
SUCITESA 
sensibilitat per la societat i el medi ambient

MARISOL O BARCELONA
la transformació de retalls de roba en bosses de mà

innovar! 
no hi ha excusa

ciutadania
empresa

e
n

fo
c

a
 b

é
 e

l t
e

u
 f

u
tu

r

núm. 3



33
30

27
21

22
11

32

28

29

23

20

18

13

04

08

0
01

02

06
17

actualitat empresarial

universitat i empresa

innovació i tecnologia

emprenedors

comerç i qualitat

serveis per l’ocupació

compartir experiències

formació

destacats

responsabilitat social

ajuts i subvencions

estigues al dia

Ajuts otorgats 2008 per a l’empresariat

Estem d’aniversari!

Entrevistem al President del Gremi d’instal·ladors electricistes de Sabadell i comarca

Sucitesa, higiene profesional sostenible

Serveis d’atenció a les persones

Actualitza’t, enfoca be el teu futur

Primera “Nit de l’empresa” a Barberà del Vallès

Impactem vallés

“Modernitza’t”, el pla de millora per al teu comerç

El comerç fa ciutat

Marisol O Barcelona

Innovar! No hi ha excusa

CSIC, ‘sinergia’ entre l’administració pública, universitat i empresa

APLI, desde Barberà al món

Ciutadania i empresa, 
la revista de promoció 
econòmica de Barberà del Vallès

Redacció, disseny i producció: 
Fundació Barberà Promoció

Consulta les revistes a l’apartat de  
publicacions de www.barpro.cat

03
07

09
12

Concurs iniciatives Empresarials 08

dades socioeconòmiques
Conjuntura laboral 1er trimestre 0816

14
15

19
25

24

Cursos adreçats a persones en actiu 08

31

05

10

26



Arribem a la tercera edició i seguim esforçant-nos per aconseguir que la “Ciutadania i 
Empresa”  pugui ser una publicació d’interès per a tots vosaltres, cerquem nous continguts i 
un nou format que ens permeti presentar millor tota la informació.

En aquesta ocasió, hi destaquem casos d’èxit d’empreses i emprenedors que estan treballant 
posant la mira a la responsabilitat social i /o la innovació. No sempre són grans empreses, sinó 
grans projectes i molt bones idees les que aconsegueixen superar la competència i posicionar-
se en el mercat de forma diferenciadora. I és aquesta actitud diferenciadora i de cerca de 
valor afegit la que ha d’imperar per superar els possibles obstacles socioeconòmics. 

Després del procés de creixement econòmic continu que hem viscut a tot l’Estat en els últims 
anys, sembla que ara les coses comencin a estancar-se i, fins i tot, en alguns casos, especialment 
en el sector de la construcció i dels serveis, que comencin un procés de davallada.

En aquests moments és especialment important que tots fem el possible de la nostra part 
per estar al dia de quines són les noves oportunitats laborals que es poden presentar, cal 
innovar, actualitzar-se i seguir-se formant, de manera que el nostre perfil professional s’ajusti 
a les necessitats canviants del món de l’empresa.

Per a d’altres, potser sigui el moment de plantejar-se la possibilitat de crear el propi negoci;, 
en aquests casos, també caldrà “actualitzar-se” per poder oferir la millor oferta que satisfaci 
les necessitats dels futurs clients als quals ens volem adreçar.

El mes d’abril, hem estrenat una nova aplicació informàtica que s’anomena “Actualitza’t”, que 
ens permetrà facilitar la comunicació amb tots vosaltres, el món de l’empresa i la ciutadania, 
per tal de satisfer les vostres necessitats.

Mitjançant una borsa de treball on-line, les ofertes laborals de les empreses i els comerços 
del nostre municipi s’aproparan a les necessitats d’ocupació de les persones que hi treballen. 
També podrem informar-vos de forma àgil de quins són els ajuts i subvencions per a la 
creació de negocis, o les ofertes formatives que millors s’ajustin als vostres interessos 
professionals.

Aprofitem aquesta oportunitat de canvi socioeconòmic per veure 
les coses d’una altra manera i plantejar-nos la possibilitat de canvi i 
creixement personal i professional. Com diu l’eslògan “Actualitza’t, 
enfoca bé el teu futur”, us encoratjo a que tots mirem de focalitzar-
nos cap a un nou horitzó professional.

que tots mmirem de focaaliitzar-

editorial
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APLI PAPER 
COMPRA L’EMPRESA BELGA DECAdry,Consolidant així la seva presència a Europa. 

La firma familiar de 

Barberà del V
allès 

compra el 100% de 

l’empresa belga.

 

es queda amb la fàbrica i la xarxa 

comercial de DECAdry. 

APLI 
membre del grup CAPOSA

2222



APLI PAPER SA és una empresa 
catalana dedicada a la fabricació i 
comercialització d’etiquetes adhesives 
i papers d’alta qualitat per a impressió 
inkjet, làser, altres consumibles 
d’impressora i software, tant per a 
aplicacions professionals com per a 
aplicacions personals, d’oci i entreteniment. 
APLI ocupa la segona posició en presència 
internacional i la tercera en el camp de 
les etiquetes autoadhesives per a usos 
d’oficina a nivell mundial.

El passat 7 de maig, Apli Paper va afermar la seva 
expansió en el mercat europeu amb la compra de 
l’empresa Alfac DECAdry. Des de fa més de 25 anys, 
APLI està present en l’àmbit internacional, on manté 
bones relacions comercials amb agents de més de 100 
països. 

Aquesta compra és un pas important dins de l’estratègia 
de creixement internacional que APLI PAPER SA ha 
anat impulsant des dels darrers anys. Alfac DECAdry 
aporta a APLI PAPER una presència comercial 
important en mercats europeus ja madurs com el 
d’Anglaterra, Suïssa, França, Benelux i Itàlia, a més de 
presentar un assortiment de productes diferenciat i 
complementari.

Qui és DECAdry?

L’empresa Alfac DECAdry va iniciar les seves activitats  
els anys 60 amb la comercialització de les lletres de 
transferència. En els anys 90 DECAdry va desenvolupar 
una gamma de papers especials per a impressores làser 
i injecció de tinta, formada per papers de comunicació, 
papers fotogràfics i targetes de visita. 

Fins a dia d’avui, APLI comptava amb dues plantes de 
producció, a Barberà del Vallès i l’altre a Dormans 
(França), mentre que a Rússia, Polònia i Portugal té 
filials comercials. Ara, s’incorpora a l’empresa una nova 
factoria situada a Nivelles (Bèlgica).

La compra de DECAdry és una de les passes 
estratègiques de creixement d’APLI que pretén fiançar 
la seva presència comercial a Europa. A més, l’empresa 
preveu entrar en nous mercats de produccció, 
majoritàriament a l’Àsia. 

Amb l’objectiu d’ampliar i millorar l’oferta de papers 
per a impressió en A4, a partir de juny iniciaran la venda 
d’una gama selecta de papers de comunicació amb la 
marca de “APLI DECAdry-Line”.

“Estem convençuts que la qualitat d’aquests 
productes, juntament amb el suport del 
màrqueting i l’esforç en el servei que APLI ofereix 
tradicionalment als seus clients, farà d’aquesta 
gamma de paper per a impressió tot un èxit 
comercial”

Més sobre APLI

Apli Paper  juntament amb Sinel Systems –productor 
d’etiquetes i sistemes industrials d’impressió i 
etiquetatge- formen el Grup Caposa (Companyia 
d’aplicacions per a Oficines, SA) propietat de la família 
Puigbó. El grup compta amb 400 treballadors en les 6 
sucursals que té repartides en el món: Sinel Systems i 
la matriu d’Apli Paper es troben a Barberà del Vallès 
(Barcelona), una fàbrica Apli a Dormans (Francia), una 
filial a Portugal d’Apli Paper, una filial a Rússia i la darrera 
incorporació, la nova filial a Bèlgica.

Durant l’exercici de 2007, APLI va registrar un volum 
de vendes de 38 milions d’euros. Mentre que les 
exportacions han representat un 57 % d’aquest volum.  

La previsió de facturació d’APLI per a aquest any és de 
42 milions d’euros, dada que representaria un 10,5% de 
creixement. 

L’expansió internacional d’APLI 
continua avançant d’una manera 
constant i amb pas ferm, sempre 
mantenint els estàndards 
de servei i qualitat que l’han 
convertida en l’empresa líder que 
és avui dia
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CSIC
‘sinergia’ entre l’Administració 
pública, universitat  i empresa
El Consell Superior d’Investigacions Científiques participa 
activament en la política científica de totes les comunitats 
autònomes, fent transferència de coneixement i aconseguint 
recursos econòmics.

“La ‘sine
rgia’ é

s la in
tegra

ció 

d’elements q
ue dóna u

n resu
ltat 

que a
profit

a i m
aximitza l

es 

qualit
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 dels 

elements.”

El Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) és l’organisme públic de recerca més 
gran d’Espanya. La recerca que es desenvolupa 
en els seus centres abasta  tots els  camps de 
coneixement científic, des de la investigació bàsica 
al desenvolupament tecnològic aplicat. 

Amb més de 120 centres i més de 140 unitats  
associades amb altres universitats i institucions a 
tot el territori estatal, el CSIC representa prop 
del 50%  de les publicacions del sector públic  
espanyol i el 19% de les publicacions cientiífiques 
internacionals  d’Espanya. A Catalunya, el CSIC 
compta amb 21 centres, que treballen en àrees 
ben diverses: des de la biologia molecular 
aplicada a la millora vegetal o la química, la 
microelectrònica, el desenvolupament de nous 
materials, la intel·ligència artificial, la biomedicina, 
l’oceanografia, la geologia, la musicologia o la 
història, per posar alguns exemples.

Fruit d’aquesta recerca són els desenvolupaments 
que es poden aplicar, ja sigui a l’empresa a 
través de l’obtenció i comercialització de nous 
productes, ja sigui a la gestió de polítiques 
públiques. Un exemple del darrer cas és la 
recerca sobre contaminació atmosfèrica o sobre 
nous contaminants en l’aigua, una investigació 
bàsica que és indispensable per a futures 
legislacions ambientals. 

Els centres del CSIC també desenvolupen 
productes concrets, com sensors per detectar 
contaminants de l’aigua in situ, circuits electrònics 
a mida, nanoemulsions, metodologies per a la 
recuperació i revalorització de subproductes, 
nous materials amb propietats avançades, nous 
fàrmacs o software intel·ligent aplicat al comerç 
electrònic. 

Aquests són només alguns exemples que donen 
una idea de la diversitat de línies de treball 
que es desenvolupen al CSIC; a Catalunya, el 
centre compta amb un equip humà d’unes 1.400 
persones, que treballen en línies de recerca 
agrupades en les següents àrees: humanitats i 
ciències socials, biologia i biomedicina, recursos 
naturals, ciències agràries, tecnologies físiques, 
tecnologies químiques, i ciència de materials. 

L’empresa pot establir contacte i conèixer l’oferta 
del CSIC a través de l’Oficina de Transferència de 
Tecnologia (OTT). Les col·laboracions entre les 
empreses es poden establir mitjançant contractes 
de recerca, contractes de serveis, llicències de 
patents, prestació de serveis o contractes de 
patrocini. 

El CSIC també transmet el coneixement científic 
fomentant la creació d’empreses de base 
tecnològica o spin off. 

El 2006, el CSIC tenia 3.000 contractes vigents 
amb empreses i va sol·licitar 109 patents 
espanyoles i 79 internacionals. Segons la World 
Intellectual Property Organization (WIPO),  el 
CSIC ocupa el primer lloc entre les institucions 
públiques i privades espanyoles en nombre de  
sol·licituds internacionals efectuades, i el primer 
lloc absolut en nobre de patents sol·licitades a 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). 

Les empreses també poden participar en els 
projectes europeus del programa Marc de 
Recerca en els quals treballen centres del CSIC. 

La Comissió Europa, de fet, cada vegada posa 
més èmfasi en la importància de la participació 
empresarial en aquests projectes, especialment 
les petites i mitjanes empreses que constitueixen 
un nombre molt important del teixit empresarial 
europeu i espanyol. 

En aquest sentit, des de fa uns anys, el CSIC 
és la institució espanyola de recerca que més 
finançament europeu capta per a programes de 
recerca. En  el VI Programa Marc de Recerca, 
realitzat entre els anys 2000 i 2006, el CSIC hi 
va participar en 420 projectes europeus, amb un 
finançament de més de 101 milions d’euros  (151 
projectes i més de 27 milions d’euros dels quals 
corresponen als centres del CSIC a Catalunya).

Tal com es defineix en el seu darrer Pla Estratègic 
2006-2009, el CSIC ha destacat entre les seves 
prioritats la col·laboració amb el teixit industrial i 
la transferència de la tecnologia i el coneixement 
científic, assessorant i fomentant la innovació a 
les empreses, per tal d’ajudar a millorar tant la 
competitivitat econòmica, com el benestar social 
i la preservació del medi ambient. 4



innovació
tecnologia

parlem de

Ja quasi tots estem 
d’acord en què 
la innovació és 
l’estratègia a seguir 
per mantenir la 
competitivitat 
empresarial en el 
món globalitzat, 
amb un cicle de 
vida dels productes 
cada cop més curta, 
amb clients cada 
cop més informats i 
exigents, amb una 
legislació més rígida 
i una competència 
més activa.

Hi estem d’acord? Sembla que 
sí, però ho portem a la pràctica? 
Doncs, quan revisem les dades 
econòmiques i estadístiques  
sembla que no. La despesa  
espanyola en R+D, en relació 
al PIB, és d’1,12, xifra que se 
situa per sota de la mitjana de la 
Unió Europea dels 27 (UE-27) 
que és d’1,84, i molt per sota 
dels països capdavanters com 
Suècia amb 3,86, Finlàndia amb 
3,48, Japó amb 3,33, i els Estats 
Units amb 2,62, i, fins i tot, 
per sota de Xina que, amb un 
creixement espectacular, ja ha 
arribat a 1,34. El percentatge 
de personal dedicat a activitats 
d’R+D a Espanya és de l’1,49%, 
percentatge lleugerament 
superior a la mitjana UE-27, que 
és de l’1,44%, i lluny d’ Islàndia, 
que té un 3,53%, i Finlàndia 
amb 3,24. Aquestes dades 
poden explicar el retard que 
presenta Espanya en termes de 
productivitat i competitivitat. 

Un cop més, les contradiccions, 
tant característiques de l’esser 
humà, hi predominen. A 
europainnova hem seleccionat 
i recollit en un decàleg les 
excuses més habituals per 
delegar en altres l’activitat 
innovadora. Aquest article 
pretén revisar aquest catàleg 
d’excuses i mostrar la seva poca 
consistència amb exemples 
reals que ens facilitin la reflexió 
per estructurar la capacitat 
innovadora que, no ho dubtem 
en absolut, totes les empreses 
posseeixen pel sol fet d’haver-se 
atrevit a constituir-se com a tals.

Les excuses recollides són 
provinents tant de la direcció de 
l’empresa responsable de definir 
les estratègies, com del personal 
responsable d’incorporar els 
nous processos, o indistintament 
d’ambdós estaments.

Excuses que argumenta 
la direcció de l’empresa

Millor no canviar allò 
que va bé 
Trobarem molts exemples d’empreses excel·lents 
en els seus sectors que, en no saber preveure 
canvis, han hagut de canviar definitivament. Què 
s’ha fet de les empreses excel·lents fabricants 
de màquines d’escriure? O de discs de vinil? És 
necessari preveure les amenaces dels canvis per 
sobreviure en el mercat.

El fet de ser una empresa líder en la generació 
de producte i solucions informàtiques no va 
frenar  APLICACIONES EN INFORMÁTICA 
AVANZADA SA (AIA) a l’hora d’afrontar 
nous reptes. AIA, creada l’any 1988 i amb 
seu a Cerdanyola del Vallès, es va plantejar 
el desenvolupament d’un nou producte per 
a un sector en crisi, el discogràfic, i va crear 
l’empresa POLYPHONIC HMI per a la seva 
comercialització. El nou producte era un software 
per predir els èxits musicals i facilitar una eina a 
les empreses discogràfiques per seleccionar els 
artistes i les cançons amb opcions d’èxit. La idea, 
inicialment poc creïble, es va materialitzar en una 
aplicació que analitzava els paràmetres musicals 
com el ritme, l’harmonia, el to, la melodia, etc., 
i identificava quins dels paràmetres tenien en 
comú les cançons d’èxit. Polyphonics HMI es va 
crear l’any 2002 i va haver de superar totes les 
tòpiques barreres dels innovadors, fins a triomfar 
al mercat americà, en el qual va predir l’èxit del 
disc de Norah Jones abans que aquesta artista 
assolís vendes milionàries i el premi Grammy  
l’any 2003.

En canvi, potser va ser aquesta l’excusa de 
KODAK, empresa líder en la fabricació de 
pel·lícules sensibles per fotografia i cinema, que 
no va preveure que el seu mercat es reduiria 
sensiblement amb l’aparició de la fotografia 
digital. En el període 2004-2005, per fer front 
a les pèrdues acumulades, l’empresa va haver 
de reduir la seva plantilla en 25.000 persones. 
Actualment, Kodak encara es troba en procés de 
redefinició de la seva estratègia per sobreviure, 
ha enfocat la producció de pel·lícules per a un 
mercat molt especialitzat i restringit d’artistes 
que segueixen treballant amb pel·lícula, enlloc 
de fer-ho digitalment per raons artístiques o 
estètiques, i, d’altra banda,  treballa en una nova 
gamma de màquines fotogràfiques digitals que 
arribaran al mercat amb gran retard amb relació 
als seus principals competidors.
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En el nostre sector ja 
està tot inventat
Argument molt comú dels sectors 
madurs com el tèxtil o el calçat. 
Com podem explicar que la 
principal fortuna espanyola sigui la 
d’Amancio Ortega, president del 
grup tèxtil Inditex, grup propietari 
de la marca ZARA? Recordem 
que innovar no inclou únicament la 
innovació en producte, tenim tot el 
ventall de processos empresarials 
en què es pot innovar. Gary Hamel 
ens recorda que la verdadera 
innovació és la de conceptes 
empresarials . La base de la 
innovació és el desenvolupament 
de nous conceptes que caldrà 
aplicar a qualsevol dels processos 
de l’empresa.

AUSA CENTER SL, empresa 
fundada a Manresa, l’any 1956, per 
fabricar en sèrie un automòbil 
de disseny propi, el PTV 250, del 
qual es van vendre 1.100 unitats 
fins al 1961. L’aparició de SEAT, 
l’any 1960, i la seva producció en 
cadena varen fer no competitiu 
el model PTV 250. AUSA va 
rediririgir els seus coneixements 
mecànics cap a la fabricació de 
vehicles per a magatzems: els 
dúmpers. Actualment, l’empresa 
comercialitza els seus productes 
a més de 70 països a través de 
225 distribuïdors i exporta el 
40% de les màquines que fabrica. 
Per segon any consecutiu, ha 
aconseguit classificar-se com 
l’empresa número 11 d’Espanya 
amb el millor entorn de treball 
segons l’Institut Great Place to 
Work.

No podem canviar 
el nostre producte, 
treballem sota 
comanda
Com ja hem comentat en l’apartat 
anterior, l’empresa innovadora 
ha d’identificar on estan les seves 
oportunitats de diferenciació i 
concentrar aquí la seva capacitat 
d’innovació.

Des de l’any 1982, en què va ser 
la primera empresa a Espanya a 
implantar l’escàner per a la lectura 
del codi de barres en els punts 
de venda, MERCADONA és un 
exemple del sector distribució 
que té com filó del seu creixement 
les innovacions introduïdes en 
diferents àmbits de la gestió. 

No desenvolupem 
tecnologia
Ara com ara, si no desenvolupem 
tecnologia, a bon segur que 
en som usuaris, per tant hem 
d’aprofitar les opcions que la 
tecnologia ens ofereix per poder 
innovar. En el seu moment, 
l’aparició de la màquina de vapor 
va donar lloc a innovacions en 
transport amb la locomotora, els 
vaixells a vapor, etc., i, també, a 
innovacions en el sector productiu 
amb la utilització del vapor per 
mobilitzar fàbriques com les 
tèxtils. Molt més recentment, 
l’aparició d’Internet ha donat lloc 
a innovacions molt diverses, nous 
sistemes de venda, de distribució, 
de publicitat, d’atenció al client, 
etc.

D’altra banda, hi ha moltes 
iniciatives innovadores que no 
depenen estrictament de la 
tecnologia; un exemple interessant 
n’és PAPABUBLE, idea empresarial 
iniciada a Austràlia l’any 1998 que, 
l’any 2003, va escollir Barcelona 
com inici de la seva expansió 
internacional. L’empresa ofereix 
un nou concepte de caramel que 
personalitza per a empreses, 
bodes, etc. I pel que fa al seu 
procés productiu, 6 cops al dia 
aquest es fa davant de la gent 
que hi ha a la botiga, així poden 
rebre aportacions del públic per 
incrementar la seva creativitat.

Cal una gran inversió

Com ja hem comentat,la innovació 
comença en el canvi de conceptes 
i per tant, al començament, la 
inversió no és allò que marca el 
diferencial. 

Un cop els nous conceptes 
identificats i definits, sí que 
caldrà una inversió per posar-
los en marxa. Els assajos per 
materialitzar els nous conceptes 
requereixen sovint inversió, esforç 
i perseverança. L’inventor del 
VELCRO va necessitar 7 anys fins 
a aconseguir definir un procés de 
producció comercialment rendible. 
El fabricant de l’aspiradora 
DYSON, que no necessita bossa 
i no perd succió, explica que va 
necessitar fer 5.000 prototipus 
per disposar del model comercial.

Les empreses ubicades a Catalunya 
poden acollir-se als programes 
d’ajuts per a activitats d’R+D+I, 
gestionats per les administracions 
autonòmica, estatal o europea. 
Aquests programes d’incentius 
inclouen subvencions a fons 
perdut i crèdits a interès 0%; els 
programes es poden consultar a la 
base de dades FISUB, consultable 
gratuïtament a www.cidem.com/
fisub. Els ajuts a fons perdut poden 
cobrir fins a un màxim del 75% del 
cost dels projectes.

D’altra banda, cal recordar que 
les activitats d’R+D+I poden 
gaudir d’incentius fiscals que, 
paradoxalment, tot i que són els 
millors incentius del països de 
l’OCDE, són poc aplicats per les 
empreses espanyoles. Aquesta ha 
estat la raó per la qual el Govern 
va anunciar la seva eliminació 
en la actual reforma fiscal, però, 
finalment la decisió sobre la seva 
eliminació s’ha ajornat al 2012. Les 
deduccions fiscals són compatibles 
amb els programes d’ajuts.

Els programes d’ajut s’emmarquen 
en les accions de la política 
comunitària. En el Consell 
d’Europa de desembre de 2005, 
es van acordar les perspectives 
financeres de la Unió Europea per 
al període 2007-2013. Durant les 
negociacions, Espanya va obtenir 
31.543 milions d’euros dels Fons 
Estructurals i del règim transitori 
dels Fons de Cohesió; a més a 
més, es va aconseguir una partida 
especial de 2.000 milions d’euros 
procedents del Fons Europeu

Concretament, són destacables 
les innovacions en la gestió dels 
recursos humans, que l’han 
situada com l’empresa amb menys 
rotació de personal del seu sector. 
Mercadona ha establert una 
estratègia de fidelització del seu 
personal, que alhora li permet 
minimitzar les despeses de rotació 
i optimitzar l’eficàcia productiva. 
Tota la plantilla, més de 60.000 
persones, té contracte fix, la 
política de sous inclou una part 
variable per objectius, els sous 
es situen per damunt la mitjana 
del sector, s’ha definit una política 
de conciliació familiar i formació, 
s’han estandarditzat els horaris, 
cosa que permet planificar les 
vacances amb molta antelació. En 
els dos darrers exercicis, l’empresa 
ha aconseguit millorar en un 20% 
la seva productivitat, amb una 
facturació per empleat 
de 220.000 €.

 de Desenvolupament Regional 
(FEDER)  per a projectes 
tecnològics d’empreses. Ara sols 
falta gestionar correctament 
aquests fons per crear un entorn 
socioeconòmic més competitiu.

Excuses que 
argumenten els 
tècnics

No tinc temps
Tot i que cal reconèixer 
l’existència de genis, en general, 
la innovació és una feina d’equip, 
de relacions i de treball en xarxa. 
METALQUIMIA, empresa familiar 
creada l’any 1971 a Girona, líder 
mundial de tecnologia i maquinària 
per a la fabricació de productes 
carnis cuits, també proporciona als 
seus clients serveis d’enginyeria, 
disseny de plantes claus en mà, 
estudis de màrqueting i anàlisi de 
mercats. L’empresa manifesta que 
la seva estratègia d’innovació està 
estretament lligada  a les relacions 
que manté amb els seus clients: els 
clients defineixen les necessitats i 
mancances que cal cobrir, mentre 
que l’equip de Metalquímia cerca 
les solucions més adients. Aquest 
és un bon exemple de cooperació 
proveïdor-client.

Els proveïdors especialitzats són 
uns magnífics aliats a l’hora de 
materialitzar els nous conceptes 
desenvolupats a l’empresa. Les 
universitats i centres tecnològics 
estan consolidant els seus serveis 
especialitzats, ja sigui directament 
des dels seus departaments, o 
professionalitzant l’atenció al client 
per mitjà de la creació d’empreses 
tecnològiques conegudes com 
empreses spin off.6



No és la meva feina
Potser va ser aquest el comentari 
dels directors i plantilla de les 
empreses deslocalitzades de 
Catalunya. Empreses que han 
tancat, no necessàriament per 
manca de beneficis, sinó perquè 
aquests poden ser superiors si la 
producció es trasllada a regions 
amb costos més econòmics. 
Multinacionals com Panasonic, 
Philips, o Braun, han tancat les 
seves plantes productives a 
Catalunya.

Des del 2002, s’han produït 
a Espanya 208 casos de 
reestructuració empresarial, 15 
dels quals es  poden considerar 
de deslocalització pura, que 
han generat una pèrdua de 
4.068 llocs de treball, el 4,3% 
del total de l’ocupació perduda. 
Contràriament al que puguem 
pensar, les deslocalitzacions també 
són provocades per empreses de 
capital espanyol, concretament 
el 48,9% de les deslocalitzacions 
mencionades corresponen a 
empreses espanyoles.

En contrapartida, hi ha 
multinacionals que se senten 
atretes per l’entorn de Catalunya 
per instal·lar-hi els seus 
departaments, de disseny o d’I+D; 
o plantes de tecnologia sofisticada, 
un dels casos més recents és el 
de l’empresa finlandesa STORA 
ENSO que, conjuntament amb 
la catalana ALUCHA, crearà un 
centre de reciclatge d’envasos 
de paper cartró amb tecnologia 
pionera a Europa, que suposarà 
una inversió de 6 milions d’euros i 
la contractació de 10 operaris

A mi no em fan cas
Dennis Boyle, un dels principals 
dissenyadors de l’empresa de 
disseny industrial IDEO, recomana 
no anar mai a una reunió sense un 
prototipus. 

La innovació pot començar amb 
la idea d’un nou concepte que, 
segurament, competirà amb altres 
idees i conceptes d’altres membres 
de l’equip de l’empresa. Cal saber 
explicar la nostra idea i defensar-
la, deixar clar quina és la idea, què 
necessitem per implementar-la, 
què costarà posar-la en marxa, i 
molt important, quins en són els 
resultats esperats.

Les persones innovadores, no sols 
tenen idees, sinó que també les 
saben comunicar o saben establir 
estratègies per comunicar-les. 
Segons Gary Hamel no és suficient 
tenir una idea, cal també ser capaç 
de transmetre-la, de contagiar-la 
als altres. Segons diu Plató, “l’home 
que no arrisca res per les seves idees, 
o no valen res les seves idees o no val 
res l’home”.

La Sloan Business School 
recomana als emprenedors que 
treballin molt bé la seva idea fins 
a poder resumir-la de forma clara 
i concreta en 30 segons, el temps 
que, com a molt, els concedirà 
un inversor per escoltar-los quan 
coincideixin a l’ascensor.

Excuses que argumenten la 
direcció i els tècnics

No som especialistes 
tècnics
No sempre els nous conceptes 
sorgeixen d’especialistes del sector 
o especialistes tècnics. Un exemple 
molt clar n’és el sector del calçat 
ja que les darreres innovacions en 
el sector han sorgit d’iniciatives 
d’usuaris que no tenien les seves 
necessitats cobertes. GEOX és 
el resultat de la necessitat d’un 
empresari del sector vinícola, 
Mario Moretti Polegato, de 
solucionar el seu problema 
personal de transpiració de peus. 
L’empresa GEOX es va crear 
l’any 1995, i establint aliances amb 
especialistes en nanotecnologia 
aplicada als teixits i materials, va 
patentar el seu producte i va crear 
el lema “La sabata que respira”. 
L’empresa ha mantingut, al llarg 
dels anys, l’actitud innovadora, 
alhora que ha ampliat l’aplicació de 
la seva tecnologia a roba esportiva; 
així mateix, el 2004 va iniciar 
la seva cotització a borsa. L’any 
2008, l’empresa ha registrat una 
nova patent, relacionada amb una 
nova solució a la transpiració del 
calçat, especialment adaptada a les 
necessitats dels esportistes.

La marca CROCS  de calçat 
de goma té el seu origen en la 
necessitat de 3 aficionats a l’esport 
nàutic de disposar de calçat de 
goma flexible, antilliscant i no 
contaminable per fongs. L’empresa 
es va crear l’any 2002 establint 
una aliança amb els productors 
de la resina utilitzada per recobrir 
la goma, la qual li confereix 
les seves qualitats distintives. 
L’any 2004, CROCS va adquirir 
el seu proveïdor de la resina 
conjuntament amb la patent i, l’any 
2006, va començar a cotitzar a 
borsa.

No sé com fer-ho
 
Aquest és l’argument que 
resumeix tots els anteriors. És, de 
fet, l’argument més realista, ja que 
es basa a reconèixer les nostres 
limitacions, i, alhora, el més positiu 
atès que pot representar l’inici del 
procés d’aprenentatge.

Es pot aprendre a innovar? Segur 
que sí.  Abans de tot, haurem 
d’adoptar una actitud favorable. 
Robert Sutton diu que el que 
interessa és una cultura amb 
lemes del tipus “sigues tu mateix”, 
“No facis cas al teu cap” “ignora 
el que l’empresa ha fet en el 
passat”, “desafia la història de 
l’organització”, “inventa els teus 
propis procediments”.

Cal plantejar-se reptes absurds 
o canviar les regles del joc. “Si la 
idea no és inicialment absurda no 
cal ni considerar-la” és el consell 
que ens dóna Albert Einstein. 
Virgin ha creat la divisió VIRGIN 
GALÀCTICA, on ja comercialitza 
viatges a l’espai, esperant que la 
tecnologia aeroespacial rebaixi 
suficientment els costos dels vols 
per permetre’n una programació 
regular. És sorprenent que 
l’empresa ja estigui facturant, en 
concepte de paga i senyal, el que 
han de pagar els clients interessats 
per figurar a la llista d’espera.  Els 
preus oscil·len entre 200.000 
(preu de les primeres 100 places) 
i 20.000 euros . Els primers vols es 
preveuen pel final de l’any 2009.

Al final de la lectura segur que podem trobar més 
excuses que igualment segur que es mostraran 
inconsistents si les analitzem i per tant no tindrem 
excusa per començar a innovar. Quan comencem?

Per acabar citarem  el que ens diuen j. Ridderstral i K. 
Nordstrom . “Si volem tenir èxit hem de deixar de ser 
rematadament normals” .

Quina és la nostra excusa?

Article de Rosa MªDruguet Tantiñá 

Sòcia fundadora i membre de l’equip directiu europainnova 

www.europainnova.com
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S’han presentat 37 treballs, 10 dels quals 
són projectes d’empresa i 27 empreses 

constituïdes, amb una generació d’ocupació 
pel municipi de 72 llocs de treball.

empre           edors

El passat dia 29 de maig la Torre d’en Gorgs de Barberà del 
Vallès va ser l’escenari de l’acte de lliurament dels guardons del 
6è Concurs d’Iniciatives Empresarials, presidit per l’Alcaldessa de 
Barberà, Ana del Frago que una vegada més va ser un èxit  per la 
participació d’empreses i emprenedors del municipi. 

Aquest concurs ha assolit un gran èxit de participació de 
barberencs i barberenques, incentiva els nous emprenedors 
i emprenedores a desenvolupar les seves idees empresarials i 
consolidar-les. 

En aquesta ocasió s’han escollit 37 candidatures, de les quals 27 ja 
són empreses constituïdes i les 10 restants són projectes de creació.  
Els sectors d’activitat d’aquests projectes i empreses són 
majoritàriament d’empreses de serveis a les persones (15), de 
serveis a les empreses (10) i del sector comerç (9).

La resta són de restauració, construcció i transport, dels quals es 
preveu una generació d’ocupació al municipi de 72 llocs de treball. 

L’Ajuntament de Barberà, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, 
facilita els recursos necessaris per fer que els seus projectes es 
converteixin en realitats competitives, amb el convenciment 
que aquestes accions són necessàries per al desenvolupament 
socioeconòmic del municipi. 

Un any més, el Concurs d’Iniciatives Empresarials demostra ser una 
bona iniciativa que ajuda a formar noves idees i nous emprenedors 
i emprenedores que treballen i fan possible el funcionament de la 
seva empresa convertint-les en realitat.

6è
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El primer premi a la millor iniciativa 
empresarial (dotat amb 6.000 
euros) va ser per a Javier Vicente 
i Carlos Gambarte pel projecte 
d’empresa Elseisyelcuatro, una 
agència d’animació artística 
gestionada pels artistes 
mateixos, que s’encarregarà, a 
més de la realització de còmics, 
caricatures, etc, de l’organització 
d’esdeveniments (música en 
viu, actuacions de màgia, de 
malabarisme, etc.).  

També oferiran un servei 
d’assessorament i de promoció 
d’activitats i esdeveniments artístics 
a empreses, institucions, grups i 
particulars.

El premi va ser lliurat per l’Alcaldesa 
de Barberà del Vallès, Ana del 
Frago, el gerent de Pinter, Carlos 
Rodríguez i per la responsable 
d’Administració de Baricentro, 
Paqui Santos. 

El darrer premi, el sisè, lliurat pel president 
de l’Associació de Comerciants “Barberà 
Comerç Urbà”, Juan José Martin, va ser per 
a la iniciativa Fidtronic, un projecte que vol 
oferir als barberencs el manteniment, la 
reparació i la instal·lació d’aparells disponibles 
a les nostres llars. Aquest sisè premi va 
consistir en una agenda electrònica. 

Pel que fa al quart premi, dotat amb una 
prestació de serveis per al disseny publicitari 
de la nova empresa, va ser lliurat pel 
gerent d’Espot publicitat, José Arenas, a les 
perruqueres de Mystic Grup d’Estilistes. El 
negoci ofereix serveis de perruqueria i estètica, 
de millora i actualització de la imatge personal, 
oferint exclussivitat, innovació i disseny.

El cinquè guardó, premi de prestació per serveis 
d’assessoria i gestió laborable, comptable i 
tributària a càrrec de Josmar Consulting SL, va 
ser per a Unic Renovable, projecte d’empresa 

va ser lliurat per un representant de l’empresa 
patrocinadora del premi Josmar Consulting.

El tercer guardó (de 1.500 euros) 
va recaure en les joves de l’equip 
de l’empresa FISIOS que realitzen 
serveis de Fisioteràpia, amb 
tractaments de teràpia manual 
passiva, osteopatia, termoteràpia i 
electroteràpia.

Les noies van rebre el premi de 
mans dels responsables i gestors 
de Clients de l’Oficina Caixa de 
Manresa de Barberà, Zoraida Pozo 
i Raúl Sillero.

Si tens una idea de negoci que vols posar en marxa, si ets autònom o desenvolupes qualsevol activitat empresarial, vine a l’àrea 
d’assessorament empresarial de Barberà Promoció. 

Et facilitarem els recursos necessaris per posar en marxa o consolidar el teu projecte de negoci  93 719 28 37

info+

El segon premi (de 3.000 euros), 
va ser per Ukri Reformas y 
Reparaciones, empresa de reformes 
integrals per a tot tipus de clients. 

L’empresa està treballant per oferir 
un servei de qualitat que es diferencï 
de la resta d’ofertes del mercat.

El premi va ser lliurat pel regidor de 
Promoció Econòmica del consistori 
barberenc, Xavier Garcés, pel gerent 
de SUCITESA, Francesc Valverde, i el 
director d’Administracions Públiques i 
Sanitat de l’empresa de CCS Agresso, 
Joan Marc Llesuy. 

Grup d’Estilistes
Renovable



parlem de

Marisol O Barcelona és una nova marca de bosses de mà i complements que entra en el mercat per proposar una visió personal del concepte moda.
Marisol Orobitg 
és la gerent de 
l’empresa Marisol O Barcelona, empresa que transforma els retalls de roba i 

els converteix en bosses de mà. 

empre           edors
10



Però Marisol O Barcelona és alguna cosa 
més que una empresa de bosses de mà, 
és el projecte personal d’una dona que 
tenia al cap de dur a terme una il·lusió, la 
de muntar el seu propi negoci fent allò 
que més li agradava.

Quina relació tens amb el món del disseny?

Quan jo era joveneta treballava de perruquera, però, en un 
moment determinat, vaig tenir una lesió que em va impedir 

seguir exercint aquesta feina. 

Llavors, amb vint anys i escaig em vaig plantejar cap a on volia 
orientar el meu futur professional. En aquells moments, vaig 
decidir estudiar allò que realment m’agradava que era el disseny 
de moda, primer a l’Escola ESDI de Sabadell, i més endavant a 
l’Institut Català de la Moda de Barcelona.

Després vaig començar a treballar en el sector, fent dissenys de 
roba per a una empresa de Mataró; però, aviat, la meva vida 
personal va tenir unes altres necessitats havent de tenir cura 
dels meus tres fills. I, aleshores vaig decidir abocar-me a ells i 
deixar el vessant professional per a més endavant.

Com vas començar la teva aventura de 
muntar una empresa?

Podríem dir que el fet que em va fer decidir a treballar com 
a autònom, ara fa uns quatre anys, va ser fruit de l’atzar més 
que d’una altra cosa. Jo sempre he estat una persona molt 

autodidacta i inquieta, amb moltes ganes de fer coses, sovint 
retocava els vestits dels meus fills, els feia coses a mida... 

Un bon dia, experimentant amb uns pantalons del meu fill, 
decideixo provar de fer-me una bossa de mà; més endavant, 
ho provo amb un anorac, després amb uns jerseis, etc. Eren 

bosses totalment diferents, que tenien alguna cosa especial, que 
feia que quan les portava tothom em preguntés on les havia 

comprat o, fins i tot, que em diguessin que els agradaria tenir-ne una o 
regalar-ne. Veure la reacció de la gent, m’estimulava a seguir provant i 

experimentant.

Llavors vaig decidir fer d’aquest joc un negoci, muntar una empresa per 
poder vendre aquestes bosses de mà a d’altres persones. Per a mi era 
un repte, ja que, després d’estar gairebé 10 anys sense treballar per 
poder tenir cura dels meus fills, em vaig plantejar que muntar el meu 
propi negoci podria ser l’oportunitat de tornar a entrar al món laboral. 
Acabava de creuar la barrera dels 40 i, en aquells moments, si hagués 
sortit a buscar feina, possiblement hi hauria trobat jovent molt més 
preparat a nivell informàtic que jo... Imagina’t, jo encara dissenyo les 
meves bosses de mà dibuixant sobre paper i, tot i que vaig entrant en 
el món de les noves tecnologies, ara per ara, em diverteix més fer-ho 
a mà.

Què t’ha motivat a ser emprenedora /autònoma?

Vaig anar a la Fundació Barberà Promoció i, des de l’àrea 
d’assessorament empresarial, em van estimular a tirar endavant 
aquest negoci, també em van ajudar per poder demanar 

subvencions, tramitar-ne tota la paperassa, fer el pla de 
viabilitat, etc.

També vaig tenir sort que un banc confiés en el meu 
projecte i em concedís el crèdit que necessitava per poder 

tirar endavant aquest projecte.
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Com ha evolucionat la idea inicial amb 
l’empresa que tens ara?

Al començament, jo centrava els meus dissenys en la 
transformació, m’agradava molt la idea de desmuntar 
un vestit que inicialment havia tingut una funció, per 
convertir-lo en una altra cosa totalment diferent com 
és una bossa de mà. 

Va ser per aquest concepte innovador que, l’any 
2006, vaig guanyar el 4t concurs d’iniciatives 

empresarials que convoca l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès conjuntament amb la 

Fundació Barberà Promoció. Aquest premi 
em va fer molta il·lusió i em va estimular per 
continuar el projecte.

Més endavant, em vaig adonar que aquesta 
idea, tot i que molt interessant des del 
punt de vista del disseny, de l’exclusivitat, 
de l’ecologia, etc., no era factible des 

del punt de vista comercial ja que ens 
suposava massa feina  desfer-ho tot per 
tornar-ho a muntar. Les robes es feien 
més difícils de cosir i els productes eren 
masa exclussius, no es podien fer tirades 
llargues, estàvem massa restringits a la 

quantitat de peces (pantalons, camises, 
jerseis...),  teníem un model concret per 
poder-lo transformar.

Ara seguim transformant però d’una altra 
manera. Compro excedents de robes d’altres 
temporades i amb això elaboro cada  disseny. 
En el procés de creació tinc molta cura dels 
acabats, de la combinació de la roba que té el 
folre i la part externa... Cada tirada de la meva 

col·lecció són models exclusius amb una 
edició limitada i totes les meves bosses de 
mà van numerades.

Quina infraestructura tens ara?

M’agradaria poder contractar personal però, 
ara per ara, estic jo sola. Jo sóc la que estic al 

dia de tendències i dissenyo les bosses, la que 
elaboro el primer prototip, obro mercat, faig la 

tasca comercial... 

Però ja no cuso,  aquesta feina l’ha tinc 
subcontractada a un taller de Vic que estan 
especialitzats en marroquineria i converteixen el 
meu disseny en un producte final.

També tinc una noia que ve unes hores per 

dissenyadors de moda que em fan comandes 
de bosses molt especials per  acompanyar un 
vestit de festa. 

Com vius l’experiència en el 
vessant personal

Amb molta satisfacció, doncs, estic veient 
com el meu somni s’està convertint en una 

realitat. A més, el fet que jo sigui la meva pròpia 
cap, em permet treballar creant, amb allò que 

més m’agrada, alhora que puc conciliar aquesta 
activitat professional amb la meva vida personal 

de forma molt més flexible.

Jo em munto els horaris i els adapto per poder estar 
més temps amb la meva família, ells són qui sempre 

em donen molt suport en els meus projectes.

Com imagines el teu futur professional? 
Quines són les properes fites?

Tot i que sí que m’haig de guanyar la vida amb el meu 
negoci, no sóc molt ambiciosa a nivell econòmic, el meu 
interès s’orienta a aconseguir que la meva feina estigui 
molt ben feta. 

D’altra banda, crec que no s’ha de córrer, s’ha d’anar 
avançant cap a un objectiu, però poc a poc, com he fet 
fins ara. El que m’agradaria és sortir al carrer i veure que 
la gent porta les meves bosses “Marisol O”  i que li fa 
il·lusió portar-les, que se sent feliç  que les hi regalin... La 
meva actitud és molt positiva i sé segur que triomfarà, 
cada vegada m’estic posicionant més en el mercat del 
disseny i de la moda i crec que puc seguir avançant 

en aquesta línia. 

Aquest any ja tinc previst portar el meu producte a 
la Fira de Milà i, a partir d’aquí, començar a obrir 
mercat a l’estranger.
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L’entorn actual del sector del comerç està en 
un procés de canvi constant que fa necessari 
un procés de modernització i renovació dels 
establiments que els permeti estar a l’alçada de 
les noves exigències dels compradors.

Avui en dia el comprador no només vol un 
producte econòmic, sinó que també ha de ser 
de qualitat, amb un bon assessorament per 
part del personal de venda i ben presentat, a 
més l’escenari també és important.

“Modernitza’t” és un programa adreçat als 
establiments comercials amb l’objectiu de 
millorar la seva competitivitat. Es porta a 
terme des de la Diputació de Barcelona, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i la Cambra de Comerç de la nostra 
demarcació.

En què consisteix?

És un programa nou que ofereix diferents actuacions 
d'assessorament individual i accions formatives per tal de 
contribuir d'una manera activa al creixement i la innovació 
dels nostres establiments i, en definitiva, a la millora del teixit 
comercial del nostre municipi. 

El pla es basa en tres actuacions:  assessorament individual, 
“Mistery shopping” i formació.

El servei d'assessorament individual és realitzat per 
un consultor extern que posa a disposició de l'empresariat 
les solucions més adients, davant els possibles problemes i 
dubtes que sorgeixen en la gestió diària del negoci. 

Es duu a terme una anàlisi de l'establiment comercial que 
recull l'estudi de factors externs i interns a l'empresa. 
Un cop analitzat l'establiment, se'n valoren les debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats i, a partir d'aquí, es fa un 
assessorament integral proposant actuacions de millora per 
modernitzar la gestió del negoci.

Les accions de formació en l’àmbit 
del comerç tenen per objectiu 
millorar la professionalitat del sector. 
Es tracta de sessions formatives sobre 
estratègia, gestió i direcció de l'empresa, 
marxandatge, gestió de personal, 
desenvolupament del producte, 
tècniques de gestió empresarial, atenció a 
la clientela, habilitats directives, actuacions 
de dinamització conjunta, etc. 

La metodologia de la formació és 
molt pràctica, amb sessions basades 
en la pràctica, ressolució d’exercicis, 
dinàmiques de grup... L’objectiu és fer 
reflexionar sobre com es pot millorar la 
problemàtica del comerç actual.

Els comerços que estiguin interessats 
en participar en aquest programa han 
de posar-se en contacte amb l’àrea de 
comerç al telèfon 93 729 72 72 o el  
correu electrònic de comerç@bdv.cat.

El Mystery Shopping o client 
misteriós és una tècnica que consisteix en 
què un expert visita el negoci de forma 
anònima, com si es tractés realment d’un 
client. 

L’expert, simulant que desitja comprar 
un producte, aprofita per observar 
detalladament com estan els productes 
exposats, analitzar l’oferta, avaluar el 
nivell de servei ofert pel personal de 
venda, tracte i presència .... 

Tota aquesta informació és detallada 
en un informe que servirà després per 
detectar deficiències i proposar millores, 
amb l’objectiu de treure el màxim profit 
dels punts forts, orientar cap a la clientela 
potencial i facilitar tècniques per a la 
fidelització de la clientela actual.

Assessorament 
Individual

Simulació  
compra per 
un expert

Elaboració informe 
i lliurament 
resultats

 
Pla 

d’actuació

 
Seguiment
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Segons el recent Estudi d’hàbits de 
Consum els ciutadans de Barberà valoren 
positivament el comerç de la ciutat, per la 
varietat, proximitat i qualitat.

“El comerç també és un signe d’identitat en 
el progrés de Barberà”, ha dit l’Alcaldessa.

És imprescindible per al sector tenir ple coneixement 
del consumidor. Aquest és el principal objectiu pel qual 
la Cambra de Comerç de Sabadell ha confeccionat 
“l’Estudi d’hàbits de Consum dels habitants” de 12 
municipis, entre als quals es troba Barberà, informe que 
va ser presentat el dia 10 de juny al Casal de Cultura. 

Aquest estudi, tal i com va afirmar el president de la 
Comissió de Comerç Interior i Turisme, el senyor 
Carles Marlés, ha estat possible gràcies a unes enquestes 
presencials en diverses zones d’atracció comercial, i en 
la realització d’entrevistes domiciliàries a una mostra de 
famílies residents als municipis. 

L’acte va ser presentat pel president de Barberà 
Comerç Urbà, Ferran Gómez, qui va destacar la feina 
feta des de l’any 2000 al 2007 per millorar el comerç 
de Barberà, un comerç que es situa en els primers llocs 
de l’estudi pel que fa a la importància de les botigues 
especialitzades com els millors llocs preferits per anar 
a comprar.

De l’estudi es desprèn que un 43,4 % del consumidor 
barberencs compra a comerços especialitzats de 
la ciutat de forma quotidiana com a lloc preferit per 
adquirir productes d’alimentació fresca degut a la 
seva proximitat, qualitat i l’atenció personal. En canvi, 
pel que fa a l’adquisició de productes d’alimentació 
seca, el 62,2% dels ciutadans i ciutadanes de Barberà 
prefereixen adquirir-los en supermercats o botigues 
d’autoservei. 

En quant als hàbits de lloc de compra hi ha una clara 
preponderància de la botiga especialitzada de la ciutat 
respecte a la resta d’establiments. És a dir, el 56,5 % dels 
barberencs prefereixen comprar productes personals 
en botigues especialitzades, i un total de 66,2 %, 
seleccionen aquests establiments per realitzar les seves 
compres de la llar. Tan sols un 10,3 % del les compres 
personals i un 15,1 % de productes de la llar es fan a 
centres comercials propers.

El  
comerç  

fa ciutat
Destacar que l’estudi apunta que els compradors de Barberà estan molt satisfets dels comerços 
de la ciutat, ja que prop d’un 78 % dels enquestats no troben cap factor negatiu dels establiments 
de la ciutat. Els conceptes positius valorats que els ciutadans han posat de manifest són: la 
varietat del comerç barberenc (28,2 %), la qualitat (21,2 %) i la proximitat (14,7 %). Pel que fa a 
valoracions negatives dels barberencs en la seva majoria el problema més destacable es la falta 
d’aparcament (87,1%). 

L’acte va estar clausurat per l’Alcaldessa de Barberà, Ana del Frago, la qual va emfatitzar en la 
importància que Barberà ha assolit en mantenir un ferm equilibri entre el centre de comerç, 
ubicat a l’entorn urbà, i el centre comercial. Tanmateix va posar de manifest el treball que es 
realitza de forma transversal entre les diverses àrees del consistori barberenc, així com les 
entitats comercials i veïnals per millorar el comerç del municipi. Projectes i tasques de millora 
que es realitzen contínuament per enriquir les diverses zones comercials de Barberà, com pot 
ser la realització de pàrquings o del Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials 
(POEC), que garanteix l’adaptació de l’equipament comercial respecte les necessitats de consum 
de la població barberenca.

comerç 
de qualitat 15
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Conjuntura laboral 
1er trimestre 2008
L’activitat econòmica en el 1r trimestre del 2008 s’ha alentit de forma significativa. Han disminuït 
lleugerament el nombre d’empreses i d’assalariats, però l’atur registrat ha sofert un augment del 
9,5%. Per contra la contractació laboral indefinida segueix a bon ritme.

Empreses i Treballadors
L’activitat econòmica de Barberà del Vallès en el 
primer trimestre de 2008 ha sofert un davallada pel 
que fa a la xifra global d’empreses amb assalariats 
(-1,49 %) i treballadors assalariats (-1,79%), evolució 
més estable en el cas dels autònoms (-0,71%). 

En el cas del Vallès Occidental també ha sofert 
un comportament negatiu pel que fa a empreses 
(-0,74%), sense gaire canvi, però, en assalariats 
(0,05%) i autònoms (0,11%). A Catalunya les xifres 
han estat també força estables en empreses (-0,10%) 
i assalariats (0,63%). No així en el cas de l’increment 
dels treballadors per compte propi (3,41%). Aquest 
és degut, però, a que a partir de gener de 2008 el 
règim especial agrari per compte propi s’integra en 
el règim especial de treballadors autònoms. 

Sense aquesta integració 
l’evolució real hagués estat estable 
(-0,02%). G1

A Barberà del Vallès les activitats 
que han disminuït el nombre 
d’assalariats més d’un 5% han 
estat la fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics 
i les indústries manufactureres 
diverses dins la Indústria, i el 
comerç, els serveis empresarials, 
activitats immobiliàries i de 
lloguer i els serveis personals i 
altres activitats socials dins dels 
Serveis. 

Per contra també hi ha hagut 
branques d’activitat que tot i la 
conjuntura han tingut creixements 
positius en termes d’assalariats 
per sobre el 5%. Ha estat el cas 
de la fabricació de material de 
transport, i dins dels serveis el 
transport, emmagatzematge i 
comunicacions i l’educació. G2-3 16



G
5-

6 
- T

ot
a

l C
o

nt
ra

ct
es

 /
 S

ex
e 

i e
d

a
t

G
9-

10
 - 

A
tu

r r
eg

ist
ra

t /
 

G4 - Contractes indefinits i 
temporals

G8 - Atur registrat i resta de 
demandants

G7 - Taxa d’atur

Contractació Laboral
Tot i que la contractació en general ha patit una davallada, pel 
que fa a la contractació indefinida augmenta positivament 
amb un total de 938 contractes, el que significa una variació 
respecte al trimestre anterior del 6,2%. De fet és un bon 
indicador en un marc d’alentiment global de l’activitat 
econòmica. Val a dir, però, que bona part d’aquest tipus de 
contractació es deu al Programa de Foment de l’Ocupació 
que ha fet incrementar-ne el nombre a valors propers als 
1.000 per trimestre ja des de 2006. 

La proporció de contractes indefinits sobre el total és de 
20,6%, xifra no assolida anteriorment, si més no, no en els 
trimestres dels últims dos anys. G4

L’anàlisi de la contractació indefinida mostra com l’evolució 
continua sent positiva per les dones en els grups d’edat per 

sobre els 45 anys. És en bona part degut a que vora un terç de la contractació estable 
realitzada a dones es fa sota la denominació de foment de la contractació indefinida. 
Gairebé a tots els grups per sota d’aquesta edat, l’evolució ha estat negativa.

En el cas dels homes destaca que gairebé tots els grups d’edat la contractació indefinida 
ha estat inferior a la del mateix trimestre de l’any anterior, llevat del de 30-34 anys i els 
més joves de 20 anys. G5-6

Cal fer esment que mentre la contractació indefinida creix a bon ritme, continua pujant 
l’atur, com a conseqüència, en part, de la menor contractació temporal per la existència 
de menys puntes de feina. Un altre factor és el continu augment dels demandants 
d’ocupació en el nostre entorn territorial.

Per tipus d’activitat, en la perspectiva anual, la disminució de contractes totals ha afectat 
a dos dels tres grans sectors, la indústria i els serveis. En la perspectiva del primer 
trimestre d’enguany tant sols a la indústria la variació ha estat positiva.

Atur registrat
En el primer trimestre de 2008 
l’augment de persones aturades ha 
estat força important en el nostre 
entorn territorial, tant si parlem a 
nivell municipal (9,5%), assolint les 
1.538 persones, com en l’àmbit de 
Catalunya (9,7%). 

La taxa d’atur és similar a la dels nostre entorn més proper, la comarca, però segueix 
sent superior a la catalana, un punt i mig per sobre. G7-8

L’atur a nivell local ha afectat més als més joves i més als 
homes, però en tot cas els valors de l’evolució de l’atur 
registrat dels diferents grans grups d’edat i gènere ha estat 
generalitzat, no s’ha concentrat en un col·lectiu específic. 
G9-10

No es pot parlar d’un increment de l’atur concentrat de 
forma sectorial tampoc, sinó del conjunt de l’economia atès 
que ha afectat als tres grans sectors. Així mateix de les 
branques d’activitat amb més persones aturades, gairebé 
totes s’han incrementat per sobre el 5%.

De la mateixa manera ha afectat a tots els grans 
grups d’ocupació per sobre d’aquesta xifra, llevat dels 
treballadors dels serveis on l’increment dels desocupats 
ha estat de l’1%.
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant la 
Fundació Barberà Promoció, durant el període 
2005-2007, ha dut a terme el projecte EQUAL Impac-
tem Vallès, adreçat a les pimes de la comarca del 
Vallès Occidental i a les persones que hi treballen. 

El projecte, realitzat en el marc de la Iniciativa 
Comunitària Equal amb el cofinançament del 
Fons Social Europeu, el Consorci per l’Ocupació 
i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental 
(COPEVO) i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, tenia 
com a finalitat millorar les oportunitats d’ocupació 
en les petites i mitjanes empreses de la comarca, en 
igualtat de condicions entre homes i dones, mitjançant 
el foment de noves formes d’organització del 
treball, la modernització de la gestió empresarial i la 
promoció de l’aprenentatge permanent.

Segons paraules del president delegat del 
COPEVO, Manel Pérez, “vivim en una comarca on, 
majoritàriament, el teixit industrial està marcat per 
les pimes  i les microempreses. De fet, més del 80% 
de l’activitat econòmica del territori es troba en 
empreses que tenen entre 1 i 10 treballadors”. Pérez 
assegura que “un context d’innovació tecnològica i 
nous coneixements situa les pimes en la necessitat 
d’adaptar-se per ser competitives en el territori i 
és en aquest marc on el projecte del Consorci volia 
abordar com es potenciava aquesta adaptabilitat”.

Des de la Fundació Barberà Promoció, el projecte s’ha 
dirigit a la dinamització des dels dos vessants, el de les 
empreses i el dels treballadors.

Impacte a les empreses

En la primera fase del projecte, es varen visitar 
169  pimes del municipi per fer-los una detecció de 
necessitats i una oferta dels nostres serveis, i, alhora, 
per oferir-los un assessorament i acompanyament per 
millorar el seu nivell de competitivitat. 

En una segona fase, l’equip de tècnics va assessorar  
51 empreses en l’ús d’una eina d’autodiagnosi que, des 
d’una plataforma web, els permetia fer una avaluació 
ràpida del seu nivell i les necessitats d’adaptabilitat als 
canvis.  

En una tercera fase, es va fer una selecció 
de 17 empreses que, pel tipus de negoci, 
producte o servei que oferien, es considerava 
que podien ser sensibles a rebre una 
col·laboració d’experts en assessorament 
empresarial (assessorament generalista). 

Aquestes empreses han tingut l’oportunitat 
d’elaborar un acurat Pla d’adaptabilitat, 
adequat a les seves necessitats i orientat a 
millorar la seva competitivitat.

Ja en la fase final del projecte, a partir dels 
resultats de l’assessorament generalista, 
es va fer la selecció de 6 empreses, a les 
quals se’ls va facilitar els recursos que els 
permetia implementar alguna de les mesures 
ja detectades en la fase d’assessorament 
anterior. En aquest procés, les empreses varen 
rebre el suport de tècnics especialitzats que 
les van assessorar i acompanyar en tota la 
fase d’implantació de les mesures correctives 
aprovades. 

El projecte EQUAL Impac-tem Vallès 
ens ha permès dinamitzar  un nombre 
important d’empreses del nostre territori, 
majoritàriament petites. Aquesta dinamització 
els ha permès tenir la possibilitat que un 
expert extern a la seva empresa els faci una 
anàlisi de processos i resultats de l’empresa 
i, alhora,  els assessori i faciliti els recursos 
per tal de posar en pràctica les millores a 
implantar detectades.

Impacte a les persones

En paral·lel a tot aquest procés d’impacte a 
les empreses, també s’han realitzat accions 
adreçades a les persones que hi treballen 
amb l’objectiu de millorar-ne la qualificació 
professional. 

Les accions que, dins el projecte EQUAL 
Impac-tem Vallès, s’han ofert als treballadors 
han estat:

Cursos de formació adaptats a les  �
necessitats canviants de les empreses. La fase 
de recollida de necessitats de les empreses 
va permetre obtenir dades sobre quins eren 
els cursos que més podien interessar els seus 
treballadors. 

Sota l’eslògan “formació al llarg de la vida”, 
els cursos que es van programar van ser: 
“Gestió del temps i l’estrès”, “Nou Pla General 
Comptable” i “Noves tecnologies, el que 
ningú no t’ensenya”; tots tres han estat cursos 
amb una orientació molt pràctica i orientada 
a ressaltar la necessitat d’estar alerta a la 
formació contínua. Aquesta formació ens ha 
permès arribar a un total de 51 participants. 

Mòduls grupals per millorar les  �
competències transversals. Són mòduls per 
conèixer i aprendre a detectar i implementar 
les actituds i aptituds que són necessàries per 
desenvolupar amb èxit un lloc de treball.

Entrevistes d’orientació personalitzada,  �
en què un tutor o una tutora els assessorava 
i acompanyava en el procés de presa de 
decisions sobre quin itinerari laboral o 
formatiu decidia seguir amb el propòsit de 
revalorar-se professionalment.

Aquestes accions d’orientació individualitzada 
i els mòduls de competències, han tingut 
una molt bona acollida per part dels 
treballadors-es de les empreses que han 
manifestat que els ha permès mirar el seu 
futur professional des d’una nova perspectiva, 
amb ganes de continuar formant-se i creixent 
professionalment ja sigui en la mateixa 
empresa o si cal en una altra. 

L’impacte d’aquesta acció ens ha permès 
apropar-nos a 151 persones que estan 
treballant al nostre municipi.

Equal impac-tem Vallès, 
el projecte que ens ha permès 
dinamitzar a 169 empreses i a 
151 persones treballadores del 
nostre municipi

serveis per a
l’ocupació



A Llarpe som una empresa que els últims anys hem experimentat un 
creixement considerable, motiu que ens va desbordar lleugerament. El projecte 
Impactem ens va ajudar a reconduir l’empresa i prendre mides importants que 

finalment han estat transformades en resultats atractivament positius de gestió 
interna i de servei cap als nostres clients.

Llarpe
Constitució 1990

Gerència
Lluís Llargués

Producte/Servei
Construcció d’immobles 
i obres d’enginyeria civil

El Projecte Impactem ens ha ofert orientació sobre la gestió d’una empresa, 
tant a nivell de formació, d’organització, comptabilitat, software...  
Ara a Fisiosalut comptem amb la informació necessària per portar al dia 
els pressupostos, l’entrada i sobretot la interpretació de dades introduïdes 
sobre els caràcters personals i les visites realitzades, la metodologia a 
seguir en quant a la formació dels treballadors, els passos que s’han de 
seguir per a protegir el nom comercial... trobem que tots aquests aspectes 
són importants i valorem molt positivament el projecte Impactem.

Fisiosalut
Constitució 2004

Gerència
Maria de Clares Rivero

Producte/Servei
Fisioteràpia i Salut integral

Per a nosaltres, i per a la nostra empresa, el projecte dut a terme pel Sr. Javier Colom ens ha estat beneficiós 
en diferents aspectes. Primer ens va ajudar a contemplar la nostra empresa des d’una altra perspectiva, la 
del client.   

Això ens va ajudar a veure diversos recursos que podem emprar a la ludoteca.  Per millorar el 
nostre servei envers els clients i per la millora del nostre funcionament. Un d’aquests recursos 
seria, per exemple, les enquestes de satisfacció al client.              

També ens va elaborar informàticament una sèrie de programes per dur a terme la comptabilitat 
de l’empresa. Això ens ha suposat una  gran millora en l’organització de la infomació econòmica.

Finalment, cal dir, que estem molt agraïdes i satisfetes d’haver estat una de les empreses escollides 
per a la participació en aquest projecte.

Ludoteca Infants,  
un món a mida, SCP 

Constitució 2005

Gerència
Maria Isabel Chaparro  
i Belén Sánchez

Producte/Servei

Ludoteca i espai infantil

Ens va fer un estudi i ens va dir que en general tot estava bé, però que havíem de millorar 
el control que teníem de la comptabilitat, les fitxes dels clients…. Ens va fer una Base de 
dades i ara podem portar més al dia aquests temes, revisar la fidelització dels clients, 
controlar stocks i gestionar proveïdors... estem molt satisfetes d’aquesta millora.

Bella imagen, SCP 
Constitució2005

Gerència
Victòria Medina  

i Elisabet Medina

Producte/Servei
Centre de perruqueria  

i estètica unisex

Ens va 
el con
dade
cont

És un gran suport per als nous emprenedors, ajudant-nos a recapacitar en la viabilitat 
dels nostres projectes. Gràcies a l’estudi que ens ha realitzat CREA INGENIERIA, SL 
tenim aprovat uns Pressupostos per a l’any 2008, s’han fixat objectius i marcat prioritats. 

Sidma, sistemes de 
detecció, SCP 
Constitució 2007

Gerència
Francisco Morueta Delgado

Producte/Servei
Fabricació de detectors de metalls i 
separadors magnètics industrials

Sobretot ens ha servit per a reflexionar. És bo parar 
i pensar en què estem fent i quina estratègia volem 
seguir de cara al futur. L’impacte més rellevant 
ha estat el suport que et fa una persona externa. 
Després t’orienta i et fa pensar en els objectius 
a aconseguir. També ens ha facilitat eines per 
a valorar als treballadors i per a treballar amb la 
informació de producció dels clients. 

Outsorcing i Montajes, SL 
Constitució 2003

Gerència
Luis García Hinojal

Producte/Servei
Outsourcing (serveis de 
subcontractació externa)

Experiències de les empreses que han rebut assessorament especialitzat

19



L’ Actualitza’t és la nova aplicació informàtica que facilita l’apropament 

entre l’empresariat i la ciutadania amb l’Àrea de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament.A partir de febrer del 2007 i gràcies a una subvenció de la Fundació Luís 

Vives i el Fons Social Europeu ha estat possible dissenyar una aplicació 

informàtica que permet que tant usuaris com empreses puguin estar 

informats de tota aquella informació relacionada amb el món professional 

que pugui ser del seu interès.  

A partir d’ara, totes aquelles persones que ho desitgin, de forma 

senzilla podran donar-se d’alta a l’aplicació amb un usuari i 

contrasenya privat que els permetrà informar de les seves dades 

personals (nom, cognoms, telèfon de contacte...), les del seu 

currículum professional i els interessos laborals o formatius. 

D’aquesta manera ja sigui des de casa, des de la feina o des de 

qualsevol altre lloc que disposi de connexió a internet podran 

consultar les ofertes laborals i/o formatives que puguin 

resultar del seu interès.

enfoca bé el teu futur

El 12 d’abril es va posar en marxa una nova 

eina informàtica que apropa els interessos de 

l’empresariat i la ciutadania del nostre municipi
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Les persones que busquen feina: estaran  �
informats d’ofertes laborals que s’ajustin al 
seu perfil professional, podran actualitzar el 
currículum de manera que pugui ser enviat 
fàcilment a una oferta i rebran informació de 
cursos que es realitzin a la Fundació Barberà 
Promoció.

Els emprenedors que han muntat un negoci:  �
estaran informats dels ajuts i subvencions als 
quals es poden acollir, també de la formació 
que pugui ajustar-se als interessos propis o 
dels seus treballadors (seminaris de generació 
d’idees, xarxes d’emprenedors, formació per a 
personal del comerç, ...)

Les empreses del nostre municipi: estaran  �
informades de les accions formatives que 
puguin ser d’interès per als treballadors i 
/o directius de la seva empresa, també ens 
podran informar de forma àgil de quins són els 
llocs de treball que necessiten cobrir.

D’aquesta manera les ofertes laborals dels 
nostres empresariat i les demandes laborals 
dels nostres ciutadans-es s’apropen i agiliten, 
facilitant que les necessitats d’ambdós puguin 
ser satisfetes mitjançant el servei de promoció 
econòmica de la Fundació Barberà Promoció 
(FBP).

Però aquesta millora no només afecta a 
usuaris i empreses, sinó també als tècnics que 
treballem tant a Barberà Promoció com a 
Activitats Integrades SA, donat que ja podem 
treballar amb una mateixa base de dades 
que permet recollir les necessitats d’usuaris, 
empreses i proveïdors del municipi, facilitant la 
interacció entre ambdues entitats optimitzant 
els recursos, ajuntant esforços i  podent 
treballar d’una forma conjunta pel territori.

També podrà millorar la nostra comunicació 
envers la ciutadania i l’empresariat, tant a 
través de l’apartat de novetats que podem 
trobar dins l’ Actualitza’t com a través dels 
enviaments sms i els correus electrònics 
que podrem enviar de forma àgil i massiva 
mitjançant aquesta eina.

Després d’una llarga fase d’estudi i 
d’implementació de l’eina, l’Actualitza’t va 
poder veure la llum el passat 12 d’abril donant-
se a conèixer al públic en la Jornada de portes 
obertes de la Fundació Barberà Promoció. 

El cartell de les jornades, amb la cara d’un jove 
amb ulleres que semblava confós i estranyat i 
l’eslògan “Actualitza’t, enfoca bé el teu futur” 
pretenia representar la necessitat d’estar 
al dia, per poder estar ben informat 
de quines són les noves oportunitats 
laborals o formatives que es poden 
presentar.

Avui en dia els canvis es succeeixen de 
forma molt més ràpida i els esquemes del 
passat ja no ens serveixen... la feina per a 
tota la vida i confiar en els coneixements 
que varem adquirir quan érem aprenents 
deixen de ser vàlids i es fa necessari tenir 
una actitud proactiva i oberta a seguir 
aprenent, estant oberts a nous coneixements, 
“focalitzant” noves oportunitats de millora 
laboral i creixement professional.

Mai no és tard per seguir aprenent, ni per 
buscar una nova feina que ens pugui satisfer 
més, amb millors condicions laborals i /o 
econòmiques però per a aconseguir-ho cal 
“actuar” i “actualitzar” les pròpies dades, 
tenint una actitud de millora continua.

Tal com es va presentar durant l’acte de 
presentació l’Actualitza’t, pretén ser una eina 
d’ajuda tant per als usuaris com les empreses, 
però l’èxit de la mateixa només dependrà 
del nivell d’acceptació, d’ús que aquests en 
facin. En la mesura que més i millor aquests 
actualitzin les dades i estiguin interessats 
per rebre i facilitar informació, les dades 
s’autoalimentaran positivament arribant a 
constituir l’eina que s’ha ideat. 

Si ets empresari i/o ciutadà i desitges donar-te 
d’alta a l’Actualitza’t, posa’t en contacte amb el 
departament d’administració al telèfon 93 719 
28 37 i t’indicaran quines accions has de fer 
per aconseguir un usuari i clau d’accés. 

Tenim un 
Actualitza’t que s’adapta a la 
mida de cadascuna de les necessitats 
en funció de si és una persona 
que busca feina, si és un 
emprenedor que ha creat 
el propi negoci o si ja 
és una empresa 
consolidada.
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Primera 
“Nit de l’empresa”  
a Barberà del Vallès

L’esdeveniment és important per a una localitat que té un teixit industrial 
tan desenvolupat i dens com el de Barberà del Vallès, per seguir sent 
capdavanter en matèria de promoció econòmica i empresarial.

Sota la presidència de l’alcaldessa de Barberà del Vallès Ana del Frago, el 19 
de juny es va celebrar, la I Nit de l’Empresa de Barberà del Vallès, amb la 
participació de més de 190 representants dels sectors industrial, comercial i 
institucional del nostre municipi i de la comarca.

L’acte va tenir lloc al Centre de Negocis Nodus Barberà amb l’assistència 
destacada de l’alcaldessa de Sentmenat, Núria Colomer i del president de la 
Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya, Antoni Comín.

En un ambient molt cordial i distès, el regidor de Promoció Econòmica, 
Comerç i Mercats i Concertació Econòmica i Social, Xavier Garcés, va 
presentar el catàleg dels polígons industrials i entorn empresarial de 
Barberà del Vallès, que ha elaborat l’empresa municipal AISA i que s’ha de 
convertir en un instrument de difusió del potencial econòmic i industrial 
que ens envolta.

La intervenció del diputat Antoni Comín  va servir per fer pública per 
primera vegada la nova edició de l’informe de conjuntura econòmica de 
Barberà del Vallès, elaborat per la Fundació Barberà Promoció, que en la 
seva cinquena edició és un compendi dels principals indicadors econòmics i 
socials del municipi.

L’alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago va cloure l’acte amb missatges 
positius, concrets i encoratjadors sobre els projectes que l’Ajuntament 
posa a disposició dels agents econòmics i socials per afrontar, en les millors 
condicions possibles, els reptes del futur a curt i mitjà termini.

L’acte va servir perquè les empreses del municipi es coneguessin 
més intensament, i així impulsarla cooperació empresarial i una xarxa 
d’empreses en les nostres àrees d’activitat econòmica, alhora que facilità un 
apropament amb les administracions públiques, que van aprofitar l’acte per 
donar informació de primera mà dels projectes que estan duent a terme, 
mostrar la ferma convicció de les administracions públiques de col·laborar 
activament en el creixement econòmic i la competitivitat de les empreses 
ubicades al territori.

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, aquest acte es considera de vital 
importància, d’una banda, perquè és un reconeixement a la tasca important 
que estan fent les empreses i, de l’altra,  perquè ajuda a aportar les eines 
per escometre els grans reptes del futur amb èxit. Esperem que aquesta 
primera “Nit de l’empresa” es vagi consolidant com a punt de trobada anual 
dels empresaris del nostre municipi.22

e
st

ig
u

e
s 

a
l d

ia



compartir
experiències

1
3

Quina és la relació que tens a nivell de formació/ laboral amb el sector de serveis a les persones?

Quina és la teva situació professional actual, com imagines el teu futur laboral i formatiu?

2 Com valores l’experiència? 

Serveis d’atenció a les persones
parlem de

Mª Jesús Mejías. Treballadora familiar, 

curs 2007-08

Imami Fatiha. Neteja Industrial, 

curs 2007-08

En els últims anys he estat cuidant dels meus tres fills alhora que ho combinava amb feines de neteja i confecció a casa 

en l’anomenada “economia submergida”.  

Quan la meva filla petita va fer els 8 anys vaig començar a pensar en el meu futur i en la necessitat de formar-me per 

poder tenir una feina que m’agradés i que em permetés cotitzar a la seguretat social de cara al futur, però tenia molt 

clar que no volia treballar en una feina que m’aportés poc a nivell personal.

Molt positivament, m’ha semblat un curs molt complet.   Jo no estudiava des que tenia 14 anys i m’imaginava 

que em costaria molt tornar a estudiar, però la veritat és que m’ho han posat molt fàcil.  He conegut uns 

docents molt professionals que m’han ajudat molt. 

Fins i tot a nivell personal crec que he crescut molt, perquè m’adono que ara m’atreveixo amb coses que 

abans mai no hauria imaginat que jo era capaç de fer. Estic molt contenta per l’oportunitat que he tingut i crec 

que em servirà molt de cara al meu futur professional.

Ara estic fent pràctiques en un centre de malalts neuronals i m’agrada moltíssim. Allà hi fem atenció als malalts, 

higienes, els fem companyia, activitats de manualitats o de lleure, per exercitar la memòria... Encara no he 

començat les pràctiques a domicilis, i quan les faci podré saber si m’agrada més estar en un centre o treballant en les 

cases dels usuaris, però el que tinc clar és que m’agradaria molt poder seguir treballant en aquest sector d’atenció a les 

persones.

Aquest és el primer curs que he fet des que estic aquí.  Avui en dia per tenir una feina i perquè se t’obrin les 

portes cal fer cursos que donin una formació teòrica i pràctica, és per això que vaig venir a la Fundació 

Barberà Promoció i ells em van donar l’oportunitat de fer aquesta formació. 

L’experiència està essent molt positiva. Jo creia que la formació només tractaria del tema de 

bugaderia i neteja però han estat moltes més coses: drets laborals, informàtica, manipulació 

d’aliments, treballar en equip, com fer una entrevista de feina, etc. 

Actualment estic estudiant castellà i dono classes d’àrab els caps de setmana. En el futur 

penso continuar estudiant altres cursos i treballant alhora, per més endavant poder-me 

dedicar com a  autònoma fent tasques de neteja. 

A les altres persones que puguin estar en la mateixa situació en què estava jo (amb 

permís de residència però no de treball) els diria que formar-se en un curs com aquest 

els permet integrar-se millor i conèixer el món laboral espanyol. Aquests cursos donen un 

espai importantíssim a la gent que som de fora, perquè ens permet conèixer  altres cultures i 

aprendre altres aspectes d’aquesta riquesa laboral. 
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Heidi Martínez. Monitor/a de lleure (menjador 

escolar i activ. extraescolars), curs 2003

Sònia Muñóz, Usuària del servei d’autoempresa 

de  Barberà Promoció, 2006

Durant molts anys m’he dedicat a l’esport de competició fent 

patinatge artístic, la qual cosa no em permetia compaginar 

els estudis amb les hores d’entrenament, i vaig haver de 

renunciar als estudis quan estava a 3r de BUP. 

En acabar la meva carrera esportiva i com sempre 

havia treballat fent extraescolars de patinatge, 

vaig voler continuar fent allò que havia deixat 

a mitges, formant-me en el món de l’educació.  

Em van parlar dels cursos que oferia Barberà 

Promoció i va ser perfecte perquè era allò que 

jo anava buscant i em vaig decidir a fer el curs de 

monitors de lleure.

La meva experiència va ser molt positiva durant tot 

el període. El curs  va ser interessant i dinàmic. Un 

molt bon ambient de treball, professors, companyes, etc.  

En tinc molt bons records !!!

Vaig fer les pràctiques al CEIP Elisa Badia, i en acabar-

les vaig començar a treballar  en diferents escoles 

de Barberà com a monitora, alhora que continuava 

fent les classes extraescolars de patinatge. En obrir 

l’escola nova, MALEC que és l’empresa on treballo, 

em va oferir portar la coordinació del servei de 

menjador del CEIP Miquel Martí i Pol. Això em 

va animar molt a continuar la meva formació 

i de seguida vaig fer el curs de directora de 

lleure. Val a dir que l’equip directiu del centre 

em va animar en  tot moment. Crec que és molt 

important trobar allò que t’omple plenament i 

et fa sentir bé!!! Jo vaig tenir molta sort i animo 

tothom a seguir formant-se per sentir-se realitzat 

en allò que fa.

En l’ILOSER jo hi he participat explicant a les persones que participen en aquesta formació, quina ha estat la meva 

experiència en el procés de creació d’un negoci de serveis a les persones. 

Un dels objectius de l’ILOSER és promoure l’autocupació i són moltes les persones que després de participar-

hi decideixen muntar el seu propi negoci.

En el meu cas, quan vaig decidir posar-me pel meu compte ja feia fa uns quants anys que em dedicava 

a la fisioteràpia, però sempre treballant per als altres (mútues, centres geriàtrics...). En aquests centres 

es treballa amb protocols de tractaments establerts per a cada patologia i amb un nombre elevat de 

persones que han de ser tractades al mateix temps i això em feia una mica difícil emprar el temps i les 

tècniques que jo creia adients per al tractament de cada persona.

Va ser una experiència molt enriquidora. Vaig anar a la Fundació Barberà Promoció i em van donar tota 

la informació que necessitava saber  quant a permisos, ajuts, tràmits i també em van ajudar a fer el meu 

pla d’empresa. 

Aquests van ser uns mesos de molta feina per a mi, però amb el seu ajut, tot va resultar bastant més fàcil.

Actualment treballo al meu propi centre de fisioteràpia i acupuntura (Fisiobarberà, situat a la carretera de 

Barcelona, 167, de Barberà del Vallès). És una feina  que em resulta molt gratificant perquè ara puc treballar com a mi 

m’agrada. 

En un futur espero continuar treballant tant com fins ara, tant a nivell assistencial com formatiu, per poder continuar 

oferint tractaments de qualitat a les persones.

info+
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El sector serveis d’atenció a les persones que parteixen d’una formació professionalitzadora, actualment és considerat un sector 

emergent  quant a les grans possibilitats d’inserció laboral per a totes aquelles persones que actualment estan en situació d’atur.

La Fundació Barberà Promoció  té un llarg bagatge i experiència a impartir cursos de formació ocupacional relacionats amb el sector. Des de l’any 

2002 està participant en el projecte ILOSER (Iniciatives locals d’ocupació en el sector serveis d’atenció a les persones).



info+

En aquells moments estava cursant dues assignatures de Cou i tenia el 

projecte de matricular-me en el Cicle Formatiu de Grau Superior 

en Integració Social. Llavors vaig pensar que estudiar Auxiliar de 

geriatria i Psicopatologia geriàtrica Geriàtriques em serviria per 

tenir una primera experiència amb un dels col·lectius que més 

tard estudiaria.  

El fet que aquests cursos tinguessin hores de pràctiques em 

va semblar una molt bona oportunitat per conèixer aquest 

sector del camp social, un dels més importants i amb més futur 

laboral per l’augment considerable de la longevitat en la nostra 

societat.

Aquests cursos, com que no són gaire llargs i tenen hores de 

pràctiques, faciliten i afavoreixen la inserció en aquest camp laboral. 

També, donen la possibilitat de provar una professió que et permet 

valorar si és el camí professional que vols seguir o si vols encaminar la teva 

formació cap a un altre sector. 

L’únic problema d’aquest sector és la retribució salarial i el poc reconeixement social que té la labor social 

que estem fent en el treball per a la gent gran i per a les persones en situació de dependència. Dins la 

nostra societat, se situa tot el que tingui a veure amb la dependència en una posició de desigualtat social 

envers a  altres camps professionals. 

Tot i això, animo que tothom que estigui motivat i sensibilitzat per aquest camp es formi i pugui gaudir d’un 

treball preciós, que tot i que és dur en molts moments, et fa créixer moltíssim a nivell personal. 

El col·lectiu que atenem no sempre són persones amb dependències importants, sinó també persones de 

la tercera edat que encara poden gaudir de molts aspectes de la vida i que són totalment capaços de fer 

coses per ells mateixos., Nosaltres fomentem la seva autonomia per tal de millorar la seva qualitat de vida.

Sovint oblidem les potencialitats de la gent i ens centrem en  totes les mancances o debilitats i jo crec que 

això és un error greu, perquè  hem de treballar des dels aspectes més sans i positius intentant resoldre o 

minimitzar aquells que no ho siguin tant.

Penso que continuaré formant-me perquè sóc bastant inquieta i crec que és fonamental seguir estudiant. 

Actualment estic estudiant la Diplomatura de Treball Social.

En el cas de les “professions d’ajuda” penso que és necessari fer una formació continuada al llarg de la vida 

ja que aquests sectors esgoten moltíssim a nivell personal i s’han de tenir els suports i les supervisions 

necessàries per poder ser uns bons professionals i poder conciliar la vida laboral amb la personal.  

En el futur, crec que continuaré treballant dins d’aquest àmbit professional directament vinculat amb la 

gent; no sé si amb la vellesa, els discapacitats, o qualsevol altre col·lectiu, però el que sí que tinc clar és que 

aquest és el camp professional en el qual em sento realitzada tant a nivell social, com laboral i personal.
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Lara Olvera. Aux. Geriatria i Psicopatologia Geriàtrica,  

curs 1999-00 

El Projecte ILOSER, té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur a través d’un itinerari d’activitats que comprèn  assessorament i orientació professional, formació en 

una especialitat  determinada, pràctiques laborals en empreses del sector, suport i assessorament en la creació de la pròpia empresa i acompanyament per a la inserció laboral.

El projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu, gestionat pel Ministeri d’Administracions Públiques i liderat per la Diputació de Barcelona a través de les àrees de Benestar Social i de 

Desenvolupament Econòmic.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de les àrees de Promoció Econòmica (Fundació Barberà Promoció)  i Benestar Social, ha participat en les 5 edicions que s’han portat a terme del Projecte 

ILOSER. Dels resultats obtiguts, és important destacar que la inserció laboral de les persones participants al mòdul de formació de l’ILOSER-4 als 6 mesos d’haver finalitzat ha estat del 74%.



responsabilitat
social

SUCITESA,  
HIGIENE PROFESSIONAL  
SOSTENIBLE 

SUCITESA comença la seva trajectòria als anys 80, partint de 
la idea de dos socis emprenedors que projecten un negoci en 
el sector dels detergents per a professionals, fins a arribar a 
consolidar-se com una empresa de reconeguda experiència 
en la fabricació i distribució de productes per a la higiene i el 
manteniment professional, amb delegacions a França i Portugal, i 
la distribució del producte de la qual abasta els principals països 
de la Unió Europea i nord d’Àfrica.

La filosofia d’empresa, des dels inicis, s’ha caracteritzat per tenir 
una sensibilitat especial per les necessitats i la situació de les 
persones que hi treballen, així com per la sostenibilitat i el medi 
ambient. 

Aquesta responsabilitat social no és fruit de modes o exigències 
administratives, sinó que és el resultat de la convicció de la 
Direcció per treballar amb un compromís social i pel medi 
ambient.

Actualment el grup SUCITESA segueix treballant amb els 
mateixos principis que tenien quan eren una empresa petita, 
gairebé familiar, però desenvolupant-se i creixent amb el mateix 
esperit  i difonent aquesta filosofia a tots els estadis de l’empresa

“Treballar amb una filosofia i una ètica de 
responsabilitat social és un cercle virtuós que 
s’encomana a tots els estadis de l’empresa, fins i tot en 
la relació amb els nostres clients i proveïdors”. 

Sr. Francesc Valverde, Director General de Sucitesa
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MESURES CAP ALS 
TREBALLADORS/ES 
Des del moment que es contracta una 
persona, se li exposa la possibilitat de créixer-
hi professionalment i són molts els casos de 
persones que fan un pla de carrera i arriben 
a  ocupar diferents llocs de responsabilitat dins 
l’empresa.  

Per a SUCITESA, la formació no és només un 
dret del treballador, sinó també una necessitat 
per poder estar al dia de les innovacions i 
exigències que imposa una moderna empresa del 
sector químic com aquesta. 

“El nostre objectiu principal és superar-nos 
dia a dia, per aconseguir satisfer de manera 
més eficient les exigències creixents del 
nostre mercat”

Al començament d’any, es defineix un pla de 
formació general per a tots els treballadors,  que 
inclou mesures de seguretat i protecció, així 
com mesures per tenir cura del medi ambient; 
alhora, però, també es defineix un pla més 
personalitzat en funció de quines siguin les 
tasques i responsabilitats de cada lloc de treball. 
La formació que reben es realitza a l’empresa 
mateixa o a les instal·lacions de proveïdors 
externs, però, en tots els casos, tenen molt en 
compte que cal a distribuir horitzontalment 
els coneixements rebuts a tota la resta dels 
companys i companyes.

Des del començament, SUCITESA ha incorporat  
dones en l’equip directiu, amb un salari equiparat 
al que tindria un home que ocupés el mateix 
càrrec i responsabilitats.

Actualment, més de la meitat dels membres de 
l’equip directiu són dones, i amb paraules del 
seu director general i cofundador, el Sr. Francesc 
Valverde, aquesta situació no es  dóna perquè 
tinguin cura de la paritat entre gèneres, sinó 
perquè les persones que estan en l’equip directiu 
treballen molt bé.

En els últims anys també s’està contractant a 
personal d’altres països (Amèrica Llatina, Àsia, 
Àfrica, etc.). L’experiència que se n’ha derivat és 
molt positiva, i no s’hi han produït problemes 
d’integració o adaptació d’aquests treballadors 
a l’equip de treball o l’empresa. Com acció 
facilitadora, des del moment que s’hi incorporen, 
reben l’acompanyament d’un mentor, que és 
el responsable de familiaritzar-los amb les 
característiques del producte, de l’empresa i 
del lloc de treball, així com amb l’idioma i els 
aspectes culturals.  
Cap persona no es pot incorporar a la feina fins 
que no domini totes les mesures de protecció, 
seguretat i emergència, amb la qual cosa es 
minimitzen els riscos que es podrien donar per la 
confusió generada per qüestions idiomàtiques o 
de seguretat.  

La plantilla del grup es compon de 60 
treballadors/es, un terç dels quals es dediquen 
a la investigació i serveis generals, un altre a 
operacions i fabricació, mentre que la resta 
pertany a l’àrea comercial.

Els representants comercials es situen a les 
principals comunitats de l’Estat espanyol. Es 
tracta de personal local que coneix quines 
són les necessitats del mercat de la zona i la 
competència. 

Aquests treballadors utilitzen innovadors 
sistemes d’informació que els permeten treballar 
i comunicar-se amb la mateixa proximitat que 
tindrien si treballessin des de les oficines centrals 
de Barberà del Vallès.

A nivell remuneratiu, des del primer peó fins als 
membres del Consell Directiu, parteixen d’una 
base salarial per damunt de conveni, a la qual 
s’afegeix un sistema d’incentius anual, en funció 
de quin sigui el valor individual i l’esforç aportat.

Les persones poden disposar de baixes de 
maternitat i reduccions de jornada, així com d’un 
horari flexible, gairebé “a la carta” en funció de 
quines siguin les seves necessitats personals i 
d’organització familiar.

Pel que fa a les instal·lacions, l’empresa té cura 
de fer el lloc de treball més agradable amb espais 
oberts que reben llum natural, i disposa d’una 
zona d’oci i descans, així com un menjador-cuina 
equipat amb tot el necessari perquè els empleats 
puguin acabar-se de preparar el dinar.

MESURES DE SOSTENIBILITAT

Des del 1997, AENOR, membre d’IQNet,  ha 
certificat l’empresa en el sistema de gestió 
de la qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 
9001:2000 i, des del 2004, en el sistema de gestió 
mediambiental UNE-EN ISO 14001:2004.

Ambdues certificacions comprenen “el disseny, 
desenvolupament, producció i la comercialització 
de productes per a la higiene institucional, 
manteniment industrial i productes cosmètics i 
biocides”.

En breu, l’empresa preveu  disposar també de 
la certificació EMAS, més exigent encara que la 
mateixa ISO de gestió mediambiental.

Actuem de manera proactiva i responsable 
en interès de la societat i el medi ambient, 
treballant sota estrictes criteris d’ecoeficiència

Sucitesa forma part del Consell Executiu 
d’ADELMA (Asociación de Empresas de 
Detergentes y de Productos de Higiene y 
Mantenimiento), patronal del sector. 

Com a membre actiu, participa en la discussió de 
projectes normatius i, per tant, està preparada, 
amb antelació pel seu compliment.

En aquest moment, es treballa en l’adaptació 
al reglament europeu REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical substances) que estableix noves 
disposicions que afecten la fabricació, la 
importació i comercialització, i l’ús de les 
substàncies químiques per tal de garantir una 
millor protecció de la salut humana i del medi 
ambient. 

SUCITESA és la primera empresa nacional del 
sector de detergents per a professionals que 
ha anat més enllà en els requisits que exigeix 
la normativa en  obtenir la certificació com a 
membre del ‘Charter per a la Sostenibilitat’ 
d’AISE, entitat d’àmbit europeu.

El sistema Charter garanteix uns estrictes 
controls i auditories independents als fabricants 
de sabons i empreses de detergents,  que 
verifiquen que la metodologia de treball es 
basa en procediments de gestió dissenyats per 
assolir una millora contínua en la sostenibilitat i 
seguretat.

A nivell de sostenibilitat, els productes s’han de 
fabricar mitjançant un ús eficaç de les substàncies 
químiques i els recursos naturals, com són l’aigua 
i l’energia. En aquest aspecte, cal remarcar 
que l’aigua és la principal primera matèria en la 
fabricació de detergents, però també s’utilitza en 
la neteja dels equips productius. 

SUCITESA disposa d’un sistema de reciclatge 
de les aigües residuals, per evaporació al buit,  
que permet reincorporar-les, en un 95%, al 
procés de fabricació, i que facilita una eliminació 
controlada del residu final. D’aquesta manera, es 
pot garantir que el vessament d’aigües residuals 
al clavegueram comunitari és zero.

Pel que fa a l’energia, la distribució dels espais a 
les instal·lacions productives permet aprofitar 
al màxim la llum natural i es tenen mesures 
d’obertura/tancament automàtics de la llum, que 
redueixen el consum per obertura continuada.

El sistema Charter també regula que es 
garanteixi la seguretat dels productes en l’ús  
al qual estan destinats. Per fer-ho, utilitzen 
una iconografia d’AISE en l’etiquetatge dels 
productes, en què, de forma gràfica i universal, 
es donen indicacions de quines són les mesures 
de protecció i de tractament del producte. 

La iconografia d’AISE i l’enviament de la 
composició de  tots els seus productes a l’Institut 
Nacional de Toxicologia minimitzen els riscos 
per intoxicacions i permet atendre i oferir 
tractaments en casos d’accidents.

Totes aquestes mesures van més enllà de 
la normativa i representen una ètica i un 
compromís social; una manera de treballar que 
és responsable amb les persones, la seguretat, la 
sostenibilitat, i que repercuteix positivament en 
la societat i en el medi ambient.

Els treballadors/es perceben aquestes accions 
i reaccionen treballant amb responsabilitat i 
sentint-se compromesos amb l’empresa, traduint-
se en un sentiment de satisfacció generalitzat i un 
baix índex de rotació de personal. 

Com diu el Sr. Valverde, “els nostres treballadors 
se senten valorats, estan contents i satisfets amb 
la seva feina, sense adonar-se’n, treballen més 
a gust i millor, generant un cercle virtuós que 
s’encomana a tots els estadis de l’empresa, fins i 
tot en la relació amb els clients i proveïdors.  

La prova és que, quan es fidelitza un client, 
aquest ja es manté de forma indefinida al llarg 
dels anys”
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El mes de juliol hem celebrat 10 anys de la Fundació 
Barberà Promoció, gràcies a tots i totes per treballar i 

confiar en nosaltres.

El dia 1 de juliol del 1998 es va crear la Fundació 
Barberà Promoció, situada en el Cr. Arquímedes, 
en la zona dels polígons industrials amb l’objectiu 
d’ocupar-se exclusivament de desenvolupar les 
accions que afavorissin l’ocupació de Barberà del 
Vallès. 

Pocs anys abans, en el 1990 ja s’havia creat 
l’empresa municipal Actividades Integradas 
S.A., AISA, amb l’objectiu d’ocupar-se tant de 
les activitats de formació i ocupació com de la 
promoció de la vivenda i el sòl industrial. 

Des de llavors, AISA i Barberà Promoció són 
dues entitats diferenciades que estan sota la 
responsabilitat de la Regidoria de Promoció 
Econòmica. 

En aquests deu anys són moltes les persones que 
han passat per la Fundació Barberà Promoció, els 
joves que s’han format en un ofici, aquells que han 
tingut la primera experiència professional en una 
empresa, persones que han trobat una feina, les 
que s’han preparat per poder accedir a una altra 
que els satisfeia més ...  

Persones del món de l’empresa que han compartit 
amb nosaltres les seves necessitats i projectes, 
emprenedors amb els quals hem caminat de la 
mà per ajudar-los a fer realitat la seva idea de 
negoci... 

En aquest temps ens hem fet “més tecnològics”, 
incorporant l’ús de l’ordinador en el dia a dia de la 
nostra vida professional i privada. Tenim un sentit 
“més ecològic”, treballant per la sostenibilitat i les 
energies renovables. 

Ens hem “europeïtzat” participant de projectes 
de formació i de desenvolupament econòmic i 
social promoguts pel Fons Social Europeu. 

Aquests i d’altres canvis a nivell mundial i de 
municipi, ens han fet una mica més grans, aprenent 
de l’experiència i fent-nos mirar cap al futur amb 
d’altres prioritats;  treballant per la competitivitat 
del món empresarial, promovent la innovació i el 
desenvolupament tecnològic, formant en noves 
tecnologies i energies renovables, apropant la 
responsabilitat social a les empreses i promovent 
el desenvolupament sostenible i la cohesió social 
del territori per preservar l’equilibri estratègic de 
l’activitat econòmica de Barberà del Vallès.

També hem vist com Barberà del Vallès creixia 
amb nosaltres, fins arribar al moment actual amb 
una nova realitat social i econòmica. En aquests 
moments ja hem creuat la barrera dels 30.000 
habitants, tenim nous barris, amb la recent 
immigració tenim noves realitats socials, més 
activitat econòmica i comercial...

Avui, en motiu de la celebració del desè aniversari 
de la Fundació Barberà Promoció, el dia 1 de juliol, 
fem constar el nostre agraïment a tots i cadascun 
dels patrons pel seu afany i dedicació que han 
mostrat al llarg d’aquests deu anys; a tot l’equip 
tècnic que ha sabut adaptar-se a les canviants 
necessitats de l’entorn i entendre l’evolució del 
municipi i del territori en termes de promoció 
econòmica i de desenvolupament socioeconòmic 
i laboral; a totes les empreses, entitats, institucions 
i organitzacions cíviques, empresarials i sindicals 
que han cooperat, col·laborat i donat suport a 
tots els programes i serveis que ha implementat 
aquesta Fundació per a poder dur a terme una 
estratègia de desenvolupament local concertada.

Es deix constància d’aquest agraïment extensiu 
perquè sense el suport, l’aportació i la vinculació 
de tot aquest capital humà no hauria estat 
possible al bona governança  que està generant 
oportunitats i prosperitat al nostre municipi.

destacats

Gràcies a tothom!

Estem d ániversari

 
Hem atès unes 

18.000 persones (que 
representen 1.800 persones 
diferents cada any) i 2.500 

empreses del municipi; totes elles 
amb realitats diferents a les quals 
hem acompanyat i assessorat en 

el seu procés de creixement 
personal i professional. 



formació al llarg de la vida

Què és el Gremi, quin paper 
teniu a la comarca? 
 
 El Gremi d’Instal·ladors Electricistes de Sabadell 
i comarca és una entitat sense ànim de lucre, 
que ofereix serveis a empreses instal·ladores 
agremiades.

 
 
En aquest moment tenim associades 630 empreses 
de la nostra comarca, fet que ens fa ser una de les 
més grans associacions d’instal·ladors de Catalunya. 

 Els serveis que ofereix el Gremi estan estructurats 
en tres grans àrees:

Àrea d’Assessorament. El Gremi posa a  �
l’abast de les empreses agremiades serveis 
d’assessorament laboral, fiscal i tècnic, en 
els diferents camps d’acció de les empreses 
instal·ladores.

Àrea de Relacions amb l’Administració. Des  �
del Gremi realitzem tots els tràmits administratius 
que les empreses agremiades necessiten  per al 
desenvolupament de les seves funcions.

Àrea de Formació. És l’àrea encarregada de fer  �
estudis i recollir les necessitats formatives de les 
empreses instal·ladores, i també de dissenyar les 
accions per cobrir aquestes necessitats.

Entrevistem al

Quines accions estan duent a 
terme en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès? 
 
Des de l’any 2004, el Gremi té signat un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès,  mitjançant la Fundació Barbera Promoció, 
fruit de la necessitat de potenciar les accions 
formatives, així com d’apropar els serveis ofertats a 
les empreses agremiades de comarques.

Amb el patrocini del fabricant de calderes BAXI 
ROCA, i la col·laboració dels distribuïdors 
DAUNIS, DOMEDEL i SUMINISTRADORA DEL 
VALLÈS, el Gremi  d’instal·ladors ha dissenyat i 
dotat un taller laboratori de formació professional 
que, conjuntament amb la Fundació Barberà 
Promoció, dóna cobertura a totes les accions 
formatives organitzades en els àmbits de la 
lampisteria, la calefacció i la climatització.

Es realitza formació contínua per a treballadors de 
tècniques i especialitats concretes, així com la del 
Carnet professional de Calefacció Climatització 
i ACS, especialitats que tenim homologades pel 
Departament d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

Programes de Formació Ocupacional adreçats 
a persones en situació d’atur en les especialitats 
de calefacció, climatització, electricitat industrial 
i energia solar. En aquesta tipologia de cursos, 
col·laborem en la docència, organitzem les 
pràctiques en empreses i fomentem la posterior 
inserció a empreses agremiades de la nostra 
comarca; en el últims anys hem aconseguit un 
percentatge d’inserció laboral força elevat, que se 
situa entorn del 70%.

Accions d’orientació professional de joves en 
transició escola-treball dels IES de Barberà del 
Vallès, dintre del programa de la Fundació Barberà 
Promoció anomenat Coneixement d’Ocupacions 
de Barberà (COB).

Quines línies de futur us 
plantegeu?  
 
La nostra intenció és potenciar totes les accions de 
formació contínua que ja estem duent a terme en 
aquesta instal·lació, perquè es consolidi com a lloc 
de referència de la nostra comarca en el sector de 
la climatització.

També volem reforçar la sensibilització i la formació 
en dos camps que considerem claus per la nostra 
societat, com són l’eficiència energètica i les 
energies renovables, no només a partir d’accions 
de formació d’instal·ladors, sinó col·laborant en 
les propostes que en aquests camps reben de 
les diferents administracions, com per exemple 
la “Setmana de l’Energia” que  l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) celebra anualment.

Estem treballant per oferir un servei cada vegada 
més modern, i per apropar aquest servei a les 
nostres empreses agremiades; és per això que 
la col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès s’emmarca dins d’aquesta voluntat de 
descentralitzar serveis. 

Esperem potenciar aquest marc de col·laboració 
que, de ben segur, serà profitós per al Gremi, per a 
les empreses agremiades de comarques i, com no, 
per a la ciutat de Barberà del Vallès

President del Gremi 
d’instal·ladors 
electricistes 
de Sabadell i comarca
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President Gremi I.E. Sabadell i comarcaPresident Gremi I.E. Sabadell i comarca



Cursos adreçats a 
persones en actiu 08

Manipulador d’aliments 10 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat que 
permet als treballadors 
realitzar tasques de 
manipulador d’aliments 

Treballadors/es de la 
indústria de l’alimentació i 
restauració col·lectiva  

Oferta anual 
Mati:  9:15 a 12:15 

Tarda: 15:30 a 18:30  
Nit: 18:45 a 21:45 

 Neteja i desinfecció alimentària  4 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat per a la 
requalificació professional en la 
neteja i desinfecció alimentària  

Treballadors/es que 
ja tinguin formació en 
manipulació d’aliments 

Oferta anual 
Mati: 9:15 a 13:15 

Tarda/nit:  18:00 22:00

 Seguretat i higiene alimentària  4 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat per a la 
requalificació professional en la 
seguretat i higiene alimentària

Treballadors/es que 
ja tinguin formació en 
manipulació d’aliments 

Oferta anual 
Mati: 9:15 a 13:15 

Tarda/nit:  18:00 22:00

Procesador de text:  
Word (nivells I i II) 20 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat d’ofimàtica 
(processador de text) 

Treballadors/es interessats 
en formar-se en ofimàtica 

 Inici a concretar 
 Dimarts i dijous  

de 19:45 A 21:15

Full de càlcul: Excel:  
Word (nivells I i II) 20 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat d’ofimàtica 
(processador de text) 

Treballadors/es interessats 
en formar-se en ofimàtica 

 Inici a concretar 
 Dimarts i dijous  

de 19:45 A 21:15

Disseny i creació Web 20 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat d’ofimàtica 
(processador de text) 

Treballadors/es interessats en 
formar-se en ofimàtica 

 Inici a concretar 
 Dimarts i dijous  

de 19:45 A 21:15
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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

Comptabilitat informatitzada I 50 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat de 
coneixements bàsics de 
comptabilitat amb Contaplus

Treballadors/es interessats 
en formar-se en 
comptabilitat

Inici a concretar 
Tarda: 17:00 a 19:00 

Nit: 19:00 a 21:00 

Comptabilitat informatitzada II 50 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat de 
coneixements bàsics de 
comptabilitat amb Contaplus

Treballadors/es interessats 
en formar-se en 
comptabilitat

Inici a concretar 
Tarda: 17:00 a 19:00 

Nit: 19:00 a 21:00 

Nòmines i Seguretat Social 50 h.

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat bàsic de 
gestió de personal amb 
Nominaplus

Treballadors/es interessats 
en formar-se en l’ambit de 
l’administració de personal

Inici a concretar 
Tarda: 17:00 a 19:00 

Nit: 19:00 a 21:00

formació al llarg de la vida
30



info+

Màrqueting amb pressupost reduït

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat.                                                     
Disposar d’instruments i tècniques per 
a elaborar un pla de màrqueting d’una 
petita empresa o microempresa

Responsables de petites 
empreses i microempreses 
i responsables de 
departaments de màrqueting

Inici previst: 
14, 16, 21 i 23 d’Oct 08 

Horari: 
de 14:30 a 18:30

Diagnosi Financer de la meva empresa

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat. Coneixements bàsics 
d’aspectes econòmics i financers de 
l’empresa: balanços, costos, nivell mínim 
de vendes, rendibilitat, estratègia…
elaboració d’un pla d’actuació...

Directius d’empresa, 
Responsables de l’Àrea Financera, 
preferentment d’empreses 
societàries (limitada, anònima, 
cooperativa, ...)

Inici previst: 
23 i 25 de Set 08 

Horari: 
de 14:30 a 18:30

30 idees i 10 eines per INNOVAR

descripció destinataris calendari
Curs propi-privat Sobre la necessitat de 
promoure un canvi, com generar idees 
diferents, quin són els passos a seguir per 
realitzar un procés de canvi amb éxit... 

Empresaris amb experiència 
al front del negoci, Directius 
d’empresa que tenen un rol 
de lideratge a la Pime

Inici previst: 
4, 6 i 11 de Nov  08 

Horari: 
de 14:30 a 18:30

Ajudes per a la formació a les empreses 08

FORMA'T https://www.gencat.net/diari/4945/07214004.htm

descripció destinataris entitats beneficiaries calendari
Subvencions dels costos generats a les empreses per la participació dels/
de les  seus/ves treballadors/es en activitats formatives de les següents 
línies d’actuació:

* Idiomes * Prevenció de riscos aborals * Transferència de coneixements

Treballadors/es en 
actiu de petites, 
mitjanes i grans 
empreses

Petites, mitjanes i grans empreses amb seu a 
Catalunya.

Segons convocatòria

FORMA I CONTRACTA https://www.gencat.net/eadop/imatges/5080/08052053.pdf

descripció destinataris entitats beneficiaries calendari
Línia de finançament per a la formació de persones en situació d’atur, amb 
el compromís per part de l’empresa de contractar en finalitzar com a 
mínim el 60% d’aquestes persones amb una durada mínima de 6 mesos

Persones no 
ocupades 
demandants 
d’ocupació

Organitzacions empresarials, empreses, 
cooperatives i societats laborals o entitats 
de formació vinculades a organitzacions 
professionals, d’empreses o sindicats

Es pot presentar sol.licitud fins 
el 15 d’octubre de 2008. L’acció 
formativa subvencionada podrà 
finalitzar com a màxim el 30 de 

juny de 2009

SUBVENCIÓ DE LA FORMACIÓ PELS 
CRÈDITS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

http://www.fundaciontripartita.es/publico/pdf/A09411-09423.pdf

descripció destinataris entitats beneficiaries calendari
Consisteix en el finançament  públic de les accions de formació 
contínua a les empreses, inclosos els permisos individuals de 
formació

Treballadors/es de 
petites i mitjanes 
empreses

Totes les empreses que desenvolupin formació pels 
seus treballadors/es i cotitzin per la contingència de 
formació professiona

Oberta al llarg de 
l’any
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ajuts i subvencions

ajuts a persones emprenedores

BONIFICACIÓ DE LA BASE DE COTITZACIÓ
Llei 20/2007 Estatut del Treball Autònom. BOE 166, 12-07-07

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Autònoms de 30 anys o menys i dones de 35 o menys.
IMPORT:  Reducció del 30% de la base mínima de cotització a la Seguretat Social durant els 15 primers mesos immediats a la data d’alta i una bonificació de 30€ durant els 15 mesos següents a 
la finalizació del període de reducció.

DESCRIPCIÓ: Bonificació de la base de cotització per nous treballadors/es autònoms.

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ATUR
www.inem.es - Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Treballadors/es que tinguin reconegut el seu dret a rebre la prestació per atur.
IMPORT:  Depèn de la modalitat de capitalització

DESCRIPCIÓ: Capitalització de l’atur per: -Inici activitat laboral com treballador per compte propi -incorporació com a soci treballador o de treball en societat laboral o cooperativa en 
funcionament o de nova creació.

PROGRAMA DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
www.gencat.cat -Departament  de Treball de la Generalitat

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Persones físiques en situació d’atur que es vulguin constituir com a autònoms, o que s’hagin constituït en treballadors autònoms en l’exercici pressupostari en el qual sol·liciten l’ajut.
IMPORT:  Depèn de cada cas.

DESCRIPCIÓ: Subvencions que contribueixen al finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per compte propi de persones aturades que figurin inscrites a les OTG.

ASSESSORAMENT I PRÉSTECS CONVENI AUTOEMPRESA
www.gencat.cat -Departament  de Treball de la Generalitat

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Persones en atur o en actiu que tinguin un projecte de nova empresa.
IMPORT:  Assessorament gratuït - Condicions de Préstec preferent.

DESCRIPCIÓ: Servei gratuït d’assessorament i Línia de Préstecs amb condicions preferents.

ICO EMPRENEDORS
www.ico.es - Instituto Crédito Oficial (Administración Central)

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Nous emprenedors  o nova activitat que hagi estat constituïda a partar de l’1 de juliol de 07
IMPORT:  Assessorament gratuït - Condicions de Préstec preferent.

DESCRIPCIÓ: Línia de finançament en condicions preferents

CONVENI SOBRE PÒLISSES DE CRÈDIT
Departament de Treball i Indústria - Generalitat de Catalunya

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Empreses creades com a màxim des de fa 5 anys i hagin estat assessorades a través d’una entitat acreditada pel Servei de Creació d’Empreses 
IMPORT:  Condicions preferents i específics segons entitat bancària

DESCRIPCIÓ: Pòlisses de crèdit en condicions preferents per al finançament de circulant.

INCENTIUS CREACIÓ MICROEMPRESES PER DONES EMPRENEDORES
Departament de Treball - Generalitat de Catalunya

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Dones emprenedores i empresàries que no tinguin possibilitat d’aval individual ni incidències bancàries.
IMPORT:  L’import màxim podrà arribar a cobrir el 95% del projecte presentat, amb un màxim per operació de 15,000€ amb possibilitat d’arribar als 25,000€ excepcionalment.

DESCRIPCIÓ: Préstecs preferents per a projectes de creació d’empreses que iniciïn o hagin iniciat l’activitat en un període inferior a 1 any. Excepcionalment, 2 anys si no es tracta de refinançament

MICROCRÈDITS PER A EMPRENEDORS
Conveni Departament de Treball i Caixa Catalunya/ Fundació Un Sol Món

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Persones i entitats que no tenen suficients avals ni garanties per demanar un préstec a les entitats financeres tradicionals 
IMPORT:  L’import serà adaptat al negoci, amb un tipus d’interès aplicable del 5% a retornar en un termini màxim de 60 mesos.

DESCRIPCIÓ: Finançament de la compra de mercaderies, les eines necessàries per començar, obres per adequar el local, maquinària per fer créixer el negoci i altres.

ICO-MICROCRÉDITOS
www.ico.es- Instituto Crédito Oficial (Administración Central)

VIGENT FINS A NOVA REGULACIÓ

DESTINATARIS: Persones físiques que per no tenir garanties i historial creditici tenen dificultats d’accés al finançament tradicional.
IMPORT:  Import màxim de 25,000€ i fins al 100% de la inversió neta.

DESCRIPCIÓ: Finançament mitjançant préstec o leasing amb objectiu de promoure la creació d’empreses, afavorir l’aparició d’emprenedors i impulsar un desenvolupament econòmic i social equilibrat32



Ministeri d’Educació i CiènciaTORRES QUEVEDO

TERMINI: Del 15 de maig fins el 30 de setembre del 2008, ambdós inclusiu.

DESTINATARIS: Poden sol·licitar i ser beneficiaris dels ajuts les empreses, centres tecnològics, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics. La localització del lloc de treball del 
investigador a contractar haurà de estar situat a Espanya.
IMPORT:  Entre el 25% i el 75 % del sou del doctor o tecnòleg.

DESCRIPCIÓ: Subvencions per a la contractació de doctors i tecnòlegs per projectes  d’investigació industrial, viabilitat tècnica i desenvolupament tecnològic. 

CdtiLINEA ICO INTERNACIONALITZACIÓ

TERMINI: Obert fins nova regulació. 

DESTINATARIS: Finançament d’inversions portades a terme per empreses espanyoles i per empreses residents a l’estranger amb capital majoritàriament espanyol.
IMPORT:  Finançament fins al 70% de la inversió a realitzar. tipus d’interès fix o variable Termini màxim 10 anys.

DESCRIPCIÓ: Finançament d’inversions portades a terme per empreses espanyoles i per empreses residents a l’estranger amb capital majoritàriament espanyol.

Cidem - Nº DOGC 5096 de 25/03/2008PER CONTRACTAR ESPECIALISTES EN PROJECTES EUROPEUS

TERMINI: Primer termini: del 28 d’abril al 28 de maig del 2008. Segon termini: de l’1 al 31 d’octubre del 2008.

DESTINATARIS: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. 
IMPORT: La intensitat serà fins un 50% de la persona contractada amb un màxim de 30.000€.

DESCRIPCIÓ: Presentar propostes en el 7è Programa marc de R+D Europeu com a socis o com a líders o ja participin en projectes europeus de R+D en el marc del 6è Programa marc.

Cdti PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL CONCERTADA

TERMINI: Obert fins nova regulació. 

DESTINATARIS: Empreses Industrials amb iniciatives de recerca precompetitiva que suposen un risc tècnic elevat i que es realitzin en col·laboració amb universitats o centres públics  de 
recerca o innovació tecnològica.
IMPORT:  Import subvenció de fins el 70 %  del cost del contracte amb el centre de recerca crèdit sense interessos de fins 60 % del pressupost total del projecte.

DESCRIPCIÓ: Finançar les iniciatives de recerca a empreses Industrials que obtenen resultats no directament comercialitzable i suposen un risc tècnic elevat.

Cidem - Nº DOGC 5096 de 25/03/2008GENESI

TERMINI: Primer termini: del 25 de maig fins el 24 d’abril de 2008. Segon termini: del 15 de maig al 27 de juny de 2008.  Tercer termini: de l’1 al 26 de setembre del 2008. Quart termini: de 
l’1 al 24 d’octubre del 2008.

DESTINATARIS: Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses de creació recent amb establiment operatiu a Catalunya i les persones físiques amb residència a Catalunya que portin a 
terme un projecte de base tecnològica.
IMPORT:  La intensitat màxima de l’ajut podrà arribar fins al 100% de la despesa subvencionable del projecte amb un màxim de 20.000 euros per projecte. 

DESCRIPCIÓ: L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts per analitzar la viabilitat empresarial d’un projecte de base tecnològica que es realitzi a Catalunya.

Ministeri d’Educació i CiènciaDESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ

TERMINI: Obert fins nova regulació.

DESTINATARIS: Societats mercantils,industrials i de serveis.
IMPORT:  Crèdit sense interès de fins el 60 % del pressupost total del projecte.

DESCRIPCIÓ: Creació o millora d’un procés productiu o producte o la incorporació i adaptació de tecnologies emergents a l’empresa.

Cidem -  Nº DOGC 5069 de 13/2/2008    ICF

TERMINI: “Fins al 31 de desembre de 2008 o fins a l’exhauriment de l’import de 50 milions d’euros que es destinarà a la concessió de préstecs.

DESTINATARIS: Empreses amb seu social o operativa a Catalunya, amb projectes d’inversió a Catalunya.
IMPORT: La quantia màxima de finançament no podrà excedir del 80% de la inversió a realitzar, IVA exclòs.L’import mínim de les operacions s’estableix en 300.000 € i el màxim per al 
beneficiari no podrà ser superior de 5.000.000  d’euros.

DESCRIPCIÓ: L’objecte d’aquesta convocatòria és l’obertura d’una línia de préstecs en condicions preferents, per al finançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el 
desenvolupament tecnològic, la innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

CdtiPROMOCIO TECNOLÒGICA

TERMINI: Obert fins nova regulació. 

DESTINATARIS: Empreses
IMPORT:  Crèdit fins al 60 % del pressupost total del projecte amb un termini d’amortització de 9 anys. L’empresa sol·licitant ha de tenir garantit un mínim del 30 % total pressupost del 
projecte amb recursos propis. L’import mínim de les operacions s’estableix en 300.000 € i el màxim per al beneficiari no podrà ser superior de 5.000.000  d’euros. 

DESCRIPCIÓ: Comercialització i promoció a l’exterior de les tecnologies prèviament per l’empresa.

ajuts per empreses consolidades

atorgats 2008 per a l’empresariat
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