serveis, així com els serveis personals (no inclou ni educació ni 
sanitat). 

Entre la resta de sectors d’activitat la majoria té variacions minses però amb tendència 
a la davallada, com la indústria química, la de transformació del cautxú i matèries 

plàstiques, i altres indústries manufactureres diverses. Això pel que fa al sector 
industrial. Als serveis ha succeït el mateix en les branques d’activitat de l’hoteleria 
i el transport. 

En sentit contrari, però, han tingut una evolució força positiva, per sobre 
del +5% d’augment, determinats sectors com la construcció i les activitats 
sanitàries i veterinàries, així com els serveis socials.

socioeconòmiques

C o n j u n t u r a  l a b o r a l  3 R  t r i m e s t re  2 0 0 7

Tot i que la variació anual sí és positiva, l’activitat econòmica en el 3r trimestre del 2007  ha sofert una disminució 
tant en termes de contractació laboral com en nombre d’empreses i assalariats. L’atur pateix un repunt, fruit de les 
finalitzacions de l’ocupació estacional de l’estiu, més important, però, que en anys precedents.
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ciutadania i empresa

Contractació laboral

Les bonificacions per tal de fomentar la contractació 
indefinida, derivada del Programa de Foment de l’Ocupació 
de 2006, va fer augmentar força la contractació indefinida 
des del 4t trimestre de 2006 fins a mitjans de 2007, xifres 
que oscil.laren entre 900 i 1.000 contractes indefinits cada 
trimestre. En el tercer trimestre de 2007, tot i amb 785 
contractes indefinits, la variació respecte el mateix període 
de l’any anterior té un valor positiu del 16%. 

Així, mentre la contractació laboral creix a bon ritme, repunta l’atur, com veurem en 
el següent apartat; com a conseqüència de l’entrada de població activa al mercat de 
treball que és superior a l’ocupació que genera aquest.

La proporció de contractes indefinits sobre el total s’ha situat en el 17’0%, inferior 
als màxims gairebé històrics dels tres trimestres precedents, superiors al 18%, però 
superior al mateix període del l’any anterior, en que assolí el 14,3%.

L’anàlisi de la contractació indefinida mostra com gairebé en tots els grups d’edat, 
excepte en el de 45 a 49 anys, l’evolució interanual ha estat positiva, més en les dones 
que en els homes.

En el conjunt de contractes laborals, indefinits més temporals, l’evolució ha estat negativa 
entre els més joves, 16 i 29 anys, especialment entre els 16 i 24, degut a la disminució 
en contractes a homes joves. En el cas de dones joves les variacions han estat fins i tot 
positives. Per sobre d’aquesta edat només trobem disminucions en els contractes totals 
en el grup 50-54, afectant també aquí als homes. Per contra, entre els 30 i 49 anys les  
taxes de variació han estat positives, afectant a ambdós gèneres. 

Atur registrat

Amb relació a l’últim 
trimestre, es mostra El 
nombre de persones 
aturades ha augmentat de juny a setembre, arribant a una 
taxa oficial del 10,1% a Barberà del Vallès. Aquesta taxa 
està a mig camí entre la taxa comarcal, 9,5%, i l’espanyola, 
10,6%, però totes estan força per sobre de la catalana, 
que es troba en el 8,2% (les tres han estat calculades en 
funció de la població activa del cens de població).

Quant a la variació anual del 
nombre de desocupats segons 
edat, només el grup de joves 
entre 25 i 29 anys és el col.lectiu 
que té una evolució molt positiva. 
Han patit una evolució força 
negativa ambdós gèneres entre 
els 30 i 49 anys, i els nois menors 
de 19 anys i les dones majors de 
60 anys. 

Entre les activitats econòmiques rellevants, mentre 
que pels aturats del sector de l’hoteleria va ser un bon 
trimestre, van augmentar significativament els desocupats 
provinents de la indústria manufacturera, la construcció, 
el comerç i reparacions, les immobiliàries, altres activitats 
socials (no sanitàries ni serveis socials) i els desocupats 
sense ocupació anterior, majoritàriament joves.

dades
socioeconòmiques
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ciutadania i empresa

és una aposta que s’adequa a les 
necessitats formatives i laborals 
de les persones aturades de  
Barberà del Vallès i que potencia la 
cohesió social de la nostra ciutat.

En el mercat laboral dels últims anys, es constata que l’atur registrat a 
Barberà del Vallès està compost majoritàriament per persones amb 
baixa qualificació professional i nivell formatiu escàs o nul; és per aquest 
motiu que,  l’any 2005, es decideix crear el servei municipal, Barberà 
Inserta, amb l’objectiu de cobrir aquestes mancances.

Amb la posada en marxa d’aquest servei, s’estableixen una sèrie 
d’objectius:

Millorar la situació socioeconòmica dels col.lectius més vulnerables a 
través de l’ocupació d’un lloc de treball temporal.

Seguiment individualitzat i de conjunt de les persones contractades.

Millorar l’entrada al mercat laboral ordinari de persones amb majors 
dificultats per inserir-se.

Aprofitar la dinàmica de treball per complementar-la amb l’adquisició 
de coneixements de l’ocupació contractada, per garantir a aquests  
col.lectius una millor preparació formativa i laboral que els ajudi a 
mantenir el seu lloc de treball.

En definitiva, l’objectiu fonamental de Barberà Inserta és fonamentar 
i propiciar la inserció laboral de  totes aquelles persones que més 
dificultat tenen per trobar i mantenir una feina, com a via per a la seva 
integració social.

Els beneficiaris d’aquest servei són totes les dones i tots els homes en 
situació de difícil inserció, aturats, amb especials dificultats per a la seva 
integració en el mercat de treball ordinari i que pertanyen a qualsevol 
dels col.lectius esmentats a la Llei 27/02 de 20 de desembre, sobre  
mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral. 

Actualment, Barberà Inserta compta amb 12 treballadors/es, 8 dels 
quals integren el col.lectiu d’inserció. El perfil general del col.lectiu 
contractat fins aquest moment és el d’aturat/da, major de 45 anys. 

El volum de contractació està previst que s’incrementi en funció 
dels nous serveis que es puguin derivar des d’un mercat tutelat 
(administració pública) i des del mercat ordinari (empresa privada).

Al llarg del 2008, 4 persones ja s’han incorporat al mercat de treball 
ordinari; la qual cosa representa un 31% d’inserció sobre un total de 13 
persones que integraven el col.lectiu d’inserció.

Els serveis que s’ofereixen són: jardineria i manteniment forestal, 
servei de consergeria i serveis de pintura, tot i que, en breu, es preveu 
començar amb la neteja d’edificis. Aquestes activitats afavoreixen la 
futura inserció d’aquests treballadors i treballadores contractades, 
ja que, per definició, les tasques que desenvolupen són de fàcil 
comprensió i de ràpida aplicació.

•

•
•

•

serveis per a
la inserció laboral a mida de cada necessitatl’ocupació

Les actuacions realitzades tenen una 
marca de qualitat tant en la seva execució 
com en termini, ja que per més que l’obra requereixi 
una especialització, sempre  està sota la direcció i supervisió tècnica 
d’encarregats qualificats, per tal de ser tan competitius com una 
empresa ordinària i poder oferir els mateixos resultats.

 
Els clients que han confiat en Barberà Inserta i n’avalen la  qualitat són: 

Actividades Integradas SA

Ajuntament de Barberà del Vallès

Consorci del Parc Central del Vallès

SABEMSA – Servei d’aigües de Barberà del Vallès

Universitat Autònoma de Barcelona

... 

A finals de l’any 2007 s’ha iniciat un estudi de Pla de viabilitat econòmica 
per tal de valorar la constitució de Barberà Inserta com una empresa 
independent i poder  registrar-la dins del Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya, ja que, fins ara, és un projecte 
dins de Barberà Promoció contemplat com un centre de cost 
independent.

L’elaboració d’aquest Pla de viabilitat permetrà valorar el grau de 
solvència i rendibilitat de la futura empresa d’inserció, els objectius 
de la qual són íntegrament socials, per tal de vetllar per tots aquells 
treballadors que tenen més difícil trobar i mantenir una feina. 

L’import facturat pels serveis de Barberà Inserta durant l’any 2007 ha 
estat de 246.489,74 €, fet que representa un increment d’un 18,69% 
respecte al total facturat l‘any anterior. Per l’any 2008 s’espera que 
aquesta tendència continuï, ja que està prevista la incorporació de 
noves activitats i serveis.

•
•
•
•
•
•
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ciutadania i empresa

El Pla Estratègic 2007-2013 en 
matèria de promoció econòmica 
ha estat impulsat per l’Ajuntament 
de Barberà del Vallés. L’objectiu 
és disposar d’un instrument que 
permeti donar una resposta 
encertada als reptes de futur que es 
plantegen en temes com l’ocupació 
i l’activitat econòmica.

PLA ESTRATÈGIC 2007-13  
de Promoció Econòmica de Barberà del Vallès

La peça clau per al desenvolupament
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ciutadania i empresa

Els principals objectius de la Planificació Estratègica per a la 
Promoció Econòmica i Ocupació de Barberà del Vallès han 
estat:

Def inir . . .

es tratègies per a la regeneració del terr i tori , l ’economia 
i l ’ocupació, basades en l ’observació de la ciutat i la 
prospec tiva de tendències de futur.

 
Desenvolupar...

una eina efectiva, és a dir, un Pla d’Acció concret, que mantingui 
el consens i la concertació de base territorial i la gestió 
participativa, mobilitzant i articulant els agents locals.

Per a la realització del Pla Estratègic per a la Promoció econòmica  
del municipi de Barberà del Vallès, es va proposar la següent 
metodologia, que s’ha desenvolupat en 3 blocs d’actuacions.

Bloc 1: 

Elaboració d’una diagnosi de la realitat social i econòmica del 
municipi de Barberà del Vallès

1.1. Procés de diagnosi quantitativa: 

Principalment, s’han analitzat aspectes relacionats  amb la 
població, l’atur, l’ocupació i l’activitat econòmica.

1.2. Procés de diagnosi qualitativa: 

S’ha aprofundit en el coneixement de la realitat social 
i econòmica del municipi, identificant potencialitats i 
debilitats, així com les prioritats d’intervenció, mitjançant 
la realització de tallers participatius i entrevistes 
personalitzades, amb la participació activa d’agents 
claus del territori. En les entrevistes i tallers, hi han 
participat empreses i entitats del territori i representants 
municipals. 

Bloc 2: 

Redacció de l’informe de conclusions de tot el procés sobre 
la base de l’anàlisi estratègica DAFO: Debilitats, Amenaces, 
Fortaleses i Oportunitats.

Bloc 3:

Procés d’elaboració i concreció de línies d’actuació i proposta de 
Pla operatiu.

La missió del Pla Estratègic 

És promoure i facilitar el desenvolupament local de 
Barberà del Vallès innovant en l’ús de les seves 
capacitats i possibilitats econòmiques i socials, en un 
entorn  integrador, participatiu,  igualitari i sostenible, 
que alhora millori la qualitat de vida de la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i mitjançant la Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas SA (AISA), s’ha desenvolupat 
al llarg de l’any un procés d’intervenció municipal en matèria de Planificació Estratègica per a la Promoció Econòmica i Ocupació de 

Barberà del Vallès, basat en la participació activa dels diferents agents socials i econòmics del territori.

Un Pla Estratègic és un instrument de millora dels territoris que dóna resposta als canvis de l’entorn d’una manera reflexionada, consensuada 
i eficient. El desenvolupament d’un Pla Estratègic suposa una intervenció sobre el territori fonamentada en la participació i la concertació, 
que a més, s’anticipa al que pot passar en un futur segons les característiques socioeconòmiques que es donen en la localitat i les tendències 
que s’hi observen. 

El mètode de treball a l’hora de fer un Pla Estratègic permet abordar de manera ordenada, sistemàtica i, sobretot, de forma realista i racional, 
el procés integral de “revaloritzar” un territori, una ciutat o un municipi, és a dir, potenciar i millorar: les seves empreses, les seves institucions 
i la seva gent.
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Entenem per capital local el conjunt de recursos tangibles i intangibles, què disposa un territori 
(coneixements i qualificacions de les persones, xarxes de cooperació i oportunitats de l’entorn) 
per  contribuir al seu desenvolupament social i econòmic.

Línies d’actuació

1- Promoure el capital humà,  garantir la qualificació de l’ocupació, la difusió de 
la cultura de l’aprenentatge permanent i  la formació contínua adaptada a les 
necessitats del mercat.

2- Promoure el capital social, mitjançant la incorporació de la cultura del 
treball transversal entre tots els agents que actuen en l’àmbit de l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic de la ciutat.

3- Promoure el capital del  coneixement com a motor de progrés econòmic, social 
i humà.

4- Afavorir el capital d’oportunitats de les persones que  participen en el territori 
i en les noves activitats potencialment creadores d’ocupació i autocupació.   

La capacitat de generar i facilitar la  participació econòmica, la millora en el treball  i el sentiment 
de contribució al desenvolupament local,  per part del conjunt de persones  treballadores i 
emprenedores del territori i les seves organitzacions.

Línies d’actuació

5- Promoure l’economia social i solidària i, així, contribuir al desenvolupament 
econòmic cohesionat mitjançant el suport a la creació d’empreses i consolidació 
del sector.

6- Reforçar les “micropimes” i el treball autònom per a la generació d’activitat 
econòmica i d’ocupació.

7- Cooperar amb el Consell Econòmic i Social per a garantir la concertació.

8.- Promoure la qualitat de l’ocupació i la satisfacció laboral per impulsar el 
creixement de la població activa i la millora  productiva de les empreses.

Capacitat de promoure un estil de desenvolupament local que incorpora la sostenibilitat, el 
respecte al medi ambient i la corresponsabilitat social per part del conjunt d’actors claus que 
intervenen en el territori. 

Línies d’actuació

9- Implantar un sistema de suport a la sostenibilitat, estenent un  model de  creació 
i desenvolupament empresarial  coresponsable mediambientalment.  

10- Apropar la responsabilitat social corporativa, principalment a les pimes, 
promovent el  desenvolupament sostenible i la cohesió social al territori. 

11- Preservar l’equilibri estratègic de l’activitat econòmica al territori, valorant i  
complementant el paper del món del comerç des dels seus diferents espais locals 
d’intervenció i ubicació.

COHESIÓ SOCIAL

SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE VIDA

DESENVOLUPAMENT  DEL CAPITAL LOCAL1 EI
X

Igualtat d’oportunitats

Reconèixer i respectar les 
característiques personals 
i/o organitzacionals dels 
subjectes als quals van 
adreçades les actuacions

Diagnosi permanent

Estudiar de manera 
continuada les variables 
que incideixen en el 
desenvolupament 
d’activitats pròpies del 
Pla,  així com la revisió, 
actualització i execució de 
les seves accions

Visualització de les 
actuacions

Difondre  i compartir a 
nivell local i extraterritorial 
les experiències i resultats 
del conjunt d’activitats 
desenvolupades al Pla 
Estratègic

Innovació Permanent

Incorporar de manera 
permanent la innovació 
com la cultura de treball 
en el si de la Direcció 
i els dispositius tècnics 
que treballen en el 
desenvolupament del Pla  

A continuació es farà una aproximació als 
aspectes estratègics claus que se’n deriven 
del procés portat a terme. 

Per assolir aquesta missió s’han proposat 
3 eixos i línies d’actuació, que comporten 
un seguit d’actuacions específiques: 
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compartir
experiències

1
3

Vaig deixar l’ESO sense haver-la aprovat. En un crèdit de síntesi de l’Institut ens varen explicar llocs 
on podíem anar a estudiar PGS o mòduls de formació professional, un d’aquests llocs era la Fundació 

Barberà Promoció. Des de petit volia ser pilot de rallis i vaig pensar que el que més m’agradaria estudiar és 
mecànica.

Al començament no m’ho vaig prendre gaire seriosament però, tot i així hi vaig aprendre molt. A mi el 
que no m’agradava gaire era estudiar però el que aquí m’ensenyaven era molt més pràctic, és com una 

formació de grau mitjà però més resumida. Si t’ho prens seriosament, amb el que has estudiat aquí ja pots 
treballar. En aquests PGS fas 200 h de pràctiques en una empresa i on les vaig fer jo, els vaig agradar i ja 

se’m varen quedar. On treballo ara netejo peces, faig revisions i canvis d’oli, canvi de pastilles dels cotxes…

Després em vaig treure les proves d’accés a grau mitjà i ara vull estudiar Mecànica d’Automoció. Quan 
ho hagi acabat,  seré un auxiliar tècnic i ja sortiré preparat per poder anar a treballar a un taller com  a 

aprenent.

Ara, durant els propers dos anys estaré estudiant i treballant, i estic pensant que potser durant un temps 
deixaré de treballar per només estudiar. A la llarga, el que m’agradaria és muntar un taller petit de cotxes 

i motos.

Que si algú no ha finalitzat els estudis que vingui a fer un curs de PGS, però que s’ho prengui seriosament 
per poder-se llaurar un futur. Si ara tornés a començar  jo m’ho prendria més seriosament del que ho vaig 

fer en un començament.

1

2

3
4

Per què et vas decidir a estudiar el PGS?
Com imagines el teu futur formatiu o laboral?

2 Com valores l’experiència? 

4 Què diries a altres joves que estiguessin en la mateixa situació que tu?

Transició de l’escola al treball
parlem de

1
2
3
4

Me’n vaig anar de l’ESO i vaig decidir formar-me en administratiu i fer la prova d’accés per poder-me 
treure el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Administratiu. La meva germana va fer una formació i unes 

pràctiques amb Barberà Promoció, llavors vaig venir-me a informar i em van explicar que hi havia aquests 
cursos i la possibilitat que després t’ajudessin a inserir-te en el món laboral. 

Valoro l’experiència molt positivament, jo pensava que si em sortia de l’ESO ja no hi havia gaires opcions i 
ara m’he adonat que sí puc seguir-me formant fins assolir els estudis d’administratiu. Estic aprenent moltes 

coses, potser no totes m’agraden, però és la manera de poder accedir a un Cicle Formatiu. 

M’imagino el futur seguint estudiant, a mi el que m’agradaria és poder treballar com administrativa a les 
oficines de la policia local. 

Jo els diria que estudiar un PGS està molt bé, doncs a més de fer el curs, després poden intentar treure’s 
la prova d’accés i així tindran més sortides per després trobar feina. A més aquí a Can Gorgs, un cop 

acabes el curs t’ajuden a insertar-te en el món laboral.
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1

2
3

4

info+ Els PGS o Programes de Garantia Social, són un programa de transició escola treball  que s’autoritzen pel Dept. d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i s’adrecen a joves que no han assolit l’ESO. 

Tenen l’objectiu que el/la jove es formi en una ocupació i retorni a la formació reglada per cursar l’any següent un cicle formatiu de grau mitjà; ja que amb la 
formació PGS s’accedeix paral·lament a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i/o GES.

Per a més informació sobre els itineraris laborals o formatius, posa’t en contacte amb l’àrea d’orientació de la Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37

A l’Institut de la Romànica, on estudiava, ens varen fer una explicació sobre els PGS i em va semblar 
interessant; a més, a mi sempre m’havia interessat  la mecànica. Com que aquí anava traient bons 
resultats, després vaig seguir estudiant, primer graduat escolar, després la prova d’accés als cicles 

formatius, després dos anys de cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles amb 
pràctiques a tallers... Ara estic treballant a Mitsubishi com a mecànic oficial de primera.

Molt bé, això m’ha permès estar treballant on estic ara. Amb tot, vist ara des de la meva 
perspectiva, considero que la formació de PGS potser és una mica massa bàsica, però que el més 
important és motivar als joves. Per això penso que haurien de sortir d’aquesta formació amb més 

motivació, amb més ganes i més nivell, especialment en electromecànica.

Estic content perquè segueixo treballant i aprenent coses noves a l’empresa on estic.

Jo els donaria un consell: que si tenen ganes d’aprendre està molt bé i que estudiïn un PGS, però 
que si no tenen ganes d’aprofitar-ho, no val la pena que perdin el temps ells mateixos i facin perdre 
als altres. També és molt important com col.laboren quan arriben a l’empresa; en funció d’això, se’ls 

podrà ajudar més o menys per acabar de formar-los, sempre en d’acord l’interès de l’alumne.

Els PGS són una oportunitat per adquirir la formació bàsica que permet entrar en el món laboral practicant un ofici. 

A la Fundació Barberà Promoció actualment s’estan duent a terme els PGS d’Auxiliar de reparació de l’automòbil, Aux. 

de fontaneria, calefacció i climatització i per primer any, Auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals.

compartir
experiències

1
2

3
4

Jo venia de l’escola, però allà estudiava coses que no em servien per a res i tenia la sensació que perdia 
el temps. Em vaig decidir a estudiar PGS i aquí sí que em divertia, perquè és una formació molt pràctica, 

només hi ha 2 o 3 h de teòrica i la resta són classes pràctiques, a més sempre estàs tocant eines noves. 

La valoro molt positivament.   Al començament, amb els companys, no ens ho preníem gaire seriosament, 
però el tutor ens va fer adonar que ningú ens obligava a estudiar, però si hi èremera és per aprofitar-ho. 
Després te n’adones que aquí coneixes gent que tenen els mateixos interessos en comú que tu, i el més 

important és que aviat aconsegueixes feina del que has estudiat. Si enlloc de posar-te a estudiar et posessis 
directament a treballar en una fàbrica en l’àrea de muntatge, no s’hi aprèn res, vas fent feines de suport 
però no “vas fent un ofici”. Ara m’he apuntat a l’escola d’adults per treure’m  l’ESO. Vull seguir estudiant, 

crec que és bàsic, així podré fer una formació de grau mitjà, i continuaré amb Climatització. M’agrada molt 
el que estic estudiant i crec que conforme vagi assolint més experiència segurament em costarà menys 

treure’m els estudis. 

A mi de fet el que m’agradaria és ser guitarrista. Si no pot ser, llavors el que penso és que no m’agradaria 
ser autònom perquè has de pagar masss coses (telèfon, lloguer, personal... ); prefereixo poder treballar 

per altres i anar fent reparacions pel meu compte.

Des que treballo, m’he adonat que cada vegada necessito més formació. Vas aprenent i a mesura que ho 
vas posant en pràctica, t’adones que encara necessites més formació, si no ho fas et vas estancant.  També 
penso que si treballes bé, a la feina cada vegada et deixen fer més coses i si a més t’agrada el que fas, com 

és el meu cas, això et fa sentir-te molt bé. 
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“Ja és hora que estiguem 
al mateix nivell, 
a la feina, iguals”

1: La igualtat d’oportunitats 
de les dones a la feina és 
imprescindible per construir 
una societat més justa i més 
competitiva

2: Cal garantir l’accés, la 
presència i la permanència de 
les dones en el mercat de treball 
amb condicions dignes i de 
qualitat

3: A feines d’igual valor, 
igual reconeixement i que 
a igual preparació, igualtat 
d’oportunitats.

responsabilitat
social
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responsabilitat
social

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat 
i a la no discriminació per raó de sexe. L’article 9.2 consagra ’la obligació 
dels poders públics de promoure les condicions per a què la igualtat de 
l’individu, i la dels grups en què s’integra, siguin reals i efectives...

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó de sexe. L’article 9.2 consagra l’obligació dels poders 
públics de promoure les condicions per a què la igualtat de l’individu, i la 
dels grups en què s’integra, siguin reals i efectives. 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en 
diferents textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca 
la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra 
la dona. 

La igualtat també és un principi fonamental en la Unió Europea. Des de 
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat 
entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre unes i altres són 
un objectiu que ha d’integrar-se en totes les polítiques i accions de la Unió 
i els seus membres. 

En els últims 20 anys han tingut lloc una sèrie de canvis sociològics que han 
millorat les condicions de treball, econòmiques i polítiques de les dones de 
la nostra societat. També s’ha produït un gir important en la forma de vida 
de les dones, i s’ha passat de l’època en què les dones treballaven a casa 
de forma no remunerada tenint cura de la llar i la família, al moment actual 
en què les dones estudien per incorporar-se al mercat de treball, fet que 
permet obtenir independència econòmica i més possibilitats de realització 
personal i professional.

Amb tot, malgrat els canvis sociològics i l’empara legal, la realitat és que les 
desigualtats entre ambdós sexes persisteixen. Segons dades de l’enquesta 
de població activa (EPA) del 2n trimestre del 2007, hi ha més de 18 punts 
de diferència pel que fa a la taxa d’ocupació dels homes (81,2%) respecte 
a les dones (62,6%). 

Així la taxa d’atur de les dones és del 6,9%, mentre que la dels homes es 
situa en el 5,5%.

Quant a les remuneracions, les dones catalanes cobren una mitjana de 
15.347 € i els homes de 22.987 €, dada que palesa una diferència de 
més del 30% en el salari brut mitjà. Això es deu principalment per dos 
motius. D’una banda, un alt percentatge de dones treballen en ocupacions 
considerades “típicament femenines” dels sectors serveis, indústria, sanitat 
i educació, feines que acostumen a ser més mal remunerades. 

La predominança de les dones en aquests sectors es deriva de la tradició 
cultural de considerar que són millors per desenvolupar les feines de que 
impliquen tenir cura de les persones, ensenyar els infants, oferir un servei 
al client, etc...

D’ altra, les dones, tot i estar molt ben preparades i tenir estudis 
universitaris, encara ocupen de forma molt minoritària càrrecs de 
responsabilitat o de direcció. Segons les darreres dades de l’EPA del 
2on trimestre del 2007, el 6% de dones ocupades ostenten càrrecs  
directius, mentre que, en el cas dels homes, el percentatge augmenta fins 
al 9%. 

Aquest fet es deu, a què tradicionalment, els llocs d’autoritat i poder han 
estat ocupats pels homes i encara es fa difícil que les dones puguin ocupar 
determinats llocs de responsabilitat. A més, malgrat la incorporació de la 
dona en el mercat de treball i el suposat repartiment de tasques en l’àmbit 
familiar, sovint les dones són encara les que porten el major pes de la 
família i de la llar, la qual cosa dificulta poder compatibilitzar aquest fet amb 
determinats llocs de treball de més responsabilitat.

Segons totes aquestes dades, com ara el predomini de l’atur femení, 
la discriminació salarial, la poca presència de les dones en llocs de 
responsabilitat política, social, cultural i econòmica, les dificultats per a la 
conciliació laboral i personal, la discriminació en les pensions de viduïtat, 
etc,... ens fan pensar que, malgrat que ja hi hagués una llei que promovia la 
igualtat de gènere, aquesta no s’estava complint. 
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També s’ha difós la següent falca de ràdio: 

Manel Vilaplana, llicenciat en arquitectura, tinc 4 anys d’experiència.
Sònia Garcia, llicenciada en enginyeria informàtica, treballo fa 5 anys.
Sóc pare des de fa tres mesos. Avui m’acaben de contractar.
Sóc mare. Avui no m’han contractat.
Ja és hora que dones i homes estiguem al mateix nivell.
A igualtat de preparació, igualtat d’oportunitats. 
A la feina, iguals.

ciutadania i empresa

responsabilitat
social

Així, el 22 de març del 2007, el Congrés va aprovar la Llei Orgànica 
3/2007 per a la Igualtat Efectiva de dones i homes. L’objecte de la 

llei és fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 
homes, mitjançant l’eliminació de la discriminació directa o indirecta de la 
dona en qualsevol dels àmbits de la vida.

El dret d’igualtat entre dones i homes suposa l’absència de tota 
discriminació per raons de sexe:

En l’accés a llocs de treball, afavorint la formació, l’autocupació i 
promoció professionals

En les condicions de treball, així com de retribució i 
acomiadament

Evitant la discriminació per embaràs o maternitat, per assumpció 
d’obligacions familiars o per estat civil

Permetent l’afiliació i participació en les organitzacions sindicals 
i empresarials

Reconeixent el dret a la conciliació de la vida personal i laboral, 
fomentant una major corresponsabilitat entre homes i dones en 
l’assumpció de les obligacions familiars

Evitant l’assetjament per raons de sexe

Establint un marc jurídic que sancioni les conductes 
discriminatòries

La llei obliga a les empreses de més de 250 empleats a negociar amb els 
agents socials plans d’igualtat i preveu, que, en un termini de 8 anys, els 
consells d’administració de les grans companyies tinguin al menys un 40 % 
de dones. Les empreses també hauran de promoure condicions de treball 
que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar 
procediments específics per a la seva prevenció, així com per donar 
resposta a les denúncies o reclamacions formulades.

En el marc català, el Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya també 
està elaborant Programes per a la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en el Treball. 

L’objectiu és desenvolupar accions i campanyes de sensibilització per 
tal d’aconseguir eliminar els obstacles que encara impedeixen a les 
dones una igualtat real d’oportunitats en l’àmbit laboral. 

En els últims mesos s’ha posat en marxa la campanya adreçada 
a la ciutadania “Ja és hora que estiguem al mateix nivell. A 
la feina, iguals”, en què s’incideix en el fet que a feines d’igual 
valor, igual reconeixement, i que a igual preparació, igualtat 
d’oportunitats.  La campanya vol aconseguir posar en evidència 
que la desigualtat a la feina no té cap raó de ser, ni cap lògica 
racional.  Per aconseguir reflectir la manca de sentit de la 

superioritat d’un gènere envers l’altre, d’una manera 
òbvia, s’han utilitzat les xanques. Aquestes 

mostren la superioritat masculina 
de forma simbòlica, en aquest cas 

mostrant diferents alçades. 

En paral.lel, també s’està sensibilitzant als 
empresaris per a que desenvolupin, Plans 

d’Igualtat que afavoreixin la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa.  

Per a l’establiment d’un pla d’igualtat, 
es comptarà amb el suport d’un 
agent especialitzat en aquest tema, 
que estudiarà cada cas i dissenyarà 
i elaborarà plans d’actuació, per a 
la implementació de les mesures 
igualitàries.

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

Tots els estudis realitzats sobre la implantació de plans d’igualtat demostren 
que la seva implantació té beneficis a nivell del personal, suposant una 
reducció de la rotació, l’absentisme, la fuga de talents i l’estrès. També 
augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb el lloc de treball, 
la qual cosa contribueix a millorar el clima laboral i a donar un major orgull 
de pertinença a l’organització, etc... redundant; tot plegat comporta en una 
millora dels resultats econòmics i financers de l’empresa.

La Fundació Barberà Promoció, en coherència amb els objectius de 
prestació de serveis a la ciutadania en l’àmbit del desenvolupament local 
i l’ocupació, està treballant per la responsabilitat social i, elaborant un Pla 
per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Actualment s’està en la fase de disseny i elaboració del Pla. Els objectius a 
assolir i els principals àmbits d’actuació que s’han establert, són:

Llenguatge i comunicació no sexista

Accés i permanència al mercat laboral

Classificació professional

Promoció i formació

Retribucions

Ordenació del temps per la conciliació entre vida personal i laboral

Les accions que ja s’estan portant a terme pretenen promoure situacions 
d’igualtat envers els seus treballadors/es, però també tenen el propòsit de 
vetllar de manera activa per la igualtat  d’oportunitats entre dones i homes 
en el municipi:

Fent estudis estadístics sobre les diferències de gènere en el 
mercat de treball (atur, ocupació) de Barberà del Vallès

Sensibilitzant i assessorant a les empreses sobre la implantació 
de plans d’igualtat 

Fent jornades d’informació a empreses per a la implementació 
del programa Equal Ressort on s’inclouen bones pràctiques en el 
tema de la conciliació 

Elaborant plans de formació que afavoreixin una millor 
ocupabilitat de les dones

Complementant els mòduls de recerca de feina amb aspectes de 
conciliació de la vida personal i professional

Sensibilitzant als joves i les seves famílies en relació a la conciliació 
vida personal i professional. Un tècnic del consorci ha realitzat 
jornades als IES amb els joves i les AMPAS

Realitzant mòduls de formació laboral per a les empreses 
realitzat per representants sindicals (sobre tipologia de contractes, 
conciliació...)

El propòsit per al 2008 és el de seguir treballant per afavorir la igualtat de 
dones i homes:, assessorant i acompanyant a les empreses per a què puguin 
dur-ho a terme. 

Si desitgeu més informació sobre com definir i implantar un pla d’igualtat a 
la seva empresa, podeu posar-vos en contacte amb l’àrea d’Ocupació de la 
Fundació Barberà Promoció.

♀
♀
♀
♀
♀
♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

La Llei Orgànica 3/2007 pretén combatre totes les manifestacions 
de discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat real entre 
dones i homes, superant els obstacles i estereotips socials que  
impedeixen assolir-la. 
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Cursos adreçats a 
persones en actiu 08

Manipulador d’aliments 10 h.

descripció destinataris calendari
Introducció a la higiene 
i a la higiene alimentària 
(pendent d’aprovació)

Persones ocupades Inici 26/02/08 
Fi 05/03/08 

dimarts i dimecres 
19:00 a 21:00 h

Dietètica i Nutrició Nivell II 50 h.

descripció destinataris calendari
Principis de l’alimentació, 
principals processos patològics 
associats a la nutrició, càlcul 
de taules, higiene alimentària i 
salut (pendent d’aprovació)

Persones 
ocupades

Inici 03/03/08 
Fi 19/05/08 

dilluns i dimecres 
18:30 a 21:00 h

Electropneumàtica 65 h.

descripció destinataris calendari
Curs de preparació 
d’elements elèctrics i 
reparació d’elements 
electropneumàtics

Persones ocupades Inici 21/02/08 
Fi  22/04/08 
dill, dim, dij 

19:00 a 22:00 h

Autòmates Programables I 70 h.

descripció destinataris calendari
Curs d’introducció 
a la programació de 
maquinària industrial 
(PLC, temporitzadors, 
comptadors...)

Persones ocupades Inici 24/04/08 
Fi  07/06/08 
dill, dim, dij 

19:00 a 22:00 h

Ofimàtica Bàsica: Excel Bàsic 40 h.

descripció destinataris calendari
Curs introductori 
a l’ús de l’aplicació 
informàtica que permet 
fer càlculs de fòrmules             
(pendent d’aprovació)

Persones ocupades Inici 01/04/08 
Fi  10/06/08 
dill, dim, dij 

19:30 a 21:30 h

Excel Intermedi 35 h.

descripció destinataris calendari
Curs d’informàtica on 
s’ensenya com aplicar 
fórmules, fer llistats i 
d’altres conceptes més 
avançats en el full de càlcul

Persones ocupades Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

Ofimàtica Bàsica: Access Bàsic 35 h.

descripció destinataris calendari
S’ensenya l’ús, creació 
de bases de dades i 
generació de llistats

Persones ocupades Inici 01/04/08 
Fi  10/06/08 
dill, dim, dij 

19:30 a 21:30 h

PowerPoint  “Creatiu” 35 h.

descripció destinataris calendari
Curs d’informàtica 
d’introducció a l’aplicació 
que permet fer 
presentacions animades 

Persones ocupades  Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

formació al llarg de la vida
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Cursos Propis

Cursos adreçats a persones que necessiten millorar la seva qualificació per accedir a un lloc de treball o requalificar-se en el propi. 
Formació en higiene i manipulació d’aliments (som centre autoritzat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya), Comptabilitat informatitzada, Nòmines i Seguretat Social, Processador de text (word), Full de càlcul (excel), Base de dades: access i Disseny de pàgines web 

(dreamweaver)

parlem de

1�
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ciutadania i empresa

info Barberà Promoció - Cr. Torre d’En Gorgs, 40 - 93 719 28 37 
www.barpro.com

+

Intr. al Pla General Comptable 20 h.

descripció destinataris calendari
Es donen coneixements 
bàsics sobre el Pla General 
de Comptabilitat.

Persones 
ocupades

Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

Anglès II 50 h.

descripció destinataris calendari
Repàs de gramàtica i 
vocabulari, formes per a 
desenvolupar adequadament 
converses, així com costums 
i hàbits del client anglòfon 
(pendent d’aprovació) 

Persones 
ocupades

Inici 05/02/08 
Fi  08/04/08 

dimarts i dijous 
18:30 a 21:30 h

Anglès III 50 h.

descripció destinataris calendari
S’estudien les formes de 
present/ passat i futur, 
recursos per a l’atenció 
al client, l’àmbit personal, 
administratiu-comercial i 
laboral (pendent d’aprovació) 

Persones 
ocupades

Inici 15/04/08 
Fi  12/06/08 

dimarts i dijous 
18:30 a 21:30 h

Gestió del temps i l’estrès 25 h.

descripció destinataris calendari
S’ensenyen formes per 
rendibilitzar la gestió del 
temps en el món laboral i 
la vida personal, fòrmules 
per compatibilitzar millor 
ambdues vessants de la 
nostra vida 

Persones 
ocupades

Inici 15/11/07 
Fi  20/12/07 

dimarts i dijous 
17:30 a 20:00 h

Bàsic prevenció riscos laborals 30 h.

descripció destinataris calendari
Curs introductori a la 
Seguretat i Higiene en el 
treball, així com marc legal

Persones 
ocupades

Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

Tècniques de negociació 35 h.

descripció destinataris calendari
Es treballen habilitats i 
tècniques per facilitar 
la gestió organitzativa i 
interpersonal

Persones 
ocupades

Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

Qualitat ISO 9001:2000 70 h.

descripció destinataris calendari
Curs sobre la normativa de 
qualitat ISO 9001:2000

Persones 
ocupades

Curs On-line: previ acord 
amb tutora, pots escollir 

la data d’inici i l’horari

 

Comptabilitat: Gestió Comptable 40 h.

descripció destinataris calendari
Fonaments de comptabilitat, 
Pla General Comptable, 
anàlisi del patrimoni, comptes 
de despeses i ingressos, 
comptabilitat de l’IVA i 
Comptes Anuals

Persones 
ocupades

Inici 27/11/08 
Fi  05/02/08 

dimarts i dijous 
19:00 a 21:30 h
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ciutadania i empresa

PROGRAMA PLAN AVANZA PYME
Orden ITC/524/2007 | BOE núm. 304  -  Secretaría de Estado de Teleco. y Sociedad de la Información la Información

INICI: Segons projecte

DESCRIPCIÓ: Ajuts per a la realització de projectes per al desenvolupament de la societat de la informació.  Projectes: e-comercia, Pantera, Coelco 2, e-Factur@, Pyme digital,...
DESTINATARIS: Petites i mitjanes empreses
IMPORT: Segons projecte

PROGRAMA FORMA’T
TRE/2549/07 01/08/07 | DOGC 4945 10/08/07 - Dept. de Treball. Servei d’Ocupació de Catalunya i Secretaría del Estado Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

INICI: 01/02/08 - 05/03/08

DESCRIPCIÓ: 3ª Convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses per la formació del seu personal en cursos FORMA’T: Idiomes, Prevenció de Riscos 
Laborals i Transferència de Coneixements. La formació s’haurà d’iniciar o finalitzar entre l’1/01/07 i 31/07/08
DESTINATARIS:  Beneficiaris: Persones en actiu de Pimes i grans empreses   Entitats Beneficiàries: Pimes i grans empreses amb seu a Catalunya
IMPORT: Fins al 52% del cost de la formació rebuda pel personal

VI  CONCURS D’INICIATIVES EMPRESARIALS FBP
www.barpro.com | www.bdv.es - Ajuntament de Barberà del Vallès. Fundació Barberà Promoció

INSCRIPCIONS: 04/04/08

DESCRIPCIÓ: Premiar la creació i desenvolupament de noves activitats empresarials, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora i l’autocupació del municipi
DESTINATARIS: - Projectes empresarials que inicïn activitat durant el 08 i el domicili social i fiscal a BdV  - Empreses creades a partir de 01/10/06 amb domicili social i fiscal a BdV    
IMPORT: 6 premis: de 6.000 € a 1.500 € i serveis a les empreses

ASSESORAMENT I PRÉSTECS AUTOEMPRESA
www.gencat.net/treball | www.cidem.es - Departament de Treball i Indústria

PERÍODE: Vigent fins a nova regulació

DESCRIPCIÓ: Servei gratuït d’assessorament i Línia de préstec amb condicions preferents amb entitats financeres que han signat el conveni de col·laboració amb el Dept. de Treball
DESTINATARIS: Persones a l’atur o en actiu que tinguin un projecte de nova empresa i estiguin interessats
IMPORT:  - Assessorament gratuït  -  Condicions de préstecs preferents

Vine a Barberà Promoció - 93 719 28 37 - o a AISA  - 93 729 72 72  
t’informarem!info+

PLAN AVANZA  JÓVENES EN RED
www.planavanza.es - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
DESCRIPCIÓ: S’ofereix a el registre gratuït del seu propi domini.es, la gestió de la seva pàgina web i altres eines per a desenvolupar la seva presència a la web durant el primer any
DESTINATARIS:  Joves menors de 30 anys
IMPORT:  Gratuït

INICI: 15/01/08

PROGRAMA DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
www.gencat.net/treball | www.cidem.es - Departament de Treball de la Generalitat
DESCRIPCIÓ: Finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per compte propi de persones aturades que figurin inscrites a les OTG
DESTINATARIS: Persones físiques en atur que es vulguin constituir com a autònoms, o que s’hagin constituït com autònoms en l’exercici pressupostari en el qual sol·liciten l’ajut
IMPORT:  Depèn de cada cas

PERÍODE: Vigent fins a nova regulació

ICO INTERNALIZACIÓN
www.ico.es - Instituto crédito Oficial (Administració Central)
DESCRIPCIÓ: Línia de finançament per recolzar les inversions de les empreses espanyoles que vulguin potenciar la seva presència a l’exterior.
DESTINATARIS: -
IMPORT: Empreses tram un, 1,5 millions de Euros o la seva contraprestació en USD. Empreses tram dos, 6 milions d’euros o la seva contraprestació en USD.

INICI: 2008

ajuts i subvencions
ajuts otorgats 2008 per a l’empresariat

9ª EDICIÓ PREMIS MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS
http://www.diba.es | BOP 310 21/12/07 - Diputació de Barcelona

PERÍODE: 28/12/07 -  07/03/08

DESTINATARIS: Empreses que hagin sorgit d’un procés d’assessorament per part d’algun dels serveis de promoció econòmica que els ens locals de la província de Barcelona posen a 
disposició de les seves empreses i emprenedors
IMPORT:  6 premis :de 9.000 a 15.000 euros

DESCRIPCIÓ: Ajuts per al foment i manteniment de l’ocupació dels joves a Catalunya, per transformar en indefinit qualsevol contracte temporal i mantenir el lloc de treball durant 
un període mínim de 3 anys i,així com la realització d’una acció de formació que millori la seva qualificació

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A L’OCUPACIÓ DELS JOVES A CATALUNYA
Ordre TRE/471/2007 | DOGC 5030 17/12/2007 - Departament de Treball. Servei d’Ocupació de Catalunya

PERÍODE: 18/12/07 - 30/06/08

DESTINATARIS: Empreses, els Treballadors, els Autònoms, i les SL o SLC a les quals s’incorporin personal com socis treballadors o de treball
IMPORT:  2000 € Amb discapacitat ≥ 33%: 2.500 €

DESCRIPCIÓ: Ajuts per al foment i manteniment de l’ocupació dels joves a Catalunya, per transformar en indefinit qualsevol contracte temporal i mantenir el lloc de treball durant 
un període mínim de 3 anys, així com la realització d’una acció de formació que millori la seva qualificació

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR PER FACILITAR INICIATIVES D’AUTOCUPACIÓ
www.inem.es - Serveis Territorials del Departament de Treball i Industria 

PERÍODE: Vigent fins a nova regulació

DESTINATARIS: Que inicïn activitat com: - Autònom  - A soci treballador o de treball estable en societat laboral o cooperativa (inclós de nova creació)
IMPORT:  Depèn de la modalitat de capitalització

DESCRIPCIÓ: Capitalització de l’atur per: inici activitat laboral com treballador per compte propi, incorporar-se com a soci treballador o de treball en societat laboral o cooperativa 
en funcionament o de nova creació

ICO CRECIMIENTO
www.ico.es - Instituto crédito Oficial (Administració Central)

INICI: 2008

DESCRIPCIÓ: Línia de finançament per empreses que vulguin posar en marxa processos d’inversió més ambiciosos, amb un finançament a mida.

IMPORT: Import màxim 6 milions d’euros per beneficiari i any, ja siguin un o diversos projectes

DESTINATARIS: Empreses de 50 treballadors o més amb un volum de negoci no superior a 50 milions d’euros que portin a terme, inversions per imports superiors al límits 
establerts a la línea ICO-PYME

FINANÇAMENT DE PROJECTES DE INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL CONCERTADA
www.cdti.es - Centro para el Desarrolllo tecnológico Industrial (CDTI)
DESCRIPCIÓ: Finançament per iniciatives d’investigació precompetitiva, de les quals els resultats no són directament comercialitzables i suposen un risc tècnic elevat.
DESTINATARIS: Empreses industrials que colaborin amb universitats, centres públics d’investigació i/o Centres d’innovació tecnològica (CIT’s)
IMPORT: 60 % del projectes

INICI: Per determinar

INNOEMPRESA
www.cidem.com - Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial
DESCRIPCIÓ: Ajuts destinats a recolzar els projectes d’innovació realitzats per les pimes, entenent com innovació la introducció d’un nou producte (un be o servei) o una millora 
significativa del mateix.
DESTINATARIS: Projectes individuals de PIMES amb un pressupost subvencionable mínim de 15.000 euros per petites i 45.000 per mitjanes
IMPORT: Fins el 50% de la despesa en col.laboracions externes i fins un 15%  en inversions materials o inmaterials.

INICI: Per determinar
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