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Membres del Jurat
El passat dimecres 14 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del Jurat
dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2014 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 26 de setembre, amb la participació
de setanta-sis empreses i institucions, que optaven a un dels catorze Reconeixements i
Premis promoguts per la pròpia Cecot però també per entitats com BBVA, Egarsat SP,
Nationale Suisse, HP, Cercle Cecot de Joves Empresaris o la Fundació Institut Industrial i
Comercial.
Durant 20 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. Amadeu Aguado, Tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació (en delegació del Il·lustríssim Senyor Jordi Ballart, Alcalde de
l’Ajuntament de Terrassa).



Sr. Joan Aregio, Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat de
Catalunya (en delegació del Honorable Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya).



Sra. Susana Tintoré, Directora de Serveis a l’Empresa i l’Ocupació de Barcelona
Activa (en delegació de la Sra. Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona).



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



Sr. Antoni Abad, President de la Cecot.



Sr. Eusebi Cima, Vocal del Consell Consultiu de Foment del Treball (en delegació
del President Sr. Joaquim Gay).



Sr. Josep Armengol, President de la Fundació Institut Industrial i Comercial.



Sr. Dani Puente, President del Cercle Cecot de Joves Empresaris.



Sr. Francisco Longo, Director General Adjunt d’ESADE (en delegació de la Sra.
Eugènia Bieto, Directora general d’ESADE).



Sr. Tomás Tomeo, Director de Desenvolupament Corporatiu d’IESE (en delegació
del Director Sr. Jordi Canals).
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Sr. Ramon Aymerich, Cap d’Economia de La Vanguardia (en delegació del
Director Sr. Josep Antich).



Sr. José Orihuel, Redactor en cap d’Expansión a Catalunya (en delació del Sots
Director, Martí Saballs).



Sr. Josep Maria Ureta, Cap d’Economia de El Periódico de Catalunya (en
delegació del Director Sr. Enric Hernández, Director).



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



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



Sr. Ramon Pastor, Vicepresident i Director General d’Impressió en Gran Format
d’HP.



Sr. Ramon Flo, responsable d'acció social de BBVA Catalunya (en delegació del
Director territorial Xavier Queralt).

Excusen per motius sobrevinguts el mateix dimarts 14 d’octubre:


Sr. Albert Carné, director general de Política i Promoció Econòmica de la
Generalitat de Catalunya (en delegació del Sr. Andreu Mas-Collell, Conseller
d’Economia i Coneixement).



Excm. i Mgfc. Sr. Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona.



Sr. Miguel Mudarra, Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa (en delegació del Rector, Excm. i Mgfc. Sr.
Antoni Giró).



Sr. Àlex Font, Redactor en cap d’economia del Diari ARA.



Sr. José Luis Fernández, Director general d’EAE Business School.



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

I assistits pel Secretari, Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot.

El veredicte s’ha fet públic el 17 d’octubre i els guardons es lliuraran en el transcurs de la
celebració de la 20a Nit de l’Empresari, el proper dilluns 3 de novembre de 2014, a
Barcelona.
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El lema de la Nit 2014
Enguany, el lema de la Nit vol posar l’èmfasi en el que hem anomenat Lideratge 5.0. Un
lideratge que només entenem si és per transformar, per créixer i per crear noves
oportunitats, d’una manera integrada i integradora. I més enllà d’aplicar el concepte de
lideratge al món de la gestió empresarial, el que pretenem des de la Cecot és liderar la
reindustrialització del nostre país, aprofitant la projecció internacional de Barcelona, i
reivindicar el paper de motor productiu “dels” Vallès en el seu conjunt dins l’economia
catalana, i dins d’una regió metropolitana de 5 milions d’habitants.

Els Vallès són el territori que concentra la major àrea industrial de tot l’Estat espanyol i
del sud d’Europa. A la Cecot, juntament amb altres associacions professionals i
empresarials, agents socials i administracions locals, fa anys que treballem per difondre
la transcendència econòmica d’aquest territori i la necessitat de vincular-lo més
estretament amb Barcelona, creant una regió metropolitana que integri estratègicament i
operativament la manufactura, la logística, l’exportació i l’atracció turística i comercial.
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EMPRESA MÉS INTERNACIONAL
Empresa: Fluidra
Persona de contacte: Bea Strebl
Càrrec: Cap de comunicació
Adreça: Av. Francesc Macià 60 planta 20
Activitat: Desenvolupament d’ aplicacions i solucions per a la conservació,
conducció, tractament, ús sostenible i del gaudi de l’ aigua
Població: Sabadell

CP: 08208

Número de treballadors/res: 3.600
Fluidra té aproximadament el 55% de la seva plantilla fora d’Espanya
Tel: 93 724 39 00

Fax: 93 724 29 92

E-mail: bstrebl@fluidra.com

Web: www.fluidra.com

Data de constitució: 1969

Fluidra és un grup multinacional que cotitza a la borsa, amb seu a Sabadell dedicat al
desenvolupament d’aplicacions i solucions per a la conservació, conducció, tractament,
ús sostenible i gaudiment de l’ aigua. El respecte per l’aigua i pel seu ús racional són la
base de la filosofia del grup.
Les diferents companyies que conformen Fluidra, algunes d’elles amb més de 40 anys
d’experiència, han crescut amb aquesta visió especialitzant-se en quatre unitats de
negoci que giren al voltant de l’aigua: tractament d’aigua, conducció de fluids, reg i
equipaments per a piscines i wellness.
Fluidra neix l’any 1969 quan Joan Planes, actual president de la companyia, decideix
crear juntament amb tres emprenedors l’empresa Astral Construcciones Metálicas. Des
de l’inici, tots quatre van tenir la determinació de traspassar fronteres i promoure
l’exportació, primerament a França i a Itàlia.
La dècada dels 80 reafirma l’obertura d’Astral cap a Europa, amb noves empreses a
Portugal i Anglaterra, i el sud d’Europa es converteix en el nucli dur de la facturació.
D’aquesta manera, s’accelera l’exportació, fet que porta al descobriment de nous
productes, noves demandes i noves exigències dels mercats. Es crea l’empresa Astral
Export, una estructura pensada exclusivament per exportar.
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Durant els anys 90, el grup obre delegacions als Estats Units, Emirats Àrabs, Turquia i
Austràlia. L’entrada del segle XXI representa per Fluidra la creació de noves empreses a
Rússia, Marroc, Índia, Hongria, Xile, Polònia, Suïssa, Mèxic, Àustria, Xina, Grècia,
Singapur i Bulgària.
Actualment, Fluidra es troba present a més de 41 països mitjançant més de 120 filials i
delegacions. Disposa de centres de producció als cinc continents i els seus productes es
distribueixen a més de 170 països gràcies a una extensa xarxa comercial.
El grup compta amb un equip humà format per 3.600 empleats a tot el món i el 80% de
la seva facturació procedeix dels mercats exteriors. Els 41 països en els quals
Fluidra es troba present són: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària, Xile,
Xina, Xipre, Colòmbia, Dinamarca, Egipte, Emirats Àrabs Units, Espanya, Estats Units,
França, Grècia, Hongria, Índia, Indonèsia, Israel, Itàlia, Jordània, Malàisia, Marroc, Mèxic,
Montenegro, Nigèria, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Rússia,
Sèrbia, Singapur, Sud-àfrica, Suècia, Suïssa, Tailàndia i Turquia.
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COMERÇ I/O SERVEI MÉS DINÀMIC
(patrocinat per Nationale Suisse)
Empresa: TOUS

Nom comercial: JOYERÍA TOUS, S.A.

Adreça: Carrer Carme, 2

Persona contacte: Sra. Rosa Tous i Oriol

Població: Lleida

Càrrec: Vicepresidenta corporativa

CP: 25007

E-mail: rtous@tous.com

Tel: 93 878 44 44

Web: www.tous.com

Fundada en 1920, sota el lideratge de Rosa Oriol i Salvador Tous la marca va iniciar el
seu enlairament en apostar per un concepte de joieria innovador que es desmarcava de
l'alta joieria tradicional.
Durant els últims anys, TOUS s'ha convertit en una marca “lifestyle” amb la seva línia de
joieria, bosses, fragàncies, rellotges, ulleres i accessoris. Present en més de 40 països
amb més de 400 tendes TOUS en ciutats com Nova York, Mèxic, Moscou o Tòquio, manté
la seva seu central a Manresa, Barcelona.
La seva entranyable icona de marca, l'ós, està reconegut a tot el món i reflecteix a la
perfecció els valors de la marca: tendresa, diversió i esperit jove.
A TOUS existeix un gran respecte pel territori en el qual ha nascut la marca, raó per la
qual la central continuï a Manresa i el nou centre de fabricació propi de 3.700m2 prop de
la central de TOUS.
La companyia comença a expandir-se a nivell nacional a principis dels anys 90. Després
de l'obertura de la tenda de Lleida, la segona per a TOUS, i amb el suport de les quatre
filles del matrimoni Tous, la signatura implanta un model de societats participades que
permeten a la marca un ràpid creixement.
A mitjans dels anys 90, TOUS inicia una etapa d'expansió internacional que comença a
Japó, Alemanya i EUA. Aquest procés continua a Puerto Rico i Santo Domingo, seguits de
la resta de països de Centreamèrica. La companyia experimenta un gran creixement i es
consolida a l'estranger en tan sols 10 anys. La seva habilitat d'establir estretes relacions
amb els seus socis, escoltar i adaptar-se ràpidament a les necessitats de cada mercat es
consideren els seus factors clau d'èxit. És a dir, operant comercialment de manera
“glocal”. Marca global que actua de manera local.
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L'objectiu futur de l'empresa és seguir amb els seus plans de creixement i expansió,
consolidant-se als països on la marca ja està present i a nous mercats, i convertir TOUS
en la marca de joieria “més estimada i desitjada del món”. A més, la presència omnicanal
dels productes TOUS és una realitat, incloent distribució al canal especialitzat, travel
retail i tenda online. Per poder donar servei en tots aquests canals de distribució TOUS
ha treballat rigorosament per oferir excel·lència en la logística global.
L'evolució de TOUS entre 2011 i 2013 en termes de vendes en tendes TOUS, plantilla,
nombre d'establiments comercials i inversió ha estat molt satisfactòria. Com a empresa,
TOUS ha invertit tots els recursos necessaris per el creixement is consolidació de la
companyia i perquè el comerç on es desenvolupa la seva activitat sigui dinàmic. Per a
això, ha treballat amb relocalitzacions i tancament de botigues que considerada que no
tenien la millor ubicació, raó per la qual l'evolució de 2012 a 2013 del mateix nombre de
tendes TOUS i ha dissenyat l'interior de les tendes perquè l'estoc exposat passés d'un 20
a un 80 per cent.
A nivell de comerç també s'ha innovat amb un sistema de logística inversa que permet
que els clients tinguin resposta a les seves sol·licituds d'una manera àgil.
En 2007, TOUS inaugura la seva nova seu corporativa restaurant una antiga fàbrica tèxtil
del segle XIX. Aquesta seu en El Guix, Manresa (Barcelona), aplica criteris bioclimàtics i
incorpora sistemes que fomenten l'estalvi i l'eficiència energètica. El Cub, edifici annexo a
la fàbrica, se sosté amb energia geotèrmica.
TOUS participa en la recuperació de tendes icòniques de joieria com a símbol de respecte
a la cultura i tradició del sector. En 2009, inaugura la seva tenda flagship en Passeig de
Gràcia, Barcelona, amb la restauració dels seus interiors segons el disseny original de
l'arquitecte racionalista, Josep Lluís Sert.
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RECONEIXEMENT A LA INNOVACIÓ
(atorgat pel Club Cecot Innovació i Tecnologia i patrocinat per HP)
Empresa: Intelligent Pharma, S.L.
Persona de contacte: Ignasi Belda Reig
Càrrec: Director General
Adreça: Parc Científic de Barcelona - carrer Baldiri i Reixac, 4-8
Activitat: Desenvolupament, comercialització i ús de noves tecnologies computacionals
pel disseny de fàrmacs.
Població: Barcelona

CP: 08028

Tel: 934034551

Sector: Biotecnologia

E-mail: ibelda@intelligentpharma.com Web: www.intelligentpharma.com
Plantilla 2013: 14 persones
Data de constitució: 23/05/2007

Intelligent Pharma (IP) neix amb la missió d’ajudar a les empreses farmacèutiques en el
desenvolupament de nous medicaments, reduint costos, temps i riscos, ajudant, en
última instància, a aconseguir productes més eficaços en els tractaments mèdics, més
fàcils de produir per a la indústria i més segurs per a la societat. Aquesta missió
s’assoleix mitjançant l’ús intensiu d’eines de química computacional recercades i
desenvolupades per IP i basades en intel·ligència artificial i supercomputació.
Per altra banda, IP és una empresa on el lean i l’agile management estan implantats a
tots els nivells. Aquesta filosofia de gestió empresarial fou originada en el Japó en els
anys 80 i perfeccionada per les start-ups americanes de Silicon Valley. El lean i l’agile
management consisteixen en una forma de gestió empresarial que implica un tipus
d'organització de la producció que exigeix menys capital, menys esforç humà, menys
espai i menys temps per fer productes amb menys defectes seguint els desigs precisos
dels clients. Més concretament IP usa la metodologia de gestió empresarial kanban en els
departaments de vendes, desenvolupament i administració, i SCRUM en el departament
de recerca.


La gestió basada en kanban consisteix en desglossar les activitats en petites
tasques i anotar-les en post-its. Aleshores, aquests post-its van circulant per les
parets de l’empresa al llarg dels diferents estats possibles –tasques noves, en
procés, aparcat i fet–.



En canvi, l’SCRUM és una planificació àgil de la recerca en períodes curts de dues
setmanes, anomenats sprints. Aquests sistemes de gestió eliminen notablement la
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burocràcia a l’empresa, converteix a l’organització en una entitat molt àgil de cara
a l’entorn i al mercat i ha fet augmentar la productivitat de l’empresa en un 30%
des de la seva implantació fa dos anys. De fet, ja són diversos els periodistes i
estudiosos que s’han analitzat IP com a cas d’èxit d’implantació d’aquestes
metodologies de gestió d’excel·lència.
A més a més, tenen una intensiva política de comunicació 2.0 basada en tres fonaments:
les xarxes socials (LinkedIn i Twitter), blog i newsletter, la qual s’envia de forma mensual
als clients i contactes d’arreu del món. Aquesta política de comunicació 2.0, junt amb
l’acció comercial (tots els seus comercials són doctors en química computacional), els
permet replicar el sistema de captació de tendències desenvolupat pel grup Inditex.
També cal fer esment a que IP és una empresa socialment responsable que inverteix en
el benestar dels seus treballadors: flexibilitat horària, avantatges a la formació, igualtat
salarial i de promoció, ocupació estable de joves i aplicació de polítiques de conciliació
laboral (teletreball). Per aquests motius, IP va ser guardonada per la Diputació de
Barcelona l'any 2008 per ser l'empresa més socialment responsable de la província.
Finalment, cal dir que IP inverteix un gran esforç humà i econòmic en R+D per a la
recerca

i

desenvolupament

de

noves

tecnologies

basades

en

supercomputació,

intel·ligència artificial i química computacional que puguin oferir nous serveis als seus
clients en el camp del descobriment de fàrmacs assistit per ordinador. Totes les
tecnologies proposen solucions a través de la computació durant el disseny de nous
fàrmacs. En els 7 anys d'existència de la companyia, ja ham llançat al mercat 8
tecnologies que conformen part de l’estat de l’art mundial.
Resultats econòmics obtinguts de l’aplicació de les accions d’innovació
IP ha tancat cada any en importants beneficis comptables des de l’any i mig de la seva
fundació. Això ha facilitat que institucions financeres com La Caixa, l’IFC o ICO hagin
confiat en l’empresa per finançar l’expansió internacional a través de crèdits.
La tendència que està seguint l’empresa des dels seus inicis és positiva i amb les
innovacions que s’han desenvolupat a finals del 2013 s’espera un increment de la
facturació que provocarà un increment dels beneficis de l’empresa així com dels
ingressos comptables. Prova d’això és que de gener a setembre del 2014 s’han
incrementat en aproximadament un 30% els ingressos respecte al mateix període del
2013.
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Mitjançant els serveis que ofereix IP, les empreses, centres de recerca i hospitals d’arreu
del món poden accelerar fins a dos anys el llançament d'un nou fàrmac al mercat (el
temps mitjà d'investigació d’un fàrmac és de 12 anys).
Els serveis d’IP no només van dirigits a la investigació de nous medicaments sinó que
també es poden aplicar al disseny de nous aliments funcionals, a la cosmètica, els nous
materials, l’agroquímica o la petroquímica.
Situació actual del projecte
En aquests moments IP té oficines internacionals a Alemanya, Regne Unit i els EUA. A
més, té clients repartits a tot el món, a països tant diversos com Brasil, Corea del Sud,
EUA o Europa, per tant, l’àmbit d’actuació del projecte és global.
Fa uns anys, el model de negoci d’IP era un model purament de consultoria, és a dir, es
feia recerca interna per desenvolupar noves tecnologies i, amb personal propi,
especialistes en química computacional, es venien projectes de recerca a clients de
l’àmbit farmacèutic. A mesura que IP va anar creixent, s’ha innovat en model de negoci
en dues dimensions: en diversificació de clients i en l’escalabilitat del negoci. La primera
innovació va consistir en executar una agressiva política de diversificació en sectors.
Originàriament, IP és una empresa que enfocava completament els seus serveis de
recerca sota contracte a la indústria farmacèutica. Tanmateix, aproximadament, fa tres
anys, vam començar a diversificar i a prestar els seus serveis de recerca a empreses
d’altres sectors més enllà del farmacèutic, com el cosmètic, l’alimentari, l’agroquímic, el
dels nous materials i, últimament, el petroquímic. És a dir, avui en dia prestem serveis a
totes aquelles indústries basades en la química y la proposta de valor d’IP és simular tota
(o gran part) de la recerca en aquesta disciplina per ordinador.
La segona innovació en model de negoci va ser sobre l’escalabilitat del negoci. El model
de negoci de consultoria té un aspecte positiu i és que permet créixer sense inversions
externes, és a dir, a mesura que van arribant clients i van fent-se projectes, aquests no
sols s’autofinancen sinó que permeten un cert creixement orgànic auto sostingut.
Tanmateix, aquest model és poc escalable, ja que a mesura que es va creixent s’ha
d’anar ampliant de forma lineal la plantilla i, al mateix temps, aquest creixement de
plantilla genera una gran massa salarial que provoca un creixement important dels
costos fixos.
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Per tant, al 2013 van decidir que, enlloc de destinar tots els beneficis de l’activitat a
finançar el creixement, es destinarien a la recerca i desenvolupament d’una nova
tecnologia, Pythia, que permetés un creixement més escalable a mig termini. Pythia es
va llançar al mercat el 2014 i és una tecnologia informàtica que es llicència als clients, a
diferència de les tecnologies anteriors que sempre s’utilitzaven per prestar un servei.
Pythia, a diferència de les altres tecnologies desenvolupades per IP, es pot instal·lar als
ordinadors del client i, amb una mínima formació, el client pot realitzar-se els seus propis
projectes de recerca en química computacional a les seves instal·lacions, sense haver de
ser cap expert en la matèria.
Aquest canvi en el model de negoci està permetent un creixement de la companyia més
escalable i amb ingressos recurrents, ja que ara els clients paguen quotes d’actualització
de Pythia i quotes d’accés mensual.
Finalment, i de cara a anar professionalitzant de mica a mica la gestió (per passar d’una
start-up a una multinacional), estan implantant ara mateix un quadre de comandament
integral (Balanced Scorecard), que permetrà gestionar més eficientment l’empresa a
base d’indicadors, mètriques i objectius estratègics.
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MILLOR JOVE INICIATIVA EMPRESARIAL
(atorgat pel Cercle Cecot de Joves Empresaris)
Empresa: GAMA PROFIT, S.L.
Impulsor/a iniciativa: PABLO FERNANDO GAMALERO
Càrrec: Administrador

Data naixement: 05-06-1987

Adreça: Passatge Marie Curie, 1-3 naus 13-14
Població: Terrassa

CP: 08223

Tel: 93 700 87 70
Sector: Comerç electrònic
E-mail: admin@pontemasfuerte.com

Web: www.pontemasfuerte.com

Breu descripció de la trajectòria de l’impulsor: Pablo Fernando Gamalero.
L’any 2004 comença a interessar-se pels temes de nutrició esportiva; abandona els
estudis i comença a donar les primeres passes com autònom des d’una habitació de casa
seva. Aviat l’espai li queda petit i ha de buscar un local de lloguer; la feina va en
augment i comença a plantejar-se la necessitat de crear una empresa.
El juny del 2010 constitueix Gama Profit, SL al mateix temps que torna a canviar
d’emplaçament per necessitats d’espai. Es en aquest nou indret, també de lloguer, on
l’empresa comença a créixer de forma espectacular, duplicant d’un any per l’altre el
volum de vendes, i on es consolida, en poc més de dos anys, com una de les empreses
líders de vendes de productes de nutrició esportiva a Espanya a través d’Internet.
Descripció de l’activitat, trajectòria de l’empresa i situació actual.
L’empresa es dedica a la venda per Internet de productes de nutrició i material esportiu.
Té la venda en exclusiva de marques de gran renom. També ofereix un servei
d’assessorament esportiu professional totalment personalitzat i adequat per l’assoliment
dels objectius fixats per cada client.
La trajectòria de l’empresa transcorre paral·lela a la trajectòria del seu creador i
impulsor. El juny del 2010 es constitueix Gama Profit, SL coincidint amb un canvi
d’instal·lacions per necessitat d’espai. Es en aquest nou indret, una nau de lloguer de 500
m², on l’empresa comença a créixer de forma espectacular, duplicant d’un any per l’altre
el volum de vendes, i on es consolida, en poc més de dos anys, com una de les empreses
líders de vendes de productes de nutrició esportiva a Espanya a través d’Internet.
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L’any 2013 ja ha triplicat les vendes i els empleats que tenia el 2011 i vol iniciar un
procés d’internacionalització. El primer pas és tornar a adequar les instal·lacions a les
necessitats de l’empresa i és per això que adquireix una nau de 2.300 metres quadrats.
Les noves instal·lacions permeten també obrir un gran showroom on els clients poden
venir a comprar i ser assessorats per el seu personal especialitzat i a habilitar espais per
l’assessorament esportiu personalitzat.
Actualment, i gràcies a l’ampliació de les instal·lacions i a la correcta aplicació i gestió de
les TIC, Gama Profit, SL ha passat de tenir un catàleg de 25 referències a poder oferir-ne
més de 3.500.
Les vendes i la plantilla s’han multiplicat per quatre: l’any 2011 Gama Profit, SL
comptava amb 6 persones de plantilla, l’any 2014 ja la conformen 23 persones.
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VALOR D’EMPRENDRE – nova creació
Empresa:XPRESA GEOPHYSICS SL
Persona de contacte: Carles Colás
Càrrec: Deputy CEO

E-mail: ccolas@xpresacorp.com

Adreça: Carrer Gutenberg, 3-13, 4rt F
Població: Terrassa

CP: 08224

Tel: 937895060
Activitat: Enginyeria, R+D

Sector: Geofísica

Webs: https://sites.google.com/a/xpresacorp.com/geoscanhd
www.xpresageo.com
Data de constitució: 15/11/2010

Xpresa Geophysics comença la seva trajectòria el 2010 en col·laboració amb científics
russos que deien haver desenvolupat un geoscanner innovador capaç de detectar
qualsevol objecte del subsòl. Però un cop analitzat i detectada la poca o nul.la innovació
del sistema, es decideix desestimar la col·laboració amb els russos i en aquell mateix
moment el responsable del Departament de planificació i estandarització de xarxa de
Endesa es presentà a les seves oficines, redirigit per la Universitat de Barcelona, buscant
el seu director tècnic, Miquel Coll, per a dur a terme un projecte de R+D+i que donés
solució a un dels majors problemes que troba la companyia en obra civil, la localització
exacta dels serveis enterrats, diferenciant entre el d’altres companyies (gas, aigua,
telèfon, etc.) i els elèctrics. Aquest projecte s’ha liderat des de Terrassa, però ha comptat
amb un grup d’assessors internacionals escollits per ser els millors en el seu camp:


Ralf Birken (Alemany, professor de la NorthEastern University de Boston).



Gianfranco Morelli (Italià, director tècnic i partner de GeoStudi Astier, amb més
de 20 anys d’experiència en l’estudi del subsòl).



Craig Simmonds (Anglès, propietari de l’empresa McLeod Simmonds Ltd.,
empresa líder mundial en el sector de l’utility mapping).

Tres anys més tard GeoscanHD és una realitat (patentat) i són una companyia de serveis
geofísics especialitzats en la cartografia de serveis enterrats (utility mapping o
subsurface utility engineering). Els resultats obtinguts i la provada innovació del sistema
fan que ara mateix se la consideri una de les empreses punteres en sistemes de geofísica
d'alta resolució.
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Aquest darrer any i per tal de consolidar l’empresa s’ha creat un Comitè Assessor format
per 4 persones que aporten coneixement del sector, experiència professional, experiència
tecnològica i en implantació de noves tecnologies, experiència en control financer
d’empreses i contactes. Ells són:


Alfred Mas, president IM3 Ingenieros



Carles Blay, General Manager IM3 Ingenieros



Josep Castro, ex-directiu d’UNNIM i Conseller Delegat de GESTOR150



Moisés Roura, ex-directiu ACA Valores

Altres usos on s’ha pogut emprar GeoscanHD han estat:


Caracterització de la fonamentació del Dic Est del Port de Barcelona.



Caracterització de les cavitats existents en els túnels en servei de les vies d’ADIF
que creuen amb la construcció del nou traçat de l’AVE a Galícia.



Localització del refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola soterrat al carrer Joan
de Sada de Barcelona.



Avaluació de l’asfalt al circuit d’alta velocitat Motorland Alcañiz.

El futur d’Xpresa Geophysics, SL passa per automatitzar el processat de les dades
encapsulant el software al núvol i passant a ser un SaaS. D’aquesta manera escalen la
solució i el GeoscanHD el pot fer servir qualsevol persona amb una mínima formació.
Actualment Xpresa Geophysics, SL està en procés d’ampliació de capital amb l’objectiu
d’incorporar un soci industrial que permeti l’expansió del negoci al mercat americà i
triplicar els ingressos per l’any 2015 i duplicar la plantilla de tres a sis persones.
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VALOR D’EMPRENDRE – Reempresa
Empresa: Els nou rals SCCL
Persona de contacte: Ricard Caba i Calbet
Càrrec: Administrador
Adreça: carrer Sant Joan, 19
Activitat: Venta de Llibres

CP:08840

Població: Viladecans
Sector: Comerç de proximitat

Telèfon: 93 6587304
Data de constitució: 15/10/2013
E-mail: llibreria@elsnourals.cat

Web: www.elsnourals.cat

Data d’entrada del reemprenedor/a: 15/10/2013
Tipus de cessió: Traspàs
Núm. de treballadors a l’empresa en el moment de la cessió: 2
Núm.de treballadors actualment: 3
Forma jurídica del reemprenedor: Cooperativa sense ànim de lucre
Forma jurídica del cedent: Autònom

Breu descripció de la trajectòria dels reemprenedor/a:
1. Ricard Caba i Calbet: 39 anys, membre de la junta comarcal del Baix Llobregat
d’Òmnium Cultural, ha estat comissari de la demarcació de Baix Llobregat de
Minyons i Guies Sant Jordi de Catalunya, i membre de diverses associacions de
Viladecans, i de plataformes en defensa del territori, com Salvem Oliveretes, o
Aturem Eurovegas i Delta Viu. Actualment treballa com a encarregat de
magatzem.
2. Anna Bordas: 31 anys, mestre d'educació musical. Activista en diferents entitats
de Viladecans: A.E.G Sant Joan, Ateneu Llibertari del Baix-Sud, Assemblea
d'Okupes de Viladecans, Col·laboradora de l'entitat Rudecans, en plataformes en
defensa del territori com Salvem Olivaretes i Aturem Eurovegas. Actualment
vinculacda amb el moviment musical de Viladecans, sòcia de l'espai cultural Espai
Obert (Barcelona) de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, del Centre de recursos
Llibertaris Josefa Martin Luengo i de la Plataforma de Can Batlló.
3. Rosa Agustí: Pedagoga de formació. Ha treballat durant anys a l’administració
pública, al ajuntament de Gavà, com a tècnica del departament de la Dona i
immigració. Lectora empedernida, ho va deixar tot per involucrar-se en el
projecte de Els nou Rals.
Breu descripció de l’activitat i dels serveis / productes de l’empresa:
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La Llibreria Els nou anys té 35 anys d’història i el seu antic propietari va haver de tancar
el juny del 2013 a causa de la crisi.
L’activitat de la Llibreria Els nou rals es basa e mantenir una llibreria de proximitat,
orientada al tracte personal, que faci les funcions de punt de trobada cultural i que
ofereixi com a valor afegit i diferencial altres serveis com tallers, cursos, joguines
pedagògiques...
Ho han fet en cooperativa de treballadors per continuar donant vida al servei que durant
els últims 34 anys havien rebut de la llibreria Els Nou Rals, amb la voluntat de continuar
mantenint la llibreria com a punt de venta i de trobada, com un lloc que generi
dinàmiques de creació e intercanvi cultural.
http://www.tv3.cat/videos/4847351/Els-Nou-Rals-i-The-New-Raemon
Principals fites aconseguides per l’empresa des del moment de la seva cessió
als reemprenedors?
Consolidar el projecte, i la seva estructura i anar-lo adaptant a la realitat que es van
trobant. Han creat la targeta Els nou rals, com a eina de fidelització de clients i han
renovat el programa de gestió de la llibreria.
http://directa.cat/noticia/llibreria-els-nou-rals-aixeca-persiana-nou
http://www.ara.cat/llegim/Llibreria_Nou_Rals-Viladecans_0_1026497607.html
Quina és la situació actual de l’empresa?
Després de gairebé un any de vida, estan treballant per consolidar el projecte, volen que
sigui viable i per això treballen per obrir nous espais de venda, i han d’apostar per fer-se
més visibles en les xarxes socials.
Estan reestructurant les tasques de cadascú per ser més eficients i poder dedicar més
hores a promocionar els seus serveis.
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ENTITAT INTEGRADORA

(atorgat per la Fundació Institut Industrial i Comercial)
Nom entitat: Grupo SIFU
Persona de contacte: Elsa Hermida
Càrrec: Comunicació
Adreça: Carrer Famades 19-25
Població: L’Hospitalet (Barcelona)

CP: 08907 principal

Tel: 663 909 199
E-mail: comunicacio@gruposifu.com

Web: www.gruposifu.com

Grupo SIFU porta més de 20 anys creant llocs de treball per a persones amb tot tipus de
discapacitat (mental, sensorial, intel·lectual i física). Avui en dia es senten ben orgullosos
de tenir una plantilla de més de 3.000 treballadors i treballadores i d’haver creat més de
400 nous llocs de treball el darrer any i en plena crisi econòmica.
La clau de l’èxit és que per a SIFU les persones amb discapacitat són veritables
professionals que amb una formació i un pla de carrera transparent poden ser tan bons o
millors que qualsevol altre persona en el seu lloc de treball. La seva gran motivació i les
ganes de demostrar que poden fer bé la feina, és la garantia perquè el 93% de les
empreses que ens contracten estiguin molt satisfets amb els seus serveis i treballadors.
Aquest 2014 les previsions són de seguir creixent i donant feina al col·lectiu a través de
200 nous llocs de treball a tota Espanya. Però la seva tasca va més enllà de la creació de
llocs de treball i d’aconseguir oferir uns serveis de màxima qualitat, ja que a través de la
seva Fundació intenten millorar la vida de totes aquelles persones que tenen algun tipus
de discapacitat, així com desenvolupen diferents plans per sensibilitzar les petites,
mitjanes i grans empreses envers les persones amb diversitat funcional, amb el propòsit
d’arribar a la plena integració tant social com laboral.
A través de l'externalització de Serveis i venda de subministraments, contribueixen al
creixement de les organitzacions, aportant a més el valor afegit en matèria de
Responsabilitat Social Corporativa, mitjançant l'assessorament i compliment integral de
la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social (que
integra l’antiga LISMI). Si alguna cosa ha caracteritzat al Grup des dels seus inicis ha
estat tenir una visió empresarial innovadora.
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Fa més de 20 anys, quan encara no existia un espai laboral per a aquest col·lectiu, Albert
Campabadal Mas, president de la companyia, va posar en marxa aquest projecte amb el
propòsit de donar feina a persones com el seu germà, qui té una discapacitat del 70%.
Va apostar per fer de la Responsabilitat Social Corporativa el motor de la seva empresa, i
amb el temps aquesta formula d’èxit ha consolidat Grupo SIFU a un sector tan exigent
com el dels Serveis. Aquesta visió innovadora ha portat a considerar els professionals
que formen Grupo SIFU com els seus col·laboradors naturals, ja que són ells els que fan
que els Centres Especials de Treball siguin organitzacions de gran qualitat. Així mateix,
les empreses que aposten per la inserció laboral, són les que permeten que cada dia
persones amb discapacitat s'incorporin a través de SIFU en un entorn laboral normalitzat,
seriós i professional.
Els treballadors i treballadores es troben constantment submergits en processos de
formació contínua, tant d'aspectes tècnics com organitzatius de les tasques, tan
necessaris per poder seguir realitzant Serveis de qualitat en un mercat en constant
evolució. En aquest punt, Grupo SIFU posa especial èmfasi i accent en la prevenció de
riscos laborals, realitzant cursos d'aquesta matèria, tant d'iniciació com de reciclatge. I
és que per a Grupo SIFU la Protecció de Riscos Laborals, no és només una llei que s'ha
de complir, sinó que és una cosa que han fet seu i compleixen a tots els nivells: des dels
llocs de treball on el risc és més gran fins a les oficines, tots els seus col·laboradors
compten amb un expert en la matèria que els assessora i els instrueix en Prevenció,
aportant així tranquil·litat als seus clients que tampoc s'han de preocupar per aquest
aspecte.
Però si hi ha alguna cosa que els defineix i pel que estableixen més vincles de
col·laboració és el compromís amb les persones amb discapacitat. Després de tot aquest
temps, la manera de saber fer els permet seguir ajudant a integrar persones amb
diversitat funcional dins de la normalitat que comporta tenir un lloc de treball.
Compromís que han estès també a altres àmbits, com el Medi Ambient, instal·lant a les
benzineres sortidors de biodièsel, el mateix carburant que fa servir tota la flota de
vehicles, així com plaques solars. A més, com a mesura per protegir el medi ambient i
sensibilitzar als col·laboradors, totes les oficines de Grupo SIFU reciclen paper, cartutxos
de tinta i piles, tenen sistema d'osmosi per estalviar en ampolles d'aigua, promouen la
producció de gadgets ecològics i han aconseguit reduir el consum de paper en un 10%.
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GREMI/ASSOCIACIÓ
Entitat: PATROSIL ACEVIP
Adreça: c. Sant Pau, 6

CP:08221

Població: Terrassa

Telèfon: 93 736 11 00
Persona de contacte: Silvia Requena
Email: patrosil@cecot.org

Web: www.patrosil.com

PATROSIL ACEVIP és la fusió de l’Associació d’Empreses de Lloguer d’Il·luminació i
Sonorització de Catalunya i l’Associació Catalana d’Empreses Audiovisual, les dues
patronals del sector en una única associació empresarial a Catalunya. PATROSIL ACEVIP
té com a objectiu prioritari la defensa dels interessos professionals dels seus associats
així com l’oferta de serveis de valor afegit.
L’associació defensa els interessos de les empreses associades davant les administracions
i a través de la seva participació en fòrums, actes, xerrades. Aglutinen experiències,
opinions, coneixements, problemàtiques i interessos i els posen al serveis de les
empreses. Formen part de PATROSIL ACEVIP més de 40 pimes i autònoms dedicats a la
il·luminació, al so i al sector audiovisual.
Activitats destacades
 Participació amb l’Associació ARC en diferents accions per traslladar la preocupació
i el malestar pel que fa a l’IVA Cultural.
 Adhesió a la declaració de Catalunya per a la Cultura. Participació de l’Associació
en les reunions del Cercle de Cultura i amb els representants de les associacions
adherides a la Declaració de Catalunya per la Cultura
 Signatura d’un conveni de col·laboració amb Musicat per garantir la seguretat dels
treballadors, de les empreses del sector musical i dels esdeveniments.
 Signatura

d’un

conveni

de

col·laboració

amb

el

Col·legi

Professional

de

l’Audiovisual de Catalunya.
Altres activitats


Realització de cursos de Ground Support.



Formació SPYDER.



Realització de cursos de carretoners adaptats al personal de l’Assocació.

 Participació de l’Associaació amb les xerrades als Consells Comarcals d’Eficiència
en la Festa. S’han realitzat arreu de 16 comarques de tot el territori català.
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MILLORS PRÀCTIQUES DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fundació Fundació Mobile World Capital Barcelona
Adreça: Carrer de Roc Boronat, 117

CP: 08018

Persona de contacte: Andreu Castellano

Població: Barcelona

Càrrec: Director de comunicació

Telèfon: 935 15 73 59
E-mail: acastellano@mobileworldcapital.com

La incorporació de la tecnologia i les solucions mòbils a les rutines dels ciutadans i als
processos productius està transformant la societat i el model econòmic. Barcelona té
diversos atributs per esdevenir un referent de la transformació mobile.
El primer d'ells, el talent. Barcelona compta amb vuit universitats de prestigi i dues de
les millors escoles de negoci del món. La ciutat és, a més a més, un ecosistema actiu de
dissenyadors, creatius i desenvolupadors.
En segon lloc, el coneixement. Barcelona té nombrosos centres de R+D i parcs científics i
disposa del districte 22@, on s'han establert més de 1.500 companyies de l'entorn de la
innovació i la tecnologia.
La ciutat compta també amb nexes de connexió internacional: 145 esdeveniments i fires
de projecció mundial, com Mobile World Congress, Smart City Expo World Congress,
4YFN, Primavera Sound, Sónar o el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya.
El quart i últim actiu, la qualitat de vida: Barcelona és una ciutat cosmopolita i oberta,
amb el 18% de població estrangera i la quarta ciutat europea que rep més turisme.
Què és Mobile World Capital Barcelona?
Mobile World Capital Barcelona (MWCB) té com a objectiu promoure l'ús de la tecnologia
mòbil per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar un nou model industrial
basat en l'emprenedoria i la innovació. Mobile World Capital és una iniciativa col•lectiva
que utilitza la tecnologia mòbil com una palanca pel canvi.
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MWCB pretén generar les condicions òptimes perquè empreses i agents d'àmbits
diferents puguin dur a terme aquesta transformació, i que tot això es tradueixi en un
impacte en el territori. MWCB és un instrument que ha d'actuar com a motor pel
desenvolupament i la internacionalització del conjunt del teixit empresarial de Barcelona,
Catalunya i Espanya.
La Fundació Mobile World Capital Barcelona, constituïda el 13 de març de 2012 i
responsable de gestionar la capitalitat, és fruit del compromís i participació dels sectors
públic i privat. MWCB està governada per un patronat format pel Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Fira de
Barcelona i GSMA - entitat que representa els interessos de més de 800 operadors de
mòbil i més de 200 empreses l'ecosistema mòbil a tot el món -.
GSMA va escollir el 2012 a Barcelona com a capital mundial de les tecnologies mòbils,
capitalitat que s'estendrà fins 2018. L'èxit de la candidatura de Barcelona davant
propostes com les de París, Milà o Munic es deu a la qualitat del projecte, a què es tracta
d'un model de col·laboració públic-privada en el qual la indústria i les administracions
públiques treballen conjuntament.
Barcelona organitza amb èxit des de 2006 el major esdeveniment mundial del sector, el
Mobile World Congress. Des de la seva arribada a Barcelona, l'esdeveniment ha crescut
sense parar i és un dels grans dinamitzadors. La celebració d'aquest congrés suposa una
aportació al territori de 397 milions d'euros l'any.
Estratègia i programes de MWCB
Mobile World Capital Barcelona promou un nou model econòmic basat en la innovació i
l'emprenedoria en els entorns digital i mobile. Per a això impulsa la transformació en
sectors estratègics per al desenvolupament empresarial, industrial i ciutadà a través de
quatre programes:
1. Emprenedoria i Innovació
2. mHealth
3. mSchools
4. Smart Living (retail i turisme)
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A més, la capitalitat es materialitza també a Mobile World Centre, el primer espai físic
d'exposició i interacció que permet conèixer i experimentar de primera mà els últims
avenços en tecnologia mòbil. Situat al centre de Barcelona, és la principal porta d'entrada
al món de les comunicacions mòbils per a la ciutadania.
1. Programa d’emprenedoria e innovació
Mobile World Capital Barcelona impulsa l'emprenedoria com a catalitzador de la innovació
mobile i com a agent fonamental per a l'evolució del teixit econòmic i empresarial. L'àrea
d'Emprenedoria i Innovació té com a objectiu transformar Barcelona en un centre per al
desenvolupament de nous negocis mobile i situar-la al mapa dels ecosistemes
d'emprenedoria més importants d'Europa.
Mobile World Capital Barcelona trasllada aquesta visió de l'emprenedoria de forma
transversal a tots els seus projectes, amb l'objectiu que els valors de l'emprenedoria i la
innovació impregnin totes les seves línies d'actuació (educació, salut, turisme o retail,
entre d'altres).
4 Years From Now. 4 Years From Now (4YFN) és una trobada internacional
impulsada per Mobile World Capital Barcelona en el marc de Mobile World
Congress. 4YFN posa en contacte oferta i demanda i impulsa la transmissió de
coneixement

i

el

networking

entre

emprenedors,

professionals,

startups,

acceleradores, incubadores i inversors de tot el món.
La primera edició -24 al 27 de febrer de 2014- va reunir 2.200 participants,
incubadores i acceleradores provinents de 67 països. La programació d'4YFN va
comptar amb 156 conferenciants, entre els quals destaquen Nathan Blecharczyk
(Airbnb), Martin Varsavsky (Fon), Jan Koum (WhatsApp), Yossi Vardi (inversor),
Carlos Domingo (Telefónica Digital - Telefónica I + D), Ezequiel Vidra (Google
Entrepreneurs), Anand Chandrasekher (Qualcomm) i Massimo Banzi (Arduino),
entre d'altres.
4YFN també va organitzar 60 hores de workshops sobre big data, IoT (Internet of
Things), realitat augmentada i màrqueting mòbil. Mig centenar de societats de
capital risc de tot el món van participar en l'Speed dating de la trobada, i més de
60 experts en disseny, màrqueting o desenvolupament tecnològic van aconsellar a
startups i emprenedors sobre com accelerar els seus projectes en les sessions de
Meet the Advisors. La primera edició de 4YFN també va acollir la primera Mobile
Startup Competition, en què van participar prop de 200 startups de 50 països.
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2. mHealth
El programa mHealth de Mobile World Capital Barcelona treballa per promoure el
benestar i la salut dels ciutadans mitjançant la personalització dels serveis basats en la
tecnologia mòbil.
La planificació de l'activitat del programa mHealth de Mobile World Capital Barcelona
s'estructura al voltant de quatre àrees d'influència:
1. Malalties cròniques: Plataformes i eines per monitoritzar i interactuar amb els
pacients amb malalties que necessiten d'un control exhaustiu i constant.
2. Salut, educació, benestar i prevenció: mHealth impulsa iniciatives que milloren
la informació sobre la salut, l'educació, la conducta, l'atenció i la qualitat de vida.
3. Salut mental: mHealth participa en projectes per liderar la innovació en salut
mental i garantir, a través de la implantació de tecnologia mòbil, l'accés i qualitat
de l'assistència sanitària de pacients que pateixen malalties mentals i trastorns
d'addicció.
4. Mobile pharma: mHealth treballa amb la indústria farmacèutica i altres agents
de l'ecosistema per desenvolupar iniciatives com l'adherència a la medicació i la
prescripció a través del mòbil.
Totes aquestes àrees d'influència s'aborden al voltant de tres línies estratègiques.
2.1) Facilitació de projectes mHealth
Potenciar l'adopció de solucions de salut mòbil i bones pràctiques a través de la definició
d'estàndards i metodologies que permetin la interoperabilitat.
2.1.1) Estàndards i interoperabilitat per construir un ecosistema que permeti la integració
de les solucions de mHealth
2.1.2) Accés a la carpeta personal de salut (mIdentification): MWCB treballa amb el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per oferir accés als ciutadans al seu
historial clínic des de qualsevol dispositiu mòbil.
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2.1.3) Clinical Evaluation Methodology of apps: l'equip de mHealth desenvolupa una
metodologia sobre l'impacte clínic d'aplicacions i projectes de mobilitat per avaluar,
homologar i acreditar apps.
2.1.4) Anàlisi de l'impacte social i econòmic de mHealth: elaboració d'estudis i anàlisis
periòdiques que mesurin l'impacte social i econòmic de la implantació de solucions de
salut mòbil en la nostra societat.
2.2) Compromís Get mHealthy
Involucrar la societat en l'ús de solucions de mHealth per generar demanda pública.
Promoure la prevenció de la salut mitjançant l'ús d'aplicacions mòbils per a educar la
gent sobre estils de vida saludables.
2.2.1) mHealth CAT Plan
Aplicar una sèrie d'implementacions de mHealth amb l'objectiu de convertir el sistema
sanitari català en un Living Lab per al desenvolupament de la salut mòbil.
Projectes
Cardial trial (iCOR)
Projecte pilot que es porta a terme a l'Hospital del Mar de Barcelona i que permet
controlar telemàticament als pacients amb malalties cardíaques. Mobile World Capital
Barcelona treballa com a mediador entre les parts que participen en el projecte pilot.
Telefónica és el soci de desenvolupament tecnològic i tècnic.
Telèmac
Projecte de telemonitorització de malalts crònics, en què participen uns 400 pacients
crònics complexos o amb malaltia crònica avançada que pateixen, com a mínim,
insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
Electronic vaccination record
Promoure la prevenció de la salut mitjançant l'ús d'aplicacions mòbils per educar a la
gent sobre estils de vida saludables. Millorar la informació al ciutadà sobre vacunes,
recomanacions i malalties a través d'alertes i recordatoris. Desenvolupament d'un
registre electrònic de vacunacions, centrat inicialment en nens, integrat en el sistema de
salut pública.
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2.2.2) Mental Health
Pla d'acció per a l'adopció de solucions de mHealth en el camp de la salut mental.


Utilització de les tecnologies de mHealth per millorar l'accés i la qualitat de
l'assistència sanitària mental i, al mateix temps, reduir costos per als pacients de
malalties mentals o trastorns d'addicció.



Base de dades amb les millors pràctiques i evidències clíniques de Catalunya per
ampliar el coneixement aplicat a altres regions de la UE.

2.2.3) BCN healthy city mobile
Programa en col·laboració amb l’Ajunatament de Barcelona per identificar àrees i
activitats concretes amb l'objectiu de promoure un estil de vida saludable en col • lectius
concrets -nens, adolescents, esportistes, gent gran ...
2.3) Conscienciació, sensibilització i difusió (Raising Awareness)
Construir una comunitat mHealth que aporti valor i comparteixi experiències. Difondre el
coneixement generat en els entorns de la indústria, els professionals i els ciutadans.
2.3.1) Mobile Health Global
Espai web adreçat tant a professionals de la indústria clínica i tecnològica com a
ciutadans i pacients que exposa el potencial de les aplicacions i solucions mòbils a la
gestió de la salut.
2.3.2) Workshops i networking
Traçar aliances estratègiques amb organitzacions internacionals, destinades a promoure
el diàleg entre professionals i la indústria per accelerar i superar les barreres
d'implementació d'aquestes solucions.
3. mSchools
mSchools és un programa educatiu pioner dirigit a potenciar el desenvolupament de les
habilitats digitals dels estudiants de secundària a través de la creació i ús de les solucions
mòbils a les aules. El programa, present a les escoles catalanes des del curs 2013-2014,
gira entorn de tres àrees:


Foment de l'aprenentatge amb tecnologia Mobile.



Augment del coneixement informàtic i l'esperit emprenedor.



Construcció d'un entorn adequat per a la mEducation
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mSchools és una iniciativa impulsada per Mobile World Capital Barcelona en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i GSMA -l'entitat que agrupa
els principals operadors mundials de telefonia mòbil-.
GSMA, mitjançant Mobile World Capital Barcelona, inverteix en aquesta iniciativa 2,5
milions d'euros fins al 2018, materialitzats en una aportació anual de mig milió d'euros
que inclou la gestió i desenvolupament tecnològic específic.
Més de 6.000 alumnes de més de 200 centres educatius de secundària han participat
aquest curs 2013-2014 al programa mSchools a través de l'assignatura "Mobilitzem la
informàtica". El programa sobre el potencial de les TIC als alumnes, aporta coneixements
bàsics de programació, economia i de gestió de negoci per fomentar l'esperit
emprenedor, alhora que promou el treball en equip.
Actualment, el programa mSchools es desenvolupa a partir de tres àrees:
3.1) Augment del coneixement informàtic i l'esperit emprenedor


"Mobilitzem la Informàtica": és el nom de l'assignatura optativa de 4t d'ESO
centrada en la conceptualització i disseny d'apps. Al llarg del curs 2013-2014 més
de 6.000 alumnes de més de 200 centres educatius de Catalunya han ideat i
desenvolupat, en petits grups, aplicacions que busquen donar resposta a
problemes globals i millorar els hàbits quotidians de les persones del seu entorn.

3.2) Foment de l'aprenentatge amb tecnologia mobile


Mobile Learning Awards: premis que el 2014 han celebrat la seva segona edició i
que reconeixen als professors i alumnes més actius i innovadors en la creació i ús
de solucions mòbils.



Mobile History Map: app de geolocalització que permet als alumnes crear
projectes col·lectius mitjançant el desenvolupament d'itineraris i punts d'interès al
voltant de les seves escoles. Mobile History Map promou el treball col·laboratiu i
l'ús de la tecnologia mòbil en l'àmbit de les humanitats, i actualment es troba en
fase de proves.



Visites escolars al Mobile World Centre: visites a l'espai que Mobile World Capital
té a Barcelona (Plaça Catalunya) per apropar la tecnologia als estudiants.
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3.3) Construcció d'un entorn adequat per a la mEducation
mSchools Market serà un lloc en línia de continguts educatius relacionats amb les
tecnologies mòbils i dirigits a escoles, professors, pares i alumnes. D'altra banda,
l'objectiu de mSchools Lab és facilitar la realització de tests d'innovació per accelerar
l'adopció de tecnologia puntera en l'educació.
Finalment, mSchools Mobile4all promou que famílies desfavorides i alumnes amb
necessitats especials puguin tenir accés a dispositius mòbils amb l'objectiu de reduir la
bretxa digital.
4. Smart Living
El programa Smart Living de Mobile World Capital Barcelona promou la revolució
intel·ligent en sectors estratègics de la ciutat com el turisme, el retail, el transport i els
serveis al ciutadà. L'objectiu del programa és convertir Barcelona en un referent
internacional com a ciutat turística i com a exemple de transformació mobile en aquests
sectors. Així mateix, aquest programa persegueix l'adopció d'un accés segur a aquests
serveis a través del desenvolupament de la identificació digital dels ciutadans.
El programa Smart Living gira al voltant dels següents projectes:
4.1) Mobile Ready
Mobile Ready té com a objectiu posar en valor als actius mobile existents a la ciutat i
accelerar la creació de noves iniciatives. Mobile Ready ofereix als ciutadans i visitants un
catàleg d'activitats, experiències i propostes que mostren el potencial de la transformació
mobile i com aquesta pot millorar la seva vida quotidiana.
4.2) mCommerce en reatil i turisme
Millorar l'experiència de companyia en els establiments comercials a través de solucions
en mobilitat amb l'objectiu d'incrementar els ingressos dels comerciants i millorar la
satisfacció i la fidelització dels clients.
4.3) Mobile in transport
Accelerar la implementació de serveis i tecnologia mobile que millorin l'experiència
d'usuari (més simple, segura i ràpida) dels serveis de transport públic a les ciutats.
4.4) Mobile Identity
Promoure l'accés segur als serveis prestats per les administracions públiques a través de
solucions mòbils gràcies a la identificació digital.
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Mobile World Centre, espai obert a la ciutadania
Mobile World Centre és una iniciativa públic-privada creada per MWCB i Telefónica per tal
d'apropar a la ciutadania el món de la telefonia mòbil i d'Internet. És un espai per
descobrir com la transformació mobile ha revolucionat les vies de comunicació, la gestió
del seu dia a dia o l'entorn social, empresarial i industrial.
El Centre és un espai obert als ciutadans que alberga una exposició permanent i ofereix
una agenda d'activitats vinculada a l'actualitat i a projectes centrats en la transformació
social, cultural, tecnològica i econòmica de la mobilitat. El Centre és també un punt
d'informació i difusió de la resta d'iniciatives de MWCB. Situat al centre de Barcelona -c /
Fontanella, 2, a la cantonada amb Portal de l'Àngel, aquest espai obre les portes a
qualsevol visitant de manera gratuïta i en un horari ininterromput de dilluns a dissabte
de 09: 30h a 21 : 30h. L'espai d'exposició ha comptat ja amb 56.000 visitants i 11.300
persones han assistit als esdeveniments organitzats al Mobile World Centre.
El Centre actua com a aparador de dispositius i solucions mòbils d'última generació,
alhora que compta amb un Espai Movistar (Planta 0): una zona comercial en la qual hi ha
els darrers serveis disponibles i les innovacions que Telefónica està desenvolupant al món
digital. La primera planta del Centre acull un espai expositiu per comprendre i
experimentar el canvi que ha suposat el mòbil en la nostra societat. La segona planta de
Mobile World Centre, un gran espai versàtil (440m2), acull diàriament activitats liderades
per tot tipus d'empreses i entitats vinculades a la innovació. Des de juny de 2013, el
Centre ha albergat prop de 450 esdeveniments als quals han assistit al voltant de 15.000
persones.
Mobile World Congress
Un pilar fonamental de Mobile World Capital Barcelona és el Mobile World Congress, la
trobada mundial de referència que reuneix a Barcelona a les principals empreses i
professionals del sector de telecomunicacions mòbils. Des de 2006, Barcelona es
converteix un cop l'any i durant quatre dies a l'aparador mundial de la tecnologia mòbil.
En la seva última edició, 86.000 professionals van conèixer les novetats en solucions
mòbils aportades per expositors de més de 200 països. Gairebé 4.000 periodistes i
analistes de tot el món van cobrir l'esdeveniment, informant de tot el que va passar en
els 98.000 m2 nets d'exhibició i hospitality. El 2014, l'impacte de l'esdeveniment sobre
l'economia local va ser de 398 milions d'euros.
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Estructura organitzativa de MWCB
La Fundació Mobile World Capital Barcelona, constituïda el 13 de març de 2012 i
responsable de gestionar la capitalitat, està governada per un patronat format pel
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA. Mobile World Capital té la seva seu a l'edifici
MediaTic, en ple cor del districte tecnològic 22 @ de Barcelona.
L'equip directiu al capdavant de la Fundació està composat per:


Agustí Cordón, vicepresident executiu de Mobile World Capital Barcelona.



Aleix Valls, director d’Emprenedoria i Innovació i màxim responsable de 4 Years
From Now.



Òscar Pallarols, director del programa Smart Living.



Joan Cornet, responsable del programa Health.



Albert Forn, responsable del programa mSchools, Mobile World Capital – GSMA



Pep Salazar, responsable de Mobile World Centre.
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PERSONALITAT

VÍCTOR GRIFOLS ROURA
PRESIDENT DE GRIFOLS, SA

Víctor Grifols Roura va néixer a Barcelona en 1950. En 2001 va succeir al seu pare, Víctor
Grifols i Lucas, com a president del grup d'empreses Grifols, càrrec que ostenta
actualment al costat del de conseller delegat.
Víctor Grifols va estudiar Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona i es va
incorporar a la companyia en 1973. Home de gran visió comercial, va assumir la direcció
comercial en 1979 organitzant una nova i extensa xarxa de vendes per impulsar el
negoci a Espanya. En 1987 i ja com a conseller delegat va ser el responsable d'una
profunda reorganització de la companyia establint les bases de l'holding que avui
coneixem.
Víctor Grifols va entendre que el futur de la companyia passava per la seva
internacionalització. En 1988 va obrir la seva primera filial internacional a Portugal i a
partir de llavors va començar un procés progressiu que va tenir Llatinoamèrica com a
primer objectiu. En 1990 Miami va ser la seu de la primera filial americana de Grifols
amb Centreamèrica i Carib com a principals àrees d'influència a la qual van seguir
Argentina i Xile en 1991. La desaparició del bloc soviètic va propiciar, en 1992, la creació
d'una nova filial en la República Txeca i a l'any següent va ser Mèxic el país triat.
L'obtenció de la llicència FDA en 1995 per a les instal•lacions de producció d’
hemoderivats va obrir nous horitzons per a la seva comercialització en altres mercats.
Així en 1997 Grifols va establir filials a Alemanya, Itàlia i Regne Unit i avui la companyia
està present en 22 països de forma directa.
Gran coneixedor de la indústria de hemoderivats, va creure fonamental per a la
companyia assegurar el proveïment de la seva principal matèria primera, el plasma. En
2002 la companyia va incorporar en la seva estructura una xarxa de 45 centres de
donació de plasma d'Estats Units que després d'adquisicions posteriors avui sumen fins a
147 centres i constitueixen la primera organització del món en aprovisionament de
plasma.
El mercat d'Estats Units va ser un altre dels objectius estratègics que es va marcar. L'any
2000 la companyia va obrir una filial comercial al país. En 2003 va impulsar l'adquisició
dels actius de Alpha Therapeutic Corp. per consolidar la presència de la companyia a
Amèrica del Nord, no només comercialment, si no també a nivell industrial. En 2011 va
pilotar l'adquisició Talecris, una oportunitat estratègica única que ha permès a l'holding
espanyol consolidar-se com la tercera companyia del món del sector de hemoderivats.
L'última operació corporativa que ha liderat ha estat adquisició, al gener de 2014, de la
unitat de negoci de diagnòstic de Novartis per incorporar els seus productes a l'oferta de
la divisió Diagnòstic de Grifols.

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

32

Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2014

A més d'impulsar la internacionalització de la companyia, Víctor Grifols Roura també va
ser l'artífex de la sortida a borsa de Grifols l'any 2006, per poder competir al mercat
global en igualtat d'oportunitats amb els seus competidors.
Perseverant i audaç, la seva visió d'empresari ha estat el complement perfecte a l'alt
nivell científic i innovador que ha caracteritzat a la companyia des que el seu avi José
Antonio Grifols Roig, i el seu pare i el seu oncle, Víctor i José Antonio Grifols i Lucas van
fundar els Laboratoris Grifols en 1940.
Avui dia, el grup d'empreses Grifols és una sòlida realitat amb 13 mil persones, amb
forta activitat industrial a Espanya i Estats Units i presència en noranta països de tot el
món. Destina el 6% del seu volum de negoci a Recerca i Desenvolupament mirant cap al
futur amb responsabilitat, il•lusió i confiança.
Aquests són els fruits del lideratge de Víctor Grifols Roura al capdavant d'aquest grup
farmacèutic.

Sobre Grifols
Grifols S.A. és una empresa multinacional Espanyola amb seu a Barcelona, especialitzada
en el sector farmacèutic i hospitalari, constitueix la tercera major empresa del món en el
sector de hemoderivats i la primera d'Europa, a més de ser la líder mundial en
subministraments a hospitals i l'única companyia en la indústria farmacèutica que
verticalment està integrada en el sector de la medicina transfusional.
Des del 17 de maig de 2006 cotitza en la Borsa espanyola i des del 2 de gener de 2008
ho fa en l'IBEX 35. També aquesta present en la major borsa de valors dels EE. UU. com
és el Nasdaq des de l'1 de juny de 2011.

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

33

Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2014

18è PREMI BBVA AL VALOR SOCIAL “Yo
soy empleo” – Petita empresa
Empresa: TICK TRANSLATIONS
Activitat: Serveis multilingües professionals: traducció, interpretació, etc.
Adreça: Bisbe Lorenzana 31 entle

CP: 17002

Població: Girona

Persona de contacte: Silvia Molins
Telèfon: 972212512
E-mail: smolins@ticktranslations.com

Web: www.ticktranslations.com

Plantilla 2013: 10 persones

Plantilla 2014: 12 persones

Tick Translations és una empresa de traducció i interpretació que amb només tres anys
d’existència compta amb una plantilla de 12 persones i dóna feina a més de 180
traductors i intèrprets autònoms.
Tick Translations dóna solucions lingüístiques a tots els idiomes amb un equip de
professionals experts i nadius. La seva fortalesa resideix en la xarxa mundial de
professionals lingüístics qualificats i amb amplia experiència. És el soci lingüístic
estratègic clau per a les empreses que volen obrir nous mercats amb èxit.
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18è PREMI BBVA AL VALOR SOCIAL “Yo
soy empleo” – Mitjana empresa
Empresa: FONTGAS | Comercial Fontgas, SLU
Activitat: Distribució de material de construcció i instal·lacions
Adreça: c. De la Castellassa, 42

CP: 08227

Població: Terrassa

Persona de contacte: Albert Palay
Telèfon: 93 734 99 00
E-mail: albert@fontgas.com

Web: www.fontgas.com

Plantilla 2013: 55 persones

Plantilla 2014: 69 persones

Comercial Fontgas, fundada l'any 1986, s'ha consolidat com una empresa capdavantera
en el sector de la distribució de materials per a lampisteria, calefacció, aire condicionat,
sanitaris, material elèctric, etc. L’equip, jove, professional, totalment implicat en el
disseny d'empresa, ofereix als seus clients tot el suport que poden necessitar per al
desenvolupament dels seus projectes.
Durant el 2014 l’empresa ha contractat 14 persones incrementant la seva plantilla a un
total de 69 treballadors/es.
Sobre l’empresa
En 2007 l'empresa amplia les seves instal·lacions amb la construcció d'un nou edifici
d'11.000 m2 a Terrassa afegint les noves seccions d'electrònica, electrodomèstics,
informàtica, banys, cuines i parament per a la llar. Destinada al client professional i
particular, la tenda compta amb un autoservei d'1.200 m2 per a productes de lampisteria
i calefacció, un showroom de 2000 m2 per a banys i cuines, i un altre per a imatge, so i
electrodomèstics. Al mateix edifici la tenda compta amb bar-restaurant i pàrquing gratuït
per als seus clients.
El 14 de juliol de 2014 Comercial Fontgas inaugura una nova seu al carrer Vilamarí, 3032 al centre de Barcelona, a 500 metres de la Plaça Espanya. Actualment, Comercial
Fontgas compta amb un total de 17.700 m2 de superfície repartits en els seus tres punts
de venda: 11.000 m2 a la seu central de Terrassa, 3.000 m2 a Sabadell i 3.800 m2 a
Barcelona. A més de tres magatzems logístics amb un important estoc que, juntament
amb una flota de camions de repartiment, els permet subministrar els productes als seus
clients en un temps rècord.
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18è PREMI BBVA AL VALOR SOCIAL “Yo
soy empleo” – Gran empresa
Empresa: GFT IT CONSULTING, SLU
Activitat: Desenvolupament, mateniment i consultoria de software
Adreça: Av. de la Generalitat, 163-167

CP: 08174

Població: Sant Cugat V.

Persona de contacte: Francisco Javier de Obes Vicente
Telèfon: 93 565 91 01
E-mail: xavier.de-obes@gft.com

Web: www.gft.com/es/es/index.html

Plantilla 2014: 958 persones

Plantilla 2014: 1147 persones

GFT està especialitzada en el disseny i implementació de solucions de tecnologies de la
informació (TI) per al sector de serveis financers. Combinen l'especialització tecnològica i
una sòlida gestió de projectes amb un coneixement profund del sector.
L’any 2014, GFT IT CONSULTING, SLU ha incorporat 189 persones a la seva plantilla de
manera que actualment GFT compta amb 1147 treballadors/es.
Sobre GFT Group
GFT Group té seu en onze països. Els seus clients estan establerts en més de 30 països
diferents. Amb un equip global d’uns 3.000 empleats fixos i 1.200 consultors de TI
freelance a la seva disposició. Els seus equips de desenvolupament, que estan sempre en
contacte, són capaços de dur a terme projectes complexos i de respondre a necessitats
individuals de forma ràpida.
La història de GFT comença fa més de 20 anys. I la visió dels seus col·laboradors ha
estat sempre la força impulsora darrere del seu èxit.
Més de 250 empreses confien en les seves solucions, incloent 15 companyies
capdavanteres mundials al seu mercat. Per això li donen tant valor a les relacions a llarg
termini, la confiança mútua i la professionalitat.
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15è PREMI AL LLOC DE TREBALL MÉS
SEGUR I SALUDABLE (atorgat per Egarsat, SP)
Empresa: JOVI, SA
Activitat: Químic
Adreça: Av. del Compositor Bizzet, 39-41

CP: 08191

Població: Rubí

Pol. Ind. Can Jardí
Persona de contacte: Marcelino Sánchez

Càrrec: Director d’Operacions

Telèfon: 93 588 53 93
E-mail: jovi@jovi.es

Web: www.jovi.es

Plantilla 2014: 100 persones

Fundada en 1939 per dos joves amics del barri barceloní del Guinardó, la qual cosa va
començar com un somni s'ha convertit en una signatura capdavantera que exporta a més
de 80 països de tot el món.
Avui, JOVI factura 15 M€ anuals, fabrica més del 80% de la seva producció en la seva
planta de Rubí (Barcelona), de 10.000 m2, i suma més d'un centenar de treballadors. Les
exportacions suposen el 50% de la facturació de la seva divisió de productes per a
l'educació artística i el 80% de la seva divisió de cosmètica. Els seus principals clients són
els països de l'Est d'Europa, França i Amèrica Llatina.
JOVI entén que no és suficient amb una política i gestió integrada de la seguretat i salut
del seu personal. Avui en dia, a l’activitat diària d’un centre de treball concorren
treballadors de diverses empreses moltes vegades amb situacions de risc o condicions de
treball agreujades per aquesta concurrència.
JOVI disposa d’un coordinador de prevenció per assegurar que en tot moment
s’acompleixen i es mantenen els requisits establerts en el Pla de Prevenció. El personal
disposa de representants en matèria de seguretat i salut laboral destinats pel Comitè
d’Empresa.
Anualment JOVI elabora, amb l’assessorament del seu Servei de Prevenció, una
planificació d’activitats preventives. En funció dels resultats de les avaluacions de riscos,
JOVI, dissenya una planificació de les accions preventives prioritzant aquelles que
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eliminin o redueixin la magnitud del risc avaluat. Les principals accions preventives dutes
a terme dins les planificacions anuals, com en el programa específic del 2013 han estat:
1- Correcció risc del contacte elèctric. Condicionament del cablejat elèctric i
connexions de diferents equips de treball.
2- Correcció de la senyalització de seguretat.
3- Correcció del risc de ser atrapat en equips de treball.
4- Correcció de deficiències en instruccions de treball.
Durant els anys 2012 i 2013, JOVI, ha potenciat la gestió de la coordinació d’activitats
empresarials, focalitzant el seu esforç en dues línies de treball:
-

Coordinació amb les empreses contractistes que presten els seus serveis en els
seus centre de treball: JOVI ha implantat un mitjà de coordinació inicial
(intercanvi de documentació i informació) amb més de 30 empreses garantint tant
que els

contractistes

coneguin

els riscos

laborals i

mesures

preventives

d’aplicació, com procurant que aquests contractistes disposin d’una organització
preventiva integrada.
-

Coordinació amb les empreses de treball temporal (ETT) que destinen al seu
personal als centres de treball de JOVI: anualment es convoca una reunió per
detallar quins seran els principals llocs de treball o activitats que es sol·licitaran,
intercanviant tota la informació en matèria de seguretat i salut laboral per evitar
que la persona treballadora de la ETT desconegui la tasca a desenvolupar, els
seus riscos i les mesures preventives a adoptar.

L’any 2013 JOVI ha reduït el seu indicador d’accidents de treball amb baixa a la meitat i
vuitanta-quatre de les cent persones que hi treballen han realitzat reconeixements
mèdics. També durant el 2013, JOVI ha desenvolupat activitats i accions formatives en
seguretat i salut laboral, amb un total de 918 hores formatives, en les que hi ha
participat 384 persones.
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