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La Fundació per la Indústria, El Gremi de Fabricants, durant el 2020, ha modificat les 

seves actuacions degut a la COVID-19, tot i que ha fet tot el possible per seguir 
treballant en projectes interessants per a la indústria del nostre país. 

 
 
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 

 
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 per a 
potenciar l’activitat de Consell per convertir-se en la veu econòmica efectiva de Sabadell i la 
seva demarcació. 

 

El CIESC forma part de diferents grups de treball amb l’Ajuntament de Sabadell i 
ajuntaments de la comarca per elaborar la Diagnosi territorial sobre necessitats de la FP a la 
Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. 
 
Les accions desenvolupades durant el 2020 han estat encaminades a posicionar aquesta 
patronal com a referent econòmic en el seu àmbit d’actuació. Destaquem: 
 

• 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. 

• 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: activitats empresarials de la ciutat, 
servei de llicències d’activitats, entre altres. 
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Amb el Consell d’Economia Productiva, a través del CIESC, per ser la gran veu econòmica de 
Sabadell i demarcació,  
 
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 
 
Dins del Pacte per la Reindustrialització del Vallès, s’està present en els  varis grups de treball 
sobre fiscalitat, formació, Polígons industrials, Comerç urbà i impulsor del pacte. 
 
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. 
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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 través del Gremi de Fabricants de Sabadell) es forma part d’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. 
 

 

COMPROMÍS AMB EL MEDIAMBIENT, L’ECONOMIA CIRCULAR I LA 
SOSTENIBILITAT 

 
A través del Gremi de Fabricants de Sabadell i de Texfor es treballa de forma coordinada, 
amb la col·laboració tècnica d’EURECAT, en l’execució de dos projectes que comparteixen 
l’objectiu comú de contribuir a la circularitat del sector tèxtil, però focalitzats en 
perspectives complementàries, de forma estratègica a través de la simbiosi industrial tant 
dins com fora del sector tèxtil (construcció, automoció, packaging, etc.). 
 
Projecte VALRESTEX. Impulsat pel Gremi, té per objectiu identificar i avaluar sinergies 
innovadores de simbiosi industrial que es puguin desenvolupar tant en l’àmbit local com 
català, respectivament. 
 
L’objectiu del projecte Economia circular i sostenible II, és l’anàlisi de les dificultats 
d’implementar criteris d’EC en la gestió dels residus, dins el procés productiu de les 
empreses tèxtils. 
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Partint de la informació obtinguda en el marc del projecte TechACTE: innovació versus 
tradició on s’ha impulsat el contacte i coneixement envers el grau de sensibilització de les 
empreses, els seus interessos en la implementació d’EC i en la gestió dels residus, cal 
aprofundir en el coneixement objectiu d’aquestes envers els residus que generen en els seus 
processos productius, quina és la gestió i tractament actual, les seves possibilitats de millora 
tant en la gestió com en la seva valorització. I també aprofundir en les estratègies de 
simbiosi industrial que permetin convertir aquestes residus en productes.  

 
Dins del projecte Economia circular i sostenible II, L’Ajuntament de Sabadell i el Gremi de 
Fabricants de Sabadell col·laboren, des de fa anys, en diverses actuacions de millora del tèxtil 
per enfortir la competitivitat de les empreses de l’entorn, i aquest projecte s’emmarca en 
l’àmbit d’aquesta col·laboració 

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

 

POTENCIACIÓ DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 
 

Es va participar en la Fira de l’Ocupació, a a traves del Gremi de Fabricants i , organitzada per 
l’Ajuntament de Sabadell, focalitzada en la indústria tèxtil en format digital, per a les 
empreses en recerca de professionals.  
 
Aquest anys es va tractar  especialment el sector Tèxtil i la Fundació, i va col·laborar amb 
vàries intervencions.: 
 
Dins de l’apartat de les ocupacions del tèxtil, amb les ponències “ Nous reptes de futur en el 
mercat de treball” i  “La incorporació de noves tecnologies a la indústria: la Indústria 4.0” 
 
Dins l’apartat les empreses del tèxtil, es va tractar de: “Les empreses tèxtils el territori: Del 
tèxtil de la moda al tèxtil del S. XXI. Com les empreses tèxtils s’han adaptat per fabricar altres 
tipus de productes que demanda el mercat, com poden ser els teixits ignífugs, tèxtils per a 
l’automoció, per a la llar, teixits especials per esport, i el canvi cultural per adaptar-se a la 
digitalització 4.0” 
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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 
 

- Fundació Bosch i Cardellach  

 
Es van organitzar durant 2020 diverses conferències, moltes d’elles en format virtual, degut 
a la pandèmia i les restriccions sanitàries.  
  
Es van fer lliuraments 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, ...) 

 
Es continua treballant per afrontar les solucions al desenvolupament de l’Àrea Ripoll, 
potenciant el respecte al medi natural, l’accessibilitat, així com la reconstrucció del 
patrimoni històric, per la qual cosa s’han creat grups estables de treball amb l’Ajuntament 
de Sabadell.  
 
El compromís és fer una aposta clara per la integració de l’àrea com a part de la ciutat 
sempre respectant i potenciant  la sostenibilitat mediambiental. 

  
Aquest 2020, a través de la l’Associació per l’impuls de l’Àrea Ripoll, es segueix treballat per 
impulsar la creació d’una agència públic-privada per la dinamització de l’entorn del Riu 
Ripoll i s’han portat a terme diferents accions, com la de la gestionar la neteja dels vorals 
dels accessos a les empreses i l’enllumenat. 

 
El 2020 s’ha creat la web de l’Associació per l’impuls de l’àrea Ripoll, que recull informació 
diversa creada a la ciutat, amb força informació de la zona.  
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INDICADORS ECONÒMICS 

 

A través del Gremi de Fabricants, des de la presidència del CIESC, va ser l’impulsor de la 
creació d’indicadors econòmics i de clima empresarial  de Sabadell  i la seva demarcació. 
Aquests indicadors es segueixen publicant amb periodicitat semestral. 

 
S’han continuat elaborant els Informes trimestrals de Resultats de l’Enquesta de Confiança i 
Clima empresarial dels 14 municipis que formen l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes.  
 
També s’han elaborat Informes de Conjuntura, en el marc del Conveni signat entre 
l’Ajuntament de Sabadell, Banc de Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, Centre 
Metal·lúrgic i Gremi de Fabricants de Sabadell.  
 
S’han seguit publicant els “Flaix Dades” amb informacions i dades econòmiques sobre 
l’evolució de l’activitat a Sabadell i al Vallès. En concret s’han elaborat dades tractant de:  
l’evolució trimestral dels llocs de treball (assalariats i autònoms) i nombre d’empreses (per 
grans sectors), reducció de l’atur, dimensió de les empreses, evolució de la construcció 
d’habitatges, dels alumnes de la FP a Sabadell, el VAB industrial i les especialitzacions de 
l’economia local. 

 
 
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. 
 
La transferència de coneixement és un dels actius principals de l’ISP, a través de la seva estreta 
relació amb els centres universitaris i tecnològics per facilitar el contacte entre els joves 
empresaris i la universitat, facilitant el transvasament de la innovació i el coneixement mutu, 
alhora que impulsa la connexió entre el món empresarial i l’àmbit acadèmic a partir de 
necessitats, objectius, projectes i productes o sistemes innovadors. 
 
L’ISP va celebrar la sessió Els empresaris tèxtils de l’ISP enfront la crisi sanitària del 
coronavirus, amb la intervenció i l’assistència de socis i ex socis de l’entitat. 
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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. 
 
Durant el 2020 s’han acabat els estatuts per a constituir-se com a associació i el Gremi ha 
estat impulsor i redactor dels continguts de la nova web. 

 
Entre els actes que s’han portat a terme es destaca portar el document Greuges del Pla 
Director d’Infraestructures 2021-2030 al Síndic de Greuges per denunciar la injusta i greu 
concentració de les inversions del nou planejament a l’àrea de Barcelona. 
 
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. 
 
l'Associació continua defensant els interessos del territori en matèria de infraestructures de 
mobilitat, la millora en les dotacions tecnològiques en polígons industrials i altres àrees 
d'activitat econòmica, així com la promoció de noves aliances estratègiques en territoris 
emergents de l'entorn, entre altres. 

 
Un dels objectius prioritaris aquest 2020 ha estat apostar decididament per l'economia 
circular com a palanca de canvi i progrés econòmic i social davant l'escenari actual i, 
especialment, per reconstruir tot el que la pandèmia s'ha endut per endavant. En aquest 
sentit, el treball transversal, les sinergies i la xarxa d'acció circular son claus per afavorir la 
reactivació econòmica en benefici de la millora de les oportunitats del més d'un milió 
d'habitants que formen part de l’àmbit de la B-30". 
 
En aquest sentit, durant el 2020 l’Associació i la Diputació de Barcelona han analitzat 
l’aplicació d’accions concretes en matèria d’economia circular al territori 

 
SBD Cercle d’entitats es una plataforma de la societat civil de Sabadell impulsada i 
coordinada pel Gremi de Fabricants. En formen part 130 entitats i el grup coordinador està 
format per Gremi de Fabricants,  Cambra de Comerç, la Fundació Bosch i Cardellach, 
Federació d’Associació de Veïns i Xarxa Onion. L’entitat té el propòsit de col·laborar amb  
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l’Ajuntament a fer realitat les accions més importants que es consensuïn per aconseguir el 
desenvolupament social, econòmic i cultura de la ciutat.   
 
Els objectius principals de la plataforma són: 
 

• Construir ciutat 

• Enfortir el diàleg entre ciutadania i càrrecs polítics 

• Potenciar una aliança entre el govern i la societat 

• Reflexionar sobre temes de ciutat  

• Fer propostes concretes per aportar solucions que es faran arribar als organismes 
corresponents (govern municipal, administració, partits polítics,...) 

• Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’equip de govern 
 
El Gremi porta la secretaria tècnica i la coordinació de les accions de l’entitat. 
 
Aquesta plataforma té 6 grups de treball temàtics (cultural, social, esportiu, econòmic, medi 
ambient i sostenibilitat i visió estratègica de la ciutat). Es reuneix periòdicament al voltant 
d’aquestes taules temàtiques que treballen desenvolupant diferents temes d’interès per a la 
Ciutat i que, desprès d’exposar-les en Plenari, es fan arribar a l’Ajuntament de Sabadell.  
 
Durant el 2020 es van fer totes es reunions en format online. 
 

 
POTENCIACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA INDUSTRIA 4.0 

 

La Fundació per la Indústria té com objecte fundacional donar suport a les empreses 
industrials de Catalunya per afavorir la seva competitivitat. 
 
Un dels objectius que s’ha proposat la Fundació, és facilitar als empresaris, comandaments 
intermedis i treballadors la visió i el convenciment de que per ells també és possible 
incorporar la Indústria 4.0 a les seves empreses i fer-ho, assumint els mínims riscos amb les 
inversions necessàries per augmentar la seva eficiència i així incidir directament en la millora 
de la seva competitivitat. 
 
Desprès del treball el 2019 per a identificar les iniciatives que s’estan fent en el nostre país, 
respecte al que en diem: “sensibilització per adaptar-se a la Indústria 4.0”, durant el 2020 
s’han organitzat diferents jornades per a impulsar el canvi d’actitud de les persones 
encarregades de la direcció de les empreses i acompanyar-los per donar el primer pas.  

 
Al gener es va organitzar la jornada”  Soc una PIME Industrial. Com m’adapto a la Indústria 
4.0?”, que va comptar amb les següents ponències:  
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✓ La Indústria 4.0 és adaptació  
✓ La Indústria 4.0 és innovar  
✓ ¿Què és la Indústria 4.0? I 4.0 per “dummies”  
✓ El procés d’adaptació a la Indústria 4.0 innovant. Canvi cultural. Com podem fer-ho? 
✓ Testimonis. Pimes que han fet el canvi. 
✓ No estàs sol 

 
Al febrer, la següent jornada “Suport a les pimes per adaptar-se a la indústria 4.0” va 
comptar amb la intervenció de la Directora General d’Indústria, i posteriorment es van 
presentar tres experiències: Alemanya, Itàlia i País Basc. 
 
Tot seguit va tenir lloc una taula rodona sobre “Una realitat: Catalunya Pregunta: Tenint en 
compte les tres experiències exposades, com ho estem fent a Catalunya? 

 
La Fundació, en el seu programa per a potenciar la Indústria 4.0 com a impulsora de la 
transformació de l’economia catalana, va signar un conveni amb el Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per col·laborar amb ACCIÓ en el programa 
ProAcció 4.0. 

 
La missió de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 a partir d’aquest 2020 ha estat el 
d’acompanyar a la petita i mitjana empresa industrial catalana, proposant accions 
concretes com són l’acompanyament, la creació i transmissió de coneixement, la 
sensibilització per l’adequació a les noves realitats, els espais de reflexió i el networking. 
 
El brutal impacte del COVID-19 sobre l’economia demanava reenfocar i accelerar les 
accions. És per això que des de la Fundació per la Indústria, amb la col·laboració d’ACCIÓ, i 
el suport de Foment i Fepime, es va promoure un programa per posar en contacte las grans 
empreses industrials que operen a Catalunya amb les PIME’s industrials catalanes. 

 
¿Què ens poden aportar les grans empreses industrials? 
 

• Aprenentatge i coneixement en la implantació de la tecnologia perquè ja estan en les 
primeres fases de la Indústria 4.0. 

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

 
La primera gran empresa industrial d’aquest programa ha estat Schneider Electric, que ens 
va acompanyar durant el darrer trimestre del 2020 en les sessions següents: 
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26 d’octubre.  

✓ Liderar en la Indústria 4.0.  
✓ ProAcció 4.0.  
✓ PIMEs i transformació digital, el paper del CEO.  

 
23 de novembre  

✓ Atreure talent en la Indústria 4.0 .  
✓ ProAcció 4.0. Experiència d’èxit ( 
✓ Accés remot a màquines i plantes, beneficis i oportunitats.  

 
16 de desembre 

✓ L’adaptació de la PIME industrial a la Indústria 4.0.  
✓ ProAcció 4.0. Experiència d’èxit  
✓ Del producte al servei, nous models de negoci gràcies a la tecnologia industrial.  

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

 
 

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. 

 
 

 
 

http://www.fundacioperlaindusria.es/
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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. 
 
Aquest 2020, degut a la pandèmia, menys institucions han pogut portar a terme les seves 
activitats i és per aquest motiu, que el Gremi ha disminuït les seves aportacions programades 
per aquest any. 

 

• Joventuts Musicals 

• Ex-alumnes Escola Industrial 

• Fundació Bosch i Cardellach 

• Agrupació carrer Sant Quirze 

• Assoc. de Professionals i Amics del Tèxtil 

• CIPO 

• Càritas Sabadell 

• Castellers de Sabadell 

• Fundació Ars 
 

 
 

 


