La Fundació per la Indústria-Sabadell 1559 i el Gremi de Fabricants, durant el 2021, han
modificat les seves actuacions degut a la COVID-19, tot i que han 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 2021 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.

1

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, 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.
S’han signat convenis amb:
•
•

Universitat de Barcelona - UB
Universitat Pompeu Fabra – UPF
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•
•

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
Economia circular i simbiosi industrial
A través del Gremi de Fabricants de Sabadell i conjuntament amb Texfor s’ha treballat de
forma coordinada, amb la col·laboració tècnica d’EURECAT, en l’execució de dos projectes
amb l’objectiu de fomentar l’economia circular al sector tèxtil català a través de la simbiosi
industrial i la valorització de residus.
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.
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.
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L’objectiu del projecte Economia circular i sostenible II, ha estat l’anàlisi de les dificultats
d’implementar criteris d’EC en la gestió dels residus, dins el procés productiu de les
empreses tèxtils.
Aquest projecte va partir de la informació obtinguda en el marc del projecte TechACTE:
innovació versus tradició (2018) on es va impulsar el contacte i es va recollir coneixement
sobre el grau de sensibilització de les empreses d’ACTE al territori, els seus interessos en la
implementació d’EC i en la gestió dels residus.

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
Sabadell, per la seva ubicació propera a Barcelona i per les seves condicions pot acollir
inversions econòmiques, culturals i socials permeten donar vida a la ciutat i contribueixin a
recuperar el lideratge de Sabadell en el territori.
Des el Gremi de Fabricants s’ha elaborat un projecte pel desenvolupament socio-econòmic
del Polígon Sud-Oest. El 2021 que es va presentar a la ciutat i a l’Ajuntament.
La proposta descriu la ubicació de diferents espais en els que hi hauria habitatges (privats i
socials), empreses, hotels, comerços i serveis, i sempre incorporant-hi zones verdes i
equipaments que espongin la ciutat. Es contempla un disseny en el que es podrien arribar a
crear fins a 40.000 llocs de treball, el que comportaria que els sabadellencs tinguin més
facilitat per trobar feina i podrien evitar desplaçaments innecessaris per anar a treballar, així
com fomentar la implantació d’empreses de fora a la nostra ciutat. Es tracta de recuperar
quotes de major equilibri entre la població ocupada i el nombre de llocs de treball a la ciutat.
Dels quals en som molt deficitaris.
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Aquest plantejament emula el que en el seu moment va significar la creació del projecte
22@ a Barcelona. Avui Sabadell pot liderar un projecte de ciutat, actualitzat i adaptat a les
nostres condicions. En tot cas, la realització d’un projecte d’aquest tipus, fomentaria que
s’expandís i fomentés la modernització de la ciutat amb el corresponent impuls de l’activitat
econòmica i social i afavoriria una nova presència de Sabadell en la regió metropolitana de
Barcelona.

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 2021 diverses conferències, moltes d’elles en format virtual, degut
a la pandèmia i les restriccions sanitàries.
Aquest 2021, i en el marc de la diada del patró del Gremi de Fabricants, es van fer lliurar
reconeixements a les persones i institucions que han lluitat contra la COVID-19
- al personal sanitari, pel seu compromís, dedicació i coratge, i la seva entrega
incondicional.
- als serveis essencials, per la seva entrega, dedicació i imprescindible treball que ha
garantit el funcionament de la nostra societat.
- al Voluntariat, per a la seva aportació desinteressada per ajudar la societat i en especial
als col·lectius més necessitats.
- als Professionals dels Mitjans de comunicació per la seva dedicació continuada donant
informació diària, de forma ètica i rigorosa.
- a les Empreses tèxtils, pel seu treball, capacitat d’adaptació i compromís en el
subministrament de productes de protecció sanitària.

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
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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 2021, a través de la l’Associació per l’impuls de l’Àrea Ripoll, s’ha seguit treballant
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. Juntament amb el Departament d’Urbanisme
es treballa per redefinir els usos de les infraestructures del Ripoll, essent també la principal
part de la taula dels usos del Ripoll, on es defensa la indústria en aquesta àrea. La finalitat
es aconseguir l’àrea Ripoll sigui reconstruïda, amb activitat industrial (sostenible) i accés
fàcil per part de la ciutadania.

INDICADORS ECONÒMICS
A través del Gremi de Fabricants, com a Vicepresidents del CIESC, s’ha l’impulsat 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.
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La transferència de coneixement és un dels actius principals de l’ISP, a través de la seva estreta
relació amb els centres universitaris i tecnològics per facilitar el contacte entre els joves
empresaris i la universitat, facilitant el transvasament de la innovació i el coneixement mutu,
alhora que impulsa la connexió entre el món empresarial i l’àmbit acadèmic a partir de
necessitats, objectius, projectes i productes o sistemes innovadors.
El 23 de novembre l’ISP i el Gremi van organitzar la sessió “Emprenedoria i transferència de
coneixement entre universitat i empresa”.

COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DEL TERRITORI
La Fundació forma part de 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’ha estat present en les reunions telemàtiques d’aquesta plataforma que agrupa diverses
entitats socials i econòmiques del Vallès per a tractar de temes relacionats especialment
amb les infraestructures, la mobilitat i la competitivitat del territori.
Entre els actes que s’han portat a terme durant el 2021 es destaca la reunió amb el Conseller
Puigneró on es va tractar el tema de la integració metropolitana de la C33.
De la mateixa manera, Fem Vallès ha fet propostes sobre pla ferroviari català, s’ha demanat
una ATM pel Vallès i s’ha debatut sobre el model tarifari, entre altres.
Aquest 2021 ha nascut el canal de Youtube de Fem Vallès.
La Fundació per la Indústria es part activa de L’Associació Àmbit B30, que continua amb la
voluntat de promoure i definir una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de
recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i
governs per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn l'eix 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.
Entre els treballs portats a terme, destaquem que La Xarxa d’Acció Circular de l’Àmbit B30 va
presentar l’informe “Circular Àmbit B30” amb potencials estratègies per implementar
l’economia circular en aquest territori
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Els ponents del projecte SeeRRI van posar el Hub b30, com a exemple europeu per impulsar la
innovació territorial, tal com ho han afirmat en la seva conferència final, titulada
'Incorporación de la investigación y la innovación responsables en la planificación regional'. En
aquest projecte participen universitats, centres tecnològics, governs regionals i associacions
empresarials. Es van seleccionar com a cas d’estudi tres territoris europeus amb diferents
estratègies d’especialització intel·ligents, un d’ells va ser l’àrea de la B-30.
Juntament amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona es genera debat i
s’extreuen conclusions i propostes d’utilitat per als agents socioeconòmics i polítics del
territori metropolità, segons àmbits d’actuació:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sostenibilitat
Polígons
Innovació
Mobilitat
Formació
Ocupació
Internacionalització
Dades i SIG
Infraestructures

Durant 2021 es va assistir a diversos actes, entre els quals als Consells Generals.
SBD Cercle d’entitats es una plataforma de la societat civil de Sabadell impulsada i
coordinada pel Gremi de Fabricants que agrupa a més de 130 entitats de la ciutat que es
reafirmen en el seu compromís i decisió de ser actors actius en la definició i reconstrucció de
Sabadell.
La iniciativa parteix de la convicció que la societat civil s´ha d´implicar en la construcció de la
ciutat, participant de forma activa i compromesa, fent propostes i el corresponent
seguiment amb el govern municipal i els grups polítics.
Malgrat aquest temps marcat per la pandèmia que ha alentit l’activitat social (entre d’altres),
SBD Cercle d’Entitats ha continuat realitzant sessions de treball online o presencialment dels
diversos grups de treball, així com reunions del grup coordinador i reunions amb
l’ajuntament. De la mateixa manera al 2021 es va celebrar la reunió del plenari de la
plataforma.
Fruit d’aquest treball s’ha dissenyat un cicle de debats ciutadans per al 2022, amb l’objectiu
de compartir amb la societat civil la situació actual i les possibles solucions en relació a
diversos àmbits d’interès com són: habitatge, sanitat i acció social, i transició urbanística de
la ciutat.
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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.
Conjuntament amb el Gremi de Fabricants, segueix amb el programa per posar en contacte
las grans empreses industrials que operen a Catalunya amb les PIMES industrials catalanes,
amb la col·laboració d’ACCIÓ, i el suport de Foment i Fepime,
Les jornades organitzades aquest 2021 han estat:
• 25 gener
Fluidra, d’empresa familiar a multinacional, la importància de la tecnologia en el
procés, i el paper de les persones en la transformació.
• 15 febrer
Banc Sabadell – Bonpreu: el valor de la intel·ligència artificial.
• 8 març
Roca, disseny i innovació.
• 22 març
SEAT: Com afecta la digitalització al sector de l’automoció?
• 5 maig
Costa Brava Mediterranean Foods (grup Cañigueral), el creixement d’una empresa
familiar.
• 7 juny
Puig i la Indústria 4.0. Un nou i ambiciós pla de creixement.
També s’han organitzat sessions per tractar temes d’actualitat:
• 28 juny
Trobada amb el secretari general d’Indústria i PIME (Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme), Sr. Raül Blanco
• 18 octubre
Formació Professional (FP) i sector Indústria 4.0
• 12 abril (juntament amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona)
L’impacte de la intel·ligència artificial a les empreses
Juntament amb la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball i
l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, s’han
presentat els següents estudis, de la col·lecció “Papers de l’Observatori de la Indústria”:
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• 12 juliol
“Capacitats i tecnologies vinculades a la indústria 4.0 a Catalunya”
• 29 setembre
“Transició energètica i indústria”
• 27 octubre
“Nova indústria: nous serveis de valor afegit en les cadenes de valor industrials – El
cas de la moda a Catalunya.”
• 17 novembre
“La transició cap a la competitivitat sostenible: l’impuls del valor compartit a
Catalunya.”
La Fundació, segueix col·laborant amb Catalunya Ràdio, dins del programa Revolució 4.0
dirigit per la periodista Xantal Llavina, acompanyant a persones rellevants a aquest espai
mensual per aprofundir sobre diferents aspectes de la indústria i de la indústria 4.0. El
programa s’emet els diumenges de 22 a 23 h.
• 10 gener: “El cas Cafès Cornellà”
• 7 febrer: “Les revolucions industrials sempre han tingut opositors”
• 28 març: “Posem en contacte les pimes amb grans empreses i junts
construeixen”
• 18 abril “Cal obrir les empreses digitalment i ser ràpids a fer les coses”
• 23 maig: “La intel·ligència artificial va com un coet i permet noves formes de fer
negocis”
• 27 juny: “La transformació digital és i ha de ser l’èxit de les pimes del nostre
país”
• 18 juliol: “L’economia catalana se’n ressentirà, si les pimes no fan el pas al 4.0”
• 5 setembre: “La indústria té manca de gent amb formació adequada”
• 3 octubre: “Necessitem dones que facin estudis d’FP d’industrials”
• 7 novembre: “Hi ha robots que inspeccionen les vinyes catalanes”
Pel proper any, la Fundació per la Indústria ha programat conjuntament amb ACCIÓ el Cicle
de Jornades “Innovació 4.0 per reptes de la indústria.
Aquestes jornades tenen per objectiu donar a conèixer com les solucions innovadores
d’Indústria 4.0 poden donar resposta als principals reptes que té actualment la indústria
catalana. D’aquesta manera a les sessions es realitzarà la presentació de proveïdors en
tecnologia i eines 4.0 que poden donar resposta a aquestes reptes en diversos àmbits de la
cadena de valor. També es presentaran casos pràctics d’empreses que han fet servir
aquestes tecnologies.
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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, que ha estat
actualitzada. www.fundacioperlaindustria.es , on hi ha un apartat de notícies on es
publiquen totes aquelles que puguin interessar a la indústria.
La Fundació es molt activa en les xarxes socials.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joventuts Musicals
Ex-alumnes Escola Industrial
Fundació Bosch i Cardellach
Agrupació carrer Sant Quirze
Assoc. de Professionals i Amics del Tèxtil
CIPO
Fundació Oncolliga
Càritas Sabadell
Castellers de Sabadell
Fundació Ars
Associació Via Vallès
Creu Roja Sabadell
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