RELACIÓ AMB ELS CENTRES DE DECISSIÓ I RELACIONS INSTUCIONALS
La Fundació manté contactes institucionals amb:
•
•
•

Les diferents patronals sectorials (a través del Gremi de Fabricants de Sabadell i TEXFOR),
intersectorials (CIESC) i territorials de Catalunya i amb especial èmfasi amb les de
Sabadell i demarcació.
Amb els diferents sindicats
Amb els diferents nivells d’administració: local, comarcals, autonòmica, estatal i europea

COMPROMÍS AMB EL MÓN PATRONAL TÈXTIL
A través de la Confederación de la Industria Textil (TEXFOR), que engloba a tots els subsectors
tèxtils de capçalera, s’ha treballat per tal de defensar i fomentar els interessos econòmics i
socials de la totalitat de la Indústria tèxtil.
Amb la patronal intersectorial CIESC (Consell intersectorial d’Empresaris), es treballa pel
desenvolupament del pla estratègic pels anys 2017-2018, amb l’objectiu de potenciar
l’activitat de Consell per convertir-se en la veu econòmica efectiva de Sabadell i la seva
demarcació.
Les accions desenvolupades durant el 2018 han estat encaminades a posicionar aquesta
patronal com a referent econòmic en el seu àmbit d’actuació. destaquem:
• La celebració – juntament CIESC i TEXFOR – de la sessió del III Congrés de la Micro,
Petita i Mitjana empresa de Catalunya 2018 conjuntament amb Fepime Catalunya
• Elaboració d’informes de conjuntura de Sabadell i l’àmbit de l’àmbit de la Conca del
Ripoll i la Riera de Caldes i informe de clima empresarial.
• Conjuntament amb la regidoria Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sabadell
per a fomentar l’ocupació en la ciutat dels col·lectius amb risc d’exclusió social.
• S’han mantingut contactes amb diversos agents de l’administració per conèixer
quines són les actuacions que duen a terme en el seu àmbit d’acció i quines són les
necessitats del sector empresarial en relació a: inserció laboral, activitats

empresarials de la ciutat, servei de llicències d’activitats, entre altres.
Amb el Consell d’Economia Productiva, a través del CIESC, per ser la gran veu econòmica de
Sabadell i demarcació, organitzant Diàlegs d’Economia Productiva”, amb ponents de
reconegut prestigi que han aportat valor i potenciat l’economia productiva de la ciutat i el
territori

Amb el Gremi de Fabricants, com a membre de la Junta de la CEOE, transmetent les
principals problemàtiques que afecten a les empreses tèxtils del nostre país i aportant
propostes per millorar l’economia productiva; alhora que es rep informació actualitzada de
totes les propostes patronals per informar a les empreses
Amb Foment de Treball Nacional, a través del Gremi de Fabricants, que en forma part de
diferents comissions de treball en les que transmet problemàtiques de les empreses i es
debat i es treballa per trobar les possibles solucions.
Amb FEPIME, com a patronal de les petites i mitjanes empreses, i a través del CIESC, per tal
de defensar les Pimes del nostre país, i especialment posant èmfasi en la defensa dels
interessos i solució de problemes que afecten a les petites i mitjanes empreses industrials de
Sabadell i demarcació.
Amb Foment-Fepime, i a través del Gremi de Fabricants com a representant de FEPIME en el
grup de treball “Marc Regulador i Finançament-dimensionament empresarial” i dins de la
Taula del PACTE NACIONAL DE LA INDÚSTRIA, s’assisteix a les reunions que tenen com a
objectiu fer propostes per crear les bases per assolir la transformació de la indústria en el
nostre país, fent-ho a partir d’un ampli consens entre les forces polítiques, agents econòmics
i socials, entre altres. La Taula del Pacte Nacional per la indústria la formen els sindicats,
patronals, universitats públiques, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’Enginyers
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
Amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través del CIESC i del Gremi de Fabricants,
s’està present en diferents taules:
• Taula de Medi Ambient i Economia Circular: Treballa per informar i potenciar
l’economia circular per tal de reciclar i optimitzar els residus que generen les
empreses de diferents sectors d’activitat.
• Taula de Reindustrialització: Treballa per millorar les mesures que permeten
potenciar l’economia productiva de la Comarca així com la formació
professionalitzadora i l’ocupació.
• Polígons industrials. Es treballa en diferents línies d’estudi per identificar les
principals problemàtiques que afecten als polígons industrials del Vallès Occidental i
trobar i fer efectives les solucions.
• Impuls de projectes territorials. S’estudien les potencialitats industrials del Vallès
Occidental i quins son els procediments administratius que ho poden millorar.
• Formació Professional. A la comarca del Vallés Occidental es fa una important
aposta per l’impuls de la FP i especialment per la FP dual.
• El Vallés com a comarca. El Consell Comarcal impulsa un estudi de les potencialitats
del Vallés com a motor industrial del sud d’Europa així com les principals
problemàtiques que l’afecten.

La Fundació per la Indústria, a través del Gremi de Fabricants treballa per a afrontar les
solucions a la problemàtica urbanística que afecta a les empreses situades al voltant del Riu
Ripoll, des de fa molts anys, apostant sobretot per la sostenibilitat mediambiental.
Durant l’any 2018, s’ha impulsat la creació d’una agència públic-privada per la dinamització
de l’entorn del Riu Ripoll, que tindrà com a objectiu redefinir aquesta àrea com a motor actiu
del desenvolupament econòmic, social i mediambiental de Sabadell.
L’objectiu és el de col·laborar amb l’Ajuntament de Sabadell i les diferents entitats
públiques, privades i socials per impulsar el desenvolupament d’aquest projecte.
Durant 2018 s’ha consensuat constituir l’Associació per l’impuls de l’Àrea Ripoll, aprovant-se
els estatuts, tràmits que tindran lloc en el decurs del 2019.
Un altre dels principals objectius també ha estat el de treballar per aconseguir que el país
doni formació adequada a les necessitats del món laboral. Per aquesta raó, s’han establert
contactes amb diferents universitats -a través del Gremi de Fabricants o directament com a
Fundació- per tal d’aportar coneixement sobre el contingut formatiu necessari per les
empreses així com per contactar amb graduats per incorporar a les seves empreses.
S’han signat convenis amb:
•
•
•
•

•

Universitat de Barcelona - UB
Universitat Pompeu Fabra – UPF
Escola de Disseny Tèxtil - ESDI
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Escola de Comerç Internacional- ESCI

A partir del 2018 hem entrat a formar part (a través del Gremi de Fabricants de Sabadell) a
ACTE – Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees. L'objectiu d’ACTE és representar i
defensar els interessos de les col·lectivitats territorials i organismes adherents que
representin als territoris amb presència del sector tèxtil i de la confecció.
ACTE reuneix actualment diverses administracions locals de vuit països de la Unió Europea i
Croàcia. Totes aquestes amb una important presència del sector tèxtil.
Funciona com un pol de representació dels interessos i necessitats dels territoris membres
en el sí de les institucions comunitàries i nacionals. També actua com a plataforma per
estrènyer llaços de col·laboració institucional, afavorint l’intercanvi d’experiències entre els
socis en àmbits com la promoció econòmica, l’ocupació, la formació, la cultura i la
cooperació al desenvolupament, promovent tanmateix polítiques innovadores que permetin
anticipar i gestionar a nivell local i regional els canvis estructurals dels sectors clau.

Actualment treballa per afrontar els problemes derivats de la dependència dels territoris i la
crisi de la indústria tèxtil i la confecció sobre el territori, per afrontar-los en el doble sentit de
modernització i diversificació.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
A través del Gremi s’ofereix a les empreses programes i eines per al desenvolupament de la
seva activitat i el desenvolupament professional del seu personal. L’objectiu fonamental és
el de donar coneixement actualitzat i pràctic de manera que sigui aplicable a les empreses, a
través de formació en format càpsules reflexives sobre diferents temes d’interès per a
l’empresariat, com per exemple, el nou reglament de protecció de dades o la fiscalitat dels
pactes successoris.

POTENCIACIÓ DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ
A través del Gremi de Fabricants i en col·laboració amb Foment de Treball, s’han portat a
terme programes d’impuls a l’ocupació (Fem Ocupació Joves-FOJ), per a la inserció de joves
de 18 a 29 anys.
També a través del Gremi s’ha format personal tècnic per poder donar suport a professionals
del sector tèxtil i assessorar-los per seguir el procés formatiu necessari per l’acreditació de
competències.
Es manté actualitzat de manera permanent, un servei de Borsa de Treball que gestiona les
demandes de perfils professionals de les empreses i les posa en contacte amb possibles
candidats.

MEMÒRIA HISTORICA I IMPULS DE LA CULTURA EMPRESARIAL EN
L’ÀMBIT TÈXTIL
Es col·labora (a través del Gremi de Fabricants) amb :
-

l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil
Castellers de Sabadell (diada castellera, exposicions a la seu de la Fundació del
projecte Fem pinya amb els joves”, etc.
Fundació Bosch i Cardellach (desenvolupament del cicle sabadell i la gran guerra,
acollint l’acte central a la seu de la Fundació), així com la participació de la festa
de la llana a través de visites guiades.

Es van organitzar durant 2018 les següents conferències:

- ECONOMIA BASADA EN VALORS, O VICEVERSA”, a càrrec del Sr. Dídac Ramírez
-

-

Sarrió, (Rector UB 2008-2016)
ELS TRESOR DE LA MENT, a càrrec del Sr. Manel Cifré, industrial tèxtil en un acte
organitzat per l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil i el Gremi de
Fabricants de Sabadell.
ROBÒTICA PER A LES PERSONES, a càrrec de Núria Pasqual i Joan Oliver. Aquesta
conferència s’emmarca dins els actes de la Nit de la Ciència 2018 a Sabadell.

Es van fer entrega de distincions i premis, en el marc de la diada del patró del Gremi de
Fabricants de Sabadell a empreses per la seva trajectòria industrial, a entitats per la seva
aportació al territori en l’àmbit cultural i/o social i a persones que s’han distingit en diferents
àmbits en pro de la ciutat de Sabadell i comarca.

IMPULSAR LA COMPETITIVITAT
S’han signat diferents convenis amb diverses empreses i/o institucions per tal de beneficiar a
les empreses industrials (assegurances, facturació electrònica, indicadors econòmics, ...)

IMPULS A L’EMPRENEDORIA
Conjuntament amb l’ISP joves empresaris i directius industrials, s’ha treballat per potenciar i
fomentar les vocacions directives i empresarials.
Per aquest motiu, s’han celebrat sessions sobre Eines i Estructures per a la família
emprenedora
En el decurs de l’any 2018 es posa en marxa un projecte de potenciar la transferència de
coneixement, apropant joves universitaris de diferents facultats amb els joves empresaris.
Les noves incorporacions corresponen a joves empresaris tèxtils, emprenedors del sector i
joves professors universitària de la UPC, UAB i ESDI, de les especialitats d’Economia i
empresa, Enginyeria, màrqueting, informàtica i disseny.

COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DEL TERRITORI
A través del CIESC, amb la plataforma Fem Vallès, que neix com a una iniciativa del món
empresarial del Vallés Occidental per potenciar el desenvolupament econòmic i social del
Vallés. S’han sumat a aquesta plataforma les principals organitzacions patronals i sindicals
del Vallés, així com d’altres organitzacions socials vinculades al territori.
També amb l’Associació àmbit B-30, que continua amb la voluntat de promoure i definir una
estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments,
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona
industrial i tecnològica que comprèn l'eix B-30 i posicionar-la com una de les regions
industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, a
la resta d'Europa.

POTENCIACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA INDUSTRIA 4.0
La Fundació per la Indústria, comparteix la preocupació amb el Gremi de Fabricants per a
potenciar la reindustrialització del país, i en conseqüència s’organitzen diversos actes:
Es destaca l’organització de la Jornada “Resiliència econòmica i urbana: estratègies de
transformació en ciutats industrials” .
La conferencia inicial, a càrrec del Sr. Ricardo Méndez va versar sobre “Resiliència urbana
enfront el declivi: una proposta d’interpretació”
A posterior van tenir lloc les ponències:
“From dream to demo, from demo to business. How to do it?” a càrrec del Sr. Mark Cox.
“From Smart Cities to Smart Governance“ a càrrec del Sr. Joan Enric Ricart
“Claus per a un procés de resiliència a Sabadell” a càrrec del seu Sr. Manel Larrosa.
Hi va haver també una taula rodona, sobre “Estratègies de transformació en ciutats
industrials intermèdies: el repte de Sabadell”:

PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DEL TÈXTIL COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ
S’està present en diversos mitjans de comunicació: econòmic, local i publicacions diàries,
tant en premsa escrita com a ràdio i televisió.
Aquesta difusió també es realitza a través de la web de la Fundació. Es disposa d’una pàgina
web: www.fundacioperlaindusria.es en un format molt visual i àgil i es manté diàriament

actualitzada amb totes les notícies i esdeveniments que poden ser d’interès per la indústria i
el públic que la visita
S’edita un recull setmanal (Info Indústria) de notícies d’interès sobre indústria que s’envia
a molts interessats, mitjançant una base de dades extensa. I que tots els divendres
s’incorpora al web de la Fundació per la Indústria.

COL·LABORACIONS – PATROCINI AMB INSTITUCIONS CIUTADANES
La Fundació, directament o a través del Gremi de Fabricants de Sabadell, destina un fons al
suport de diverses entitats, prioritzant les activitats culturals i socials de la Ciutat de
Sabadell, alhora que col·labora també amb altres organitzacions empresarials.
• Associació

Via Vallès
Musicals
• Ex-alumnes Escola Industrial
• Associació Amics Òpera de Sabadell
• Fundació ARS
• Agrupació amics carrer Sant Quirze
• Texmeeting
• Assoc. de Professionals i Amics del Tèxtil
• Càritas Sabadell
• Creu Roja
• Castellers de Sabadell
• Fundació Bosch i Cardellach
• Texfor
• Rotary Club – Premi Tenacitat
• Rota– Premi Tenacitat
• Joventuts

