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Membres del Jurat  
 

El passat dijous 3 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del Jurat dels 

Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2012 van mantenir la reunió de deliberació 

sobre les candidatures presentades en l’edició d’aquest any. 

 

La recepció de candidatures es va tancar el passat 14 de setembre, amb la participació 

de cinquanta-una empreses i institucions, que optaven a un dels deu Reconeixements i 

Premis promoguts per la pròpia Cecot però també per entitats com Unnim Caixa i BBVA, 

Egarsat SP, Nationale Suisse, HP, Cercle Cecot de Joves Empresaris o la Fundació Institut 

Industrial i Comercial.  

 

Durant 18 anys, la Cecot ha lliurat els Reconeixements a totes aquelles empreses, 

institucions i persones que s’han destacat per la seva contribució al desenvolupament 

econòmic i empresarial del país. 

 

El Jurat qualificador ha estat format per les següents personalitats: 

 

• Sr. Juan Antonio Gallardo, regidor delegat de Projecció de la Ciutat, Societat 

del Coneixement, Universitats, Relacions Internacionals, Turisme, Fires i 

Congressos (en delegació de l’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa Il·lm. Sr. Pere 

Navarro) 

• Sr. Josep Maria Recasens, Director General de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya (en delegació del Honorable Sr. Francesc Xavier Mena) 

• Excm. i Mgfc. Sr. Ferran Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

• Excm. i Mgfc. Sr. Antoni Giró, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya  

• Excm. i Mgfc. Sr. Pere Alavedra, Rector de la Universitat Internacional de 

Catalunya  

• Sr. Antoni Abad, President de la Cecot 

• Sr. Carles Capdevila, Director del Diari ARA  

• Sr. Ramón Aymerich, Cap d’Economia de La Vanguardia (en delegació del 

Director, Sr. Josep Antich) 

• Sra. Olga Grau, Cap d’Economia d’El Periódico de Catalunya (en delegació del 

Director d’El Periódico de Catalunya, Enric Hernández) 
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• Sra. Eugènia Bieto, Directora general d’ESADE 

• Sr. Jordi Vilar, President del Cercle Cecot de Joves Empresaris 

• Sr. Tomeo Foncuberta, Director de Desenvolupament Corporatiu d’IESE (en 

delegació del Director, Sr. Jordi Canals) 

• Sr. Lluis Arasanz, Director de Relacions Externes  EAE Business School (en 

delegació del Director General, Sr. Jose Luis Fernández)  

• Sr. José Orihuel, Editor d’Expansión Catalunya (en delegació del Sots Director 

d‘Expansión, Sr. Martí Saballs) 

• Sr. Martí Colomer, President de la Fundació Institut Industrial i Comercial 

• Sr. Toni Guiñon, Director Obra Social Unnim Caixa 

• Sr. Pere Arch, Gerent d’Egarsat Societat de Prevenció  

• Sr. Xavier De Antonio, Director general de Nationale Suisse 

• Sr. Santiago Morera, Vicepresident i Director General d’HP 

• Sr. Valentí Sallés, President del Club Cecot Innovació i Tecnologia 

 

Secretari del Jurat: Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot. 

 

El veredicte s’ha fet públic el 3 d’octubre i els guardons es lliuraran en el transcurs de la 

celebració de la 18a Nit de l’Empresari, el proper divendres 26 d’octubre de 2012, a la 

ciutat de Terrassa. 

 

Aquest any la Nit de l’Empresari porta el nom “COOPERAR PER CRÉIXER”.  

 

El context actual posa encara més en valor l’esforç diari de fer empresa i ens obliga 

a plantejar un nou horitzó en la gestió de les nostres companyies, una gestió que 

es caracteritza per l’alt grau d’incerteses que se’ns plantegen. Catalunya és un país 

d’emprenedors, amb un teixit empresarial bàsicament de pimes, la qual cosa 

comporta un teixit productiu de proximitat, que arrela al territori i que ocupa a la 

major part de la nostra població. Però el que fins fa uns anys havia jugat al nostre 

favor, ara s’ha de replantejar i actualitzar, doncs el mercat intern està estancat i el 

món és més global i proper que mai, i això fa necessari estar presents a molts i 

diferents mercats per garantir la continuïtat dels negocis. Tanmateix, per competir 

a nivell internacional necessitem dimensió i això ens porta a plantejar, un cop més, 

la necessitat de promoure la CO-operació entre empreses i la CO-operació públic-
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privada a tots nivells. El futur immediat de les nostres organitzacions i de la nostra 

societat passa per treballar en clau de CO-, col·laborant, compartint, connectant, 

corresponsabilitzant-nos de les accions que duem a terme. En definitiva, implicant-

nos activament en la construcció d’un nou paradigma basat en la cooperació 

proactiva i la col·laboració oberta, lliure de prejudicis. És per aquest motiu i molts 

d’altres que la Nit de l’Empresari d’enguany vol fer un èmfasi especial en la “CO-

operació empresarial com a via per poder créixer”. 



Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2012 

Departament de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15  6 

 

MÉS INTERNACIONAL 
 

Empresa: CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, S.A. (GRUP CARINSA) 

Adreça: Cuatrecasas i Arumí, 2 

Població: Sant Quirze del Vallès CP: 08192 

Persona de contacte: Vanesa Martínez Chamorro (gerent Grup Carinsa) 

Any 2011 

Núm. Treballadors: 99 

Tel: 937123233 

Web: www.carinsa.com 

Data de constitució: 27/10/1993 

 

 

El Grup Carinsa és un grup català multinacional de companyies dedicades al 

desenvolupament, fabricació i comercialització d’aromes, ingredients funcionals i additius 

per l’alimentació humana i animal i fragàncies per a perfumeria i cosmètica. 

 

El seu pla estratègic està basat principalment en la internacionalització i la innovació 

tecnològica. Aquesta innovació, basada en la R+D+i, i amb la estreta col·laboració dels 

seus clients donant un servei personal i exclusiu, és un fet molt important als països 

desenvolupats, però també és un servei diferenciador i molt valorat a la indústria líder 

local dels països emergents. 

 

La visió del Grup Carinsa des de la seva fundació, és que el seu mercat és el món, i per 

aquest motiu, al llarg dels anys, el Grup Carinsa ha continuat implementant el pla 

internacional i, a dia d’avui, es troba representat a 4 continents, exportant a més de 

50 països i en presència a més de 30. La facturació internacional suposa el 29% del 

total de facturació actual de l’empresa i ha augmentat en un 15% la xifra de facturació. 

 

La implementació internacional de Grup Carinsa es pot sintetitzar en: 

Filials pròpies: PYMSA; Carinsa Marroc (2000); EURL Carinsa Argelie (2002) i Carinsa 

Veneçuela (2010). 

Distribució i associacions d’empresa: Portugal; Turquia; Bulgària; Indonèsia; Emirats 

Àrabs Units; Perú; Colòmbia; Iran; Aràbia Saudí. 

Agents Comercials Propis: Itàlia; França; Polònia; Egipte; Tailàndia; Guatemala; 

Rússia; Ucraïna; Tuníssia; República Dominicana. 

Altres: Carinsa Virtual (Canadà, USA, Senegal, Alemanya, Jordània). 
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El Grup Carinsa compta amb un marc estratègic de qualitat, promovent-lo en els seus 

productes, així com en tots els serveis oferts per aconseguir la satisfacció dels nostres 

clients, formulant-se com Objectius Generals la INNOVACIÓ, l’EFICIÈNCIA, la QUALITAT i 

la MILLORA CONTINUA. 

 

Tots aquest objectius es poder duu a terme amb la seva labor constant d’investigació i 

desenvolupament, així com la recerca, per part del seu departament comercial, de nous 

mercats i països al que podem oferir-los, no només les seves diferents línies de 

productes, sinó també el coneixement del sector i de la cadena de valor. 

 

Des dels seus inicis, l’empresa CARINSA tenia la visió empresarial d’aglutinar diferents i 

innovadors conceptes que han definit l’estratègia empresarial de la companyia, amb 

l’interès de crear un grup empresarial internacional capaç de crear llocs de treball i 

garantir el futur de les famílies que treballen en el grup. 



Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2012 

Departament de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15  8 

 

FORMACIÓ I GESTIÓ DE TALENT  

(atorgat per Nationale Suisse) 

 

Empresa: KANTAR WORLDPANEL 

Adreça: Camí de Can Calders, 4 

Població: Sant Cugat del Vallès CP: 08172 

Plantilla mitja durant el 2011: 282 treballadors 

Persona de contacte: Imma Bardés López (people development director) 

E-mail: imma.bardes@kantarworldpanel.com Tel: 935819600 

Web: www.kantarworldpanel.es 

 

Kantar Worldpanel és líder mundial en coneixement i comprensió del consumidor 

mitjançant panels de consum. Combina seguiments de mercat, anàlisi avançats i eines 

d’investigació de mercats a mida per oferir retrospecció, anticipació, insight i consultoria 

que inspiren l’èxit dels seus clients. El coneixement de Kantar Worldpanel sobre el que la 

gent compra o utilitza i per què s´ha convertit en la moneda de canvi per marques, 

distribuïdors, analistes de mercat i administracions públiques de tot el món.  

Kantar té més de 60 anys d’experiència, compta amb 3.000 experts i presta serveis a 

més de 50 països de manera directa o mitjançant els seus socis. La plantilla mitja durant 

el 2011 va ser de 282 treballadors que van rebre una mitjana de 30 hores de formació 

per persona. L’empresa disposa d’una partida en concepte de formació dins del 

pressupost anual de l’empresa que suposa el 2,7%. El 66% de la formació que dóna 

Kantar Worldpanel a la seva plantilla és de fons propi i un 33% prové de fons 

subvencionat. 

L’empresa disposa d’un pla de formació definit i dirigit a tots els col·lectius que l’integren, 

des de directius, comandaments intermitjos, tècnics, treballadors qualificats i no 

qualificats, i les àrees empresarials sobre les que es desenvolupen diferents accions 

formatives són: Formació global (coneixements generals, habilitats de comunicació, 

habilitats d´organització, habilitats directives, gestió  per equips, etc.); àrea comercial i 

àrea d’operacions. El jurat ha valorat l’anàlisi que Kantar Worldpanel realitza sobre els 

beneficis que ha obtingut l’empresa de la formació realitzada i fa una comparació 

d’aquests respecte de les despeses suportades. Des de 2011 han posat en pràctica un 

protocol de formació, un sistema d’avaluació exhaustiu que els ha permès: millorar la 

comunicacio´; implicar al cap directe en la formació; mesurar els aprenentatges adquirits 

i rectificar i proposar millores adaptades a les seves necessitats. 

Un altre dels factors que ha valorat el jurat és el fet de disposar d’eines específiques per 

estimular i retenir el talent com ara el Pla de carrera (Key talent retention plan), format 
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pel 10% de la plantilla. Aquest col·lectiu que han detectat com principals talents de la 

companyia tenen unes condicions diferenciades de la resta, en termes de compensació i 

beneficis, formació i passos a seguir en els propers tres anys. Fins ara, la rotació 

d’aquest col·lectiu és del 0% (inici del pla desembre 2007). Altres eines per al total de la 

plantilla: talent review anual per part del Dtor. Dept. I RRHH; entrevista d’avaluació amb 

el cap mínim un cop l’any; compensació salarial per sobre de la mitja del sector; 

formació continua (externa i internament); beneficis socials específics i mesures de 

conciliació familiar. 

Kantar Worldpanel és una empresa que aposta any rere any per la inversió en formació i 

desenvolupament de la gent. A més de tenir el pla de formació i estàndar i formació a 

mida, cada any si és factible i en funció de les necessitats detectades, implementen 

noves formacions que poden ajudar en el desenvolupament dels seus empleats. 
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VALOR D’EMPRENDRE  
 

Empresa: VOLTA MOTOR COMPANY, S.L. 

Adreça: C/ Torres i Bages 40, 4A 

Població: Figueres CP: 17600 

Persona de contacte: Marc Barceló Cristina (gerent) 

Any 2012 

Núm. treballadors: 5 

Tel: 669251785 

E-mail: mbarcelo@volta-motorbikes.com 

Web: www.voltamotorbikes.com 

 

 

Volta Motorbikes és una jove empresa que es dedica al disseny i fabricació de 

motocicletes elèctriques. La seva missió és innovar i aportar solucions als problemes de 

pol·lució i contaminació de les grans ciutats, descongestionant‐les d’emissions nocives, 

cuidant l’entorn i procurant pel futur de tots. Malgrat tot, creuen que el terme ecològic no 

és sinònim d’avorrit i descafeïnat. Senten passió pel disseny, l’esportivitat i les emocions 

i així ho volen transmetre a través dels seus productes. 

 

Actualment Volta finalitza la fase de disseny del seu primer vehicle: la Volta BCN, una 

motocicleta urbana per als desplaçaments diaris. La Volta BCN es diferencia de la resta 

de motocicletes elèctriques urbanes perquè combina tecnologia, disseny i esportivitat, 

amb l’objectiu d’oferir als usuaris l’oportunitat de viure la passió pel motor i alhora ser 

respectuosos amb el medi ambient. 

 

El cost d’una recàrrega completa de la bateria és de 0,45 € i en només dues hores es pot 

recarregar completament mitjançant un endoll domèstic de 220 V o en qualsevol punt de 

recàrrega públic. L’autonomia de la moto arriba a uns 70 quilòmetres i la bateria és de 

liti-polímer. Al cap de 1.500 cicles de càrrega, una xifra que equival a cinc anys de 

recàrregues diàries, la bateria encara conté el 80 % de la capacitat inicial. 

 

Un aspecte que cal destacar de la Volta BCN és la qualitat dels elements a partir dels 

quals es construeix, ja que els proveïdors de les peces són marques de prestigi en el 

sector. 
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La motocicleta incorpora un cofre amb capacitat per a un casc integral i un carregador 

per al mòbil, i destaca per una posició de conducció relaxada i còmoda, que permet 

moure’s amb agilitat. A més, inclou la funcionalitat de connectivitat entre els dispositius 

de telefonia mòbil i la moto, amb un gran ventall d’aplicacions, com ara programar les 

càrregues, limitar la potència... 

 

Volta ha aconseguit desenvolupar la primera moto elèctrica dissenyada íntegrament des 

de Barcelona i que a més rep el nom de la capital catalana gràcies a un acord amb 

l’Ajuntament de la ciutat, que vol mostrar, així, la voluntat de convertir-se en un referent 

en l’àmbit europeu pel que fa a mobilitat sostenible i respecte envers el medi ambient.  

 

Aquest model fou presentat el novembre del 2011 en l’escenari de la Fira de Milà - 69è 

Saló Internacional de la Motocicleta, un dels grans referents del sector. La Volta BCN va 

tenir una molt bona acceptació tant per la premsa com per professionals i sobretot per 

públic general. 

 

Arran d'aquest fira s'obriren contactes amb distribuïdors d'arreu del món , principalment 

europeus, com també altres països com Costa Rica, Japó, Emirats Àrabs, EUA, Canadà.... 

Com a conseqüència d'aquests acords, s'han entregat ja les primeres unitats de proves a 

diferents països. La finalitat d'aquestes unitats és poder donar a conèixer la Volta BCN a 

la premsa de cada país i madurar la xarxa comercial.  

 

L'empresa està gestionant la fabricació de les primeres unitats de producció ja 

encarregades. Aquestes primeres unitats es quedaran al mercat europeu i s'està buscant 

nous mercats. En paral·lel s'està buscant el finançament per a poder dur a terme 

l’arrencada de la producció i distribució a nivell mundial. 
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RECONEIXEMENT A LA INNOVACIÓ 

(atorgat pel Club Cecot Innovació i Tecnologia 

i patrocinat per HP) 
 

Empresa: FICOSA 

Adreça: P.I. Can Mitjans s/n 

Població: Viladecavalls CP: 08232 

Persona de contacte: David Guerrero (director de comunicació corporativa) 

Any 2011 

Núm. treballadors: 8500 

Tel: 937008200 

E-mail: corporate@ficosa.com 

Web: www.ficosa.com 

 

 

Ficosa és un grup multinacional dedicat a la recerca, el desenvolupament, la producció i 

la comercialització de sistemes i components per a automòbils, vehicles comercials i 

vehicles industrials. Fundat el 1949, té la seva seu central a Barcelona i està present amb 

centres productius, centres d’enginyeria i oficines comercials a 19 països d'Europa, 

Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia. A més, Ficosa es caracteritza també per ser 

proveïdor oficial i soci tecnològic de la majoria dels fabricants de vehicles a tot el món. 

 

La companyia destina anualment el 4% de la seva xifra de negoci a R+D. Els eixos 

fonamentals de l'estratègia de Ficosa són la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament. 

Ficosa incorpora tecnologia d'última generació - electrònica, mecatrònica i programari - 

als sistemes i components que desenvolupa. L'empresa disposa d'equips tècnics i 

enginyers especialitzats que innoven i desenvolupen solucions pioneres en el sector i que 

la posicionen com a líder del mercat. 

 

En aquest cas, Ficosa rep aquest guardó gràcies al seu projecte anomenat MARTA 

(Movilidad y Automoción con Redes de Transportes Avanzadas) iniciat l’any 2007. Aquest 

projecte ha tingut com a objectiu promoure la investigació i desenvolupar les 

comunicacions entre vehicles i alhora, desenvolupar les comunicacions d’aquests amb les 

diferents infraestructures de les xarxes viàries, per disposar de solucions tecnològiques 

factibles, fiables i segures que facilitin la mobilitat dels ciutadans, reduint accidents i 

millorant la mobilitat per Europa. 
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El projecte ha estat liderat per Ficosa, amb un pressupost superior als 35 milions d’euros, 

amb una durada de 4 anys i hi ha participat 18 empreses de diferents sectors d’activitat, 

sota el paraigües operatiu d’un Consorci, i 19 Centres d’Investigació i Universitats, amb 

un àmbit d’actuació global que implica 8 comunitats autònomes. 

 

En termes generals el MARTA ha cobert aspectes com protocols i xarxes, equipaments 

per a vehicles (sensors, actuadors i mòduls de comunicació), sistemes d’interface home-

màquina, equipaments per a infraestructures, serveis per a l´usuari final, serveis per 

augmentar l’eficiència de la xarxa viària, la integració al vehicle i la certificació. 
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MILLOR JOVE INICIATIVA EMPRESARIAL  

(atorgat pel Cercle Cecot de Joves Empresaris) 

 

Empresa: SOCIAL CAR, S.L. 

Adreça: Av. Diagonal 503, 1r1a 

Població: Barcelona CP: 08029 

Impulsors de la iniciativa: Mar Alarcon Batlle 

Càrrec: cofundadora / directora general 

Tel: 93 193 14 11 Data de naixement: 17/01/2011 

E-mail: malarcon@socialcar.com 

Web: www.socialcar.com 

 

 

Social Car és el primer i únic servei a Espanya de gestió de lloguer de vehicles 

entre particulars a través de la seva plataforma dedicada als seus usuaris. Aquest servei 

és conegut també com carsharing peer to peer (P2P). Social Car capta als usuaris del 

servei, proporciona el segur adequat per al lloguer de vehicles i gestiona els lloguers així 

com les possibles incidències. 

 

Es va fundar a Barcelona al gener de 2011 i va llançar el seu servei al mercat al juliol de 

2011. Després d'un any de trajectòria ja compta amb més d'1.300 cotxes i una xarxa 

de 5.500 conductors. Realitza més de 300 operacions al mes.  

 

El principal repte aconseguit després d'un any de funcionament ha estat el de la 

introducció al mercat del servei en si. Han demostrat que existeix un interès 

a Espanya per part dels particulars de prestar el cotxe i promoure un ús racional 

del mateix. Igualment, els conductors que no disposen de cotxe propi han rebut 

amb interès aquesta nova alternativa de mobilitat còmoda, propera, econòmica i 

sostenible. Els usuaris conductors, més de 5.000 estan totalment fidelitzats, ja 

que una vegada proven el servei, repeteixen. Igualment el nombre de propietaris que 

abandonen el servei és nul. El seu sistema d'avaluacions genera una 

comunitat de confiança que ja funciona amb naturalitat. 

 

Social Car ha rebut diferents reconeixements en els Smart City Awards dins del 

context del Smart City Expo & World Congress a Barcelona (29 Novembre – 2 Desembre 

2011), Premi Eureka Startup 2012, finalista en els Ecosummit Awards, i finalista del 
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Premi Jove Iniciativa Empresarial de AIJEC 2012. A part d'haver atret a nombrosos 

mitjans de comunicació, l'emprenedora ha estat ponent en diversos actes de rellevància 

com la 3era edició del Fòrum Impulsa 2012 de la Fundació Príncep de Girona.  

 

Actualment, Social Car ofereix els seus serveis a tota Espanya amb una previsió de 

creixement exponencial en facturació i nombre d'usuaris, aconseguint a finals de 2012 

els 2.000 cotxes i els 50.000 conductors amb el conseqüent creixement dels lloguers. 

 

Existeix un pla d'expansió internacional del servei i la marca per Europa pel 2013. 

Concretament en països on no existeix el servei del P2P carsharing i en els quals 

els emprenedors disposen de recursos estructurals amb Social Energy. Igualment la 

plataforma dedicada als seus usuaris és exportable a altres operadors internacionals 

interessats a llogar-la en comptes de desenvolupar-la ells mateixos, amb els quals ja han 

iniciat les negociacions.  

 

 

Perfil de Mar Alarcón  

L’impulsora de Social Car és Mar Alarcón, de 37 anys, llicenciada en Dret per la UAB i 

Màster en Tributació i Assessorament Fiscal pel Centre d’Estudis Financers va 

desenvolupar la seva carrera professional a Cuatrecasas Abogados com advocat associat 

fiscalista. Posteriorment va cursar un Master in Law a la University of London 

especialitzant-se en inversions estrangeres a Xina. Va treballar a Grameen Bank (Dhaka, 

Bangladesh) com interna in l’anàlisi del sistema de les microfinances de la mà del 

Professor Muhamad Yunus, creador dels microcrèdits. A continuació es va mudar a Pekín 

(Xina) per realitzar un postgrau en Business in Xina per la Peking University becada per 

la Fundación ICO. Va completar els seus estudis en CEIBS (China Europe International 

Business School) a Shanghai. A Xina va co-fundar Social Energy empresa d´enginyeria 

dedicada a la gestió integral i promoció de projectes “clau en mà” d’energies renovables, 

eficiència energètica i autoconsum. Una vegada a Barcelona va cursar un PDD a IESES 

Business School. Actualment Social Energy compta amb una facturació acumulada de 60 

milions d´euros i filials a França i Itàlia. Després del seu segon fill va fundar Social Car 

convençuda que un món més eficient i sostenible és possible, a més que un negoci amb 

vessant social pot ser rendible.
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ENTITAT INTEGRADORA  

(atorgat per la Fundació Institut Industrial i Comercial) 

 

Entitat: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL 

Adreça: Rambla del Raval 7, baixos 

Població: Barcelona CP: 08001 

Persona de contacte: Laura Rincón Pérez 

Càrrec: Coordinadora tècnica 

Tel: 93 442 65 34 E-mail: coordinació@aeiraval.org 

Web: www.aeiraval.org 

 

 

L'Associació Educativa Integral del Raval és una entitat privada sense ànim de lucre. 

Desenvolupen programes socioeducatius adreçats als infants, adolescents, joves i 

famílies del barri del Raval de Barcelona que es troben en possible situació d'exclusió 

social. 

 

El principal objectiu de l'AEIRaval és treballar per la defensa i el respecte dels drets 

fonamentals dels nens i nenes del barri i per la igualtat d'oportunitats de tots ells. 

 

El Raval és un barri que presenta indicadors socials i econòmics bastant diferenciats de la 

mitjana de la ciutat, amb diferències extremes en alguns casos. Per aquest motiu es 

confirma com un dels indrets amb major demanda d'acció social, tot i les constants 

transformacions dels últims anys. 

 

Adaptant-se a les necessitats del barri, aquesta associació duu a terme tres programes 

sòcioeducatius que envolten diferents projectes: 

- PROGRAMA INFÀNCIA, al Centre Obert Casal Infantil Estel d’Assís 

- PROGRAMA D’ADOLESCENTS I JOVES, al Centre Obert Aula Jove i Casal Aula 

Oberta Estel d’Assís 

- PROGRAMA FAMILIAR, a l’Escola de Mares Estel d’Assís 

 

Els objectius específics vers els usuaris giren entorn a: 

- L'adquisició d'HÀBITS d'estudi, higiene, alimentació, organització, etc. 

- Promoure ACTITUDS cap a l’entorn de respecte, participació i enriquiment mutu.  

- Treballar les EMOCIONS per aconseguir el desenvolupament integral de cadascun.  
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L'AEIRaval va néixer al maig de 2003 gràcies a un grup de voluntaris que va decidir 

continuar amb els projectes educatius que desenvolupava, des de 1985, L’hora de Deú, 

una altra entitat del barri que va haver de tancar per manca de recursos. 

 

La metodologia emprada des de 2003 ha estat el seguiment individualitzat de cada 

usuari, el treball en xarxa i la coordinació amb els diferents agents socials que envolten 

als infants i joves del Raval (escola, família, serveis socials...). Aquesta tasca va merèixer 

al 2007, amb tan sols 5 anys de trajectòria com entitat, el reconeixement de la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA) 

com a establiment prestador de serveis socials i Centre Obert. 

 

Enguany, l’Associació Educativa Integral del Raval rep aquest guardó pel projecte 

InterGen 3.0. Aquest projecte és una proposta comunitària d’inserció pre-laboral per a 

joves i dones en situació de risc social, exclusió laboral i amb dificultats per a la seva 

ocupabilitat, orientat a la realització de serveis a gent gran, a persones amb problemes 

de mobilitat i amb cert grau de dependència i dificultats per a la realització de tasques 

del quotidià. Es tracta d’un projecte d’aprenentatge i servei, de connexió i vinculació amb 

el desenvolupament territorial a través de tasques en benefici a la població més 

vulnerable, en aquest cas inicial, del barri del Raval. No es descarta, però, en una segona 

fase d’implementació, l’extrapolació de l’experiència a altres barris o districtes del 

territori. 
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ASSOCIACIÓ 
 

ENTITAT: AMEC (Associació Multisectorial d’Empreses) 

Gran Via de les Corts Catalanes, 684 Pral. 

08010 Barcelona 

Telèfon: 93 415 04 22 

Persona de contacte: Alícia Miralles 

Email: amiralles@amec.es 

Web: www.amec.es 

 

Amec és una associació empresarial privada sense ànim de lucre, amb més de 40 anys 

d'experiència en el foment de l'exportació i la internacionalització de les empreses i els 

seus diferents sectors, que té com a missió principal l'augment de la competitivitat de les 

més de 500 empreses associades. 

 

Compta amb el reconeixement d'organismes oficials, entitats i institucions espanyoles i 

estrangeres, un equip humà d’alta professionalitat amb una bona visió de futur i una 

gran capacitat d'adaptació als canvis. 

A Amec fomenten, mitjançant serveis i activitats, la internacionalització i innovació de les 

empreses en totes les seves fases, des del seu inici fins a la seva consolidació i 

sistematització, i faciliten que comparteixin experiències i generin sinergies a través del 

networking. També defensen els interessos d’aquestes empreses davant les 

administracions i són un referent d'opinió als mitjans de comunicació. 

Membre fundador del COPCA i de l’INFE (actual ICEX), Amec és una organització 

empresarial d’àmbit estatal amb seu a Barcelona (75% de les empreses a Catalunya) i 

oficines a Madrid i Shanghai. Té una contrastada experiència i un profund coneixement 

de les empreses i sectors que representa i compta amb un gran prestigi en l'àmbit 

empresarial. 

 

Aquesta entitat agrupa 11 sectors amb vocació internacional i innovadora com a 

denominador comú i representats en: 

 

• aefemac: fabricants i comercializadors de maquinària per a la indústria càrnia. 

• afespan: maquinària, forns i equips per a la fleca, pastisseria i similars. 
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• alimentec: maquinària, tecnologia, ingredients i serveis per a la indústria 

alimentària 

• amecma: equipament i serveis per al medi ambient. 

• amelec: fabricants exportadors de material elèctric i electrònic. 

• amtex: constructors de maquinària tèxtil. 

• ascon: equipament per al bany i la construcció. 

• envasgraf: maquinària per a envàs, embalatge i el seu grafisme. 

• imapc: maquinària per a plàstic i cautxú. 

• urbis: equipament urbà i trànsit. 

• amec evetec: tecnologia per al vehicle elèctric. 

• amec general: equips industrials diversos. 
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MILLORS PRÀCTIQUES DE 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 

ICF (Institut Català de Finances) 

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 635 6a. planta 

Població: Barcelona CP: 08010 

Persona de contacte: Gemma Gimeno 

Càrrec: Responsable de Secretaria Tècnica 

Tel: 93 342 84 10 / 902 227 237 E-mail: ggimeno@icf.cat 

Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa 

 

El Grup ICF està format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic que 

tenen per finalitat aportar finançament al sector empresarial en col·laboració amb les 

entitats financeres privades i contribuir a la reactivació de l’economia de Catalunya. Així 

mateix, i a través de les diferents societats que composen el Grup, l’Institut també dóna 

suport a polítiques específiques del Govern mitjançant l’oferta de capital i 

l’assessorament financer per a projectes estratègics. 

 

L’any 2011 va estar marcat per una situació financera complicada, de restricció del crèdit 

i augment del risc, que ha afectat tant el sector financer com molts dels sectors 

econòmics del país. En aquest context, el Grup ICF ha reorientat la seva estratègia, 

d’acord amb el Pla de Govern de la Generalitat 2011-2014, per centrar-la en el 

finançament de les pimes i autònoms. L’ICF ha de contribuir a la reactivació econòmica 

del país, facilitant l’accés al crèdit de les pimes i autònoms, donat que aquestes són la 

base de la nostra economia i tenen capacitat d’innovació, de creixement i de crear 

ocupació. 

 

Aspectes destacats del Pla 2011-2012: 

1.- Impulsar el finançament empresarial amb convenis de col·laboració, que permetin fer 

més amb els recursos existents. En aquest sentit s’ha actuat en quatre fronts: 

a) Entitats financeres – amb línies de mediació – aportant fondeig, garanties i 

preu preferent (ICFcrèdit, Línia i + i, Línia Autònoms i Comerços, Avals a 

préstecs d’inversió i productes de circulant. 

b) Entitats properes al sector empresarial – patronals, associacions 

empresarials, consultores i assessors, per tal que actuïn com a promotors 
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financers, i apropin l’ICF a les empreses, fent difusió de productes i 

acompanyant a les empreses en el procés de sol·licitud d’operacions. 

c) Entitats de Capital – business angels, Mercat Alternatiu Borsari, i així com 

també promotores d’instruments de capital risc. 

d) Entitats de la Generalitat – amb línies on l’ICF aporta el fondeig i el 

departament de l’Administració aporta un ajut, de garantia o econòmic, per 

incentivar o afavorir polítiques o sectors concrets i crear productes que 

aportin a l’empresa més valor (facilitat per accedir al crèdit o millors 

condicions). 

 

2.- Focalitzar l’activitat en les pimes i millorar el servei al client. Des de principis de 2011 

es va iniciar un procés de reestructuració funcional del Grup. Els fets principals a 

destacar han estat: 

- Adequació de l’estructura organitzativa per guanyar eficiència i capacitat, així 

com per centrar l’activitat en les pimes. 

- Nous canals de distribució per apropar l’ICF a les empreses i millorar el servei. 

- Noves línies de finançament. 

 

Amb la nova oferta de productes i la reorientació del negoci cap a les pimes, s’ha donat 

servei a un destacat nombre d’empreses i autònoms: més de 7.000.  

 

A nivell comercial, l’activitat de l’ICF s’ha focalitzat en el finançament de pimes i 

autònoms, reduint la concentració de risc i el finançament de grans operacions. En 

aquest sentit, es van dissenyar noves línies de productes, totes elles  orientades a 

impulsar el finançament així com també a reactivar l’economia catalana, posant el fous 

en tres àrees clau: la capitalització de les empreses, la internacionalització i el 

finançament del circulant. 

 

Entre els diferents productes de l’any 2011 destaquen: 

A) Per al finançament de circulant, la línia d’Avals, instrumentada a través d’Avalis 

per a operacions fins a 600.000 euros i de l’ICF per a operacions d’imports 

superiors. 

B) Per al finançament internacional i la innovació, destaca la línia i + i, que aporta 

fondeig als bancs i un ajut de garantia, a l’objecte de facilitar la concessió de 

crèdit a aquelles empreses amb més potencial. 

C) Per cobrir les necessitats de capitalització de les pimes hem creat diferents 

instruments: 
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i. La Línia Capitalització, de préstecs a accionistes per ampliar el capital 

de les seves empreses, que resol necessitats financeres i alhora millorar 

la seva solvència. 

ii. Una línia per a la coinversió amb business angels, dotada de 10 

milions d’euros i instrumentada mitjançant préstecs participatius en els 

quals IFEM, societat del Grup ICF, participa en la mateixa mesura que 

els possibles inversors. 

iii. Un nou fons d’inversions, anomenat Capital MAB, dotat de 10 milions 

d’euros i destinat a donar suport a empreses catalanes en la seva 

sortida al Mercat Alternatiu Borsari. La iniciativa, pionera a l’estat 

espanyol, es va posar en funcionament a finals de febrer de 2012. 

 

Les inversions en capital risc es focalitzen en les pimes catalanes, prioritzant tres 

objectius estratègics: projectes empresarials que impulsin la internacionalització; 

projectes que millorin la competitivitat i l’eficiència; i projectes innovadors i de sectors 

d’alt creixement. Dins d’aquest àmbit del capital risc, es cobreixen tres segments 

diferenciats: 

- Fons que inverteixen en start up’s o capital llavor (a través de la societat 

IFEM). 

- Fons o societats de venture capital i, principalment, en empreses innovadores i 

tecnològiques. 

- Empreses del mercat mitjà, més madures, amb projectes d’internacionalització 

i de consolidació. 
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PERSONALITAT 

JOSEP Mª SERRA I FARRÉ 
PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT GRUP CATALANA OCCIDENT 

 

Josep Mª Serra i Farré va néixer el 5 de juny de 1944 a 

Manresa. És llicenciat en Dret per la Universitat de Madrid i té 

el màster en Administració d’Empreses d’ICADE, de la 

Universitat Pontifícia Comillas de Madrid. Per altra banda, 

també va desenvolupar els cursos sobre Agency Officers School 

i Management Program, als Estats Units, els anys 1969 i 1972, 

respectivament; i el Programa PADE a IESE, el 1991. 

 

Josep Mª Serra ha compaginat la seva formació i la seva 

trajectòria professional amb una important tasca personal i familiar com a espòs i com a 

pare de dos fills. 

 

En l'actualitat, Serra i Farré és President i conseller delegat del Grup Catalana Occident. 

Dins d’aquest Grup, és també President de Seguros Bilbao, S.A. i de Nortehispana, S.A, i 

Conseller del Grupo Crédito y Caución, S.A. És també Conseller del Consorcio de 

Compensación de Seguros, S.A. i membre de la Junta Directiva del Instituto de la 

Empresa Familiar, de la qual en fou el President els anys entre 1996 i 1998. 

 

 

Sobre el Grup Catalana Occident 

 

És una de les companyies líders de l’ assegurança a Espanya caracteritzada per la 

seva independència, en no estar vinculada a cap grup bancari ni entitat estrangera. 

 

Els seus orígens es remunten al 1864. Es caracteritza per una històrica i contrastada 

solvència i una gestió coherent i rendible. El Grup basa la seva activitat en el sector de 

les assegurances en el seu sentit més ampli, ja que contempla tots els rams i productes 

mitjançant una nombrosa xarxa d’agents professionals. 

Compost per diverses empreses, la majoria dedicades directament i indirectament al 

negoci assegurador, ha aconseguit convertir-se en un Grup admirat, en un sòlid valor 

borsari i en una empresa amb un passat envejable i un futur prometedor. 
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16è PREMI AL VALOR SOCIAL  

(atorgat per Unnim Caixa i BBVA) 

 

Empresa: VELMUS IDI, S.L. 

Adreça: Mariné 57, 2n 

Població: Sant Cugat del Vallès CP: 08172 

Persona de contacte:  Florencio Gabriel Cuervo Prieto 

Càrrec: Gerent 

Tel: 628286182 

E-mail: velmus@velmus.net 

Web: www.velmus.net 

Data de constitució: 2009 

 

Velmus IDI és una empresa que dissenya vehicles capacitats per ser conduïts per tots, 

aptes per a qualsevol persona de 15 a 95 anys, independentment de les seves capacitats 

físiques o habilitats de conducció. Això ho han aconseguit col·locant comandaments al 

manillar, amb la posició i distància del seient que permet asseure's a una persona amb 

dificultats per "pujar " a un vehicle, etc.  El seu objectiu és que les empreses contractin 

personal per conduir els seus vehicles. 

 

El disseny del producte està pensat com a un DISSENY PER A TOTS i l’estan difonent 

entre els seus clients per oferir-los la possibilitat de donar feina a persones 

discapacitades. 

 

El vehicle és un vehicle elèctric molt fàcil de conduir i sense pedals, que pot ser conduït 

SENSE CARNET i fins i tot per persones amb discapacitats, encara que amb capacitat 

física i mental per conduir un vehicle en una via pública. Com que té tres rodes no és 

necessari tenir un gran sentit de l'equilibri i, a més, l'accessibilitat és immillorable. 

 

Velmus IDI equipa els seus vehicles només amb motors elèctrics i bateries. A més, 

també estan en procés d'incorporar bateries de LITI, com a alternativa a les de plom 

acidifico actuals. 

 

Per altra banda, Velmus IDI dóna suport a l'INSTITUT DE LA INFÀNCIA de Barcelona. No 

hi ha ingressos ni beneficis. Les seves accions tan sols es duen a terme amb la intenció 

d’integrar laboralment a grups de discapacitats físics donant-los feina. 
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13è PREMI AL LLOC DE TREBALL MÉS 

SEGUR I SALUDABLE 

(atorgat per Egarsat, SP) 

 

Empresa: ABACUS COOPERATIVA 

Adreça: C/ Perú 186 

Població: Barcelona CP: 08020 

Persona de contacte: Anabel Nicolás 

Càrrec: Tècnica de RRHH i Prevenció 

Tel: 932178166 E-mail: anabel.nicolas@abacus.coop 

Web: www.abacus.coop 

 

 

L’any 1968, un grup de mestres, pares i mares de Barcelona s’organitza per proveir-se, 

en les millors condicions de qualitat i preu, de material pedagògic escolar de qualitat i 

especialitzat per a l’escola, la família i el consum cultural. Neix d’aquesta manera Abacus 

cooperativa, una entitat integrada inicialment pels seus consumidors que, des del 1986, 

incorpora també els seus treballadors com a socis. A partir d’aleshores, els propietaris de 

l’empresa són, d’una banda, els socis i sòcies de consum i de l’altra, els socis i sòcies de 

treball. Junts gestionen democràticament l’empresa a través de les assemblees generals i 

dels seus representants.  

 

La missió de l'empresa és ser un referent en la distribució de productes i serveis culturals 

i educatius per a l'entorn familiar i la societat en general, i aconseguir la satisfacció del 

soci-client, sent la dinamització cultural, la responsabilitat social, la innovació i el 

lideratge, el nucli de l'entitat de la cooperativa.  

 

Com a empresa de l'economia social amb un model empresarial cooperatiu, la prioritat 

d'Abacus és assolir un bon excedent econòmic al final de l'exercici i un bon balanç social 

que promogui els valors propis de la cooperativa entre els seus grups d'interès. El 

compromís i la confiança dels socis i sòcies en la cooperativa ha comportat que aquests 

participessin econòmicament en el projecte d'Abacus en gran mesura; això ha contribuït 

a la consolidació de l'aportació voluntària de capital com un mecanisme vàlid per al 

finançament de l'activitat de la cooperativa. 
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Política de prevenció de riscos, qualitat i medi ambient 

La Direcció d’Abacus considera que la Prevenció de Riscos Laborals és part integrant de la 

gestió i de l’organització de l’empresa. Per aquest motiu s´ha compromès a assolir un 

elevat nivell de seguretat i salut en el treball per tots els seus treballadors, complint amb 

la legislació vigent en aquesta matèria i basant-se en el principi de la millor contínua de 

l’acció preventiva. 

A principis del 2011, Abacus constitueix el servei de prevenció propi, d’acord al 

compliment del deure d’organitzar els recursos per al desenvolupament de les activitats 

preventives als seus centres de treball (RD 39/1997). La repercussió del Servei de 

Prevenció en l’activitat es pot confirmar amb els resultats: 

 

 Any 2010 Any 2011 

Índex d’incidència 38.5 % 25.9 % 

Durada mitjana de baixes per accident 41 dies 33 dies 

Dies totals d’ILT 1133 dies 601 dies 

Baixes any 
(produïdes per cops, xocs, caigudes i 
sobreesforços) 

27 baixes 9 baixes 

 

Durant aquests dos anys s’han produït dues grans millores a nivell de prevenció i 

promoció de la seguretat i la salut a Abacus. La primera fita ha estat aconseguir grans 

millores en la integració de la prevenció a l’organització de l’empresa, instaurant una 

cultura preventiva a tota l’organització, integrant en el funcionament diari la 

responsabilitat de la prevenció de riscos als diferents nivells de l’organigrama 

empresarial. La segona gran fita ha estat fer canvis d’ubicació en dos importants centres 

de treball com han estat els Serveis centrals i la Central logística, dos centres de treball 

en el que treballen més de 100 persones a cada un d’ells. 

El jurat ha valorat el fet d’haver constituït el SPP per integrar la prevenció en la cultura 

de l’empresa que demostra amb dades objectives l’efectivitat de la tasca desenvolupada 

per aquest. 
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EMPRESA CENTENÀRIA 

 

MATALONGA Y PUJALS, S.C.P. 

Any de constitució:  1911 

Dedicada al sector de producció i distribució d’energia elèctrica. Actualment ofereix serveis 

de manteniment elèctric a Terrassa, plaques d’energia solar i plaques fotovoltaiques.  

 

Adreça: C/ Sant Quirze, 4 – 08221 Terrassa 

A/e. Contacte: Montserrat Pujals, pujalsm@coac.net 

 

 

 




