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Consum mixt 4,4-9,6 (l/100 km) i emissions de CO2 117-219 (g/km).

Classe C.
Supera els teus propis objectius.
Quan la teva empresa aconsegueix els seus objectius, arriba el moment de sobrepassar-los.
El Classe C t’aporta seguretat amb el sistema d’alerta per cansament ATTENTION ASSIST i els seus set
coixins de seguretat. Tant en la versió Berlina com en la versió Estate, descobriràs noves sensacions gràcies
al volant multimèdia i al canvi automàtic de nou velocitats 9G-TRONIC. I amb la seva pantalla tàctil tindràs el
control per anar més enllà de les teves metes.
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ENTITATS INTEGRADES:

És per a mi un plaer poder-me dirigir a tots
vostès de nou. Espero que tots estigueu bé.
El 2020 ens ha sorprès a tots amb una
pandèmia. Els efectes del virus Covid-19
han estat d’una devastació impensable. Tant
sanitària com econòmica.
Probablement, les decisions adoptades
pel govern van ser massa tímides, poc
decidides i tardanes quan calien i molt dures
quant potser no eren recomanables. Sigui
como sigui, ens deixa amb una important
devastació econòmica i amb la incertesa dels
rebrots, fins que no s’assoleixi una vacuna.
La majoria dels sectors dependran de que el
consumidor final torni a agafar confiança i les
xifres de negocis tornin a ser semblants a les
que hi havien abans de la Covid-19. Mentre
no s’assoleixin xifres similars, difícilment es
podran suportar els costos que existien abans
que es donés tota aquesta situació. Però
els costos no desapareixen tant fàcilment
com els ingressos. Hi ha costos que són
fixes i estructurals i no poden canviar. Hi ha
d’altres, com són els de personal, que s’han
pogut flexibilitzar gràcies a l´ERTO que, en
principi, és l’eina de la que disposa el nostre
ordenament jurídic per garantir l’ocupació.
A manca d’ERTO, les empreses es veuran
en la necessitat d’aplicar ERO (Expedient
de regulació d’ocupació) més definitiu. Per
aquesta raó és important que es flexibilitzi, al
màxim possible, la figura de l’ERTO de força
major, permetent a les empreses que puguin
anar incorporant als seus treballadors de
forma tranquil·la, malgrat hagi desaparegut
l’Estat d’Alarma i les causes primàries de
l’expedient.
Al principi de tot aquest procés hi van
haver unes causes primàries molt clares. El
confinament va paralitzar l’economia. Ara,
encara que hagi desaparegut el confinament
i les causes primàries, han aparegut unes
altres causes, de diferent naturalesa, però
causades per aquestes, com és la feble
demanda. La demanda tindrà un procés de
recuperació que serà diferent en cada un dels
sectors, i inclús d’empresa a empresa dins el
seu sector, depenent de l’enfoc del negoci.
El nivell d’ajudes que s’estima necessitarà
l’Estat per part de la UE i el BCE també
és un altre factor d’incertesa, doncs les
mateixes molt probablement estaran molt
condicionades per l’estructura política del
govern d’Espanya i les seves polítiques
econòmiques, que no agraden gaire als
nostres socis comunitaris ni als agents
econòmics. En qualsevol cas, les ajudes
hauran d’ésser molt significatives.
A casa nostra, ens està afectant l’ambient
polític crispat entre els socis de govern i la
inacció continuada i, molt probablement, per
unes eleccions la propera tardor. Després de
tres anys de pressupostos prorrogats, varen
ser aprovats uns pressupostos que hi havia
preparats abans de que esclatés la pandèmia.
Aquest pressupostos són del tot inapropiats,

FUSTA

amb alces generalitzades d’impostos i un
agreujament del tracte fiscal que continua
expulsant el capital i maltracta les seves
classes mitges i treballadores.
Les empreses necessiten un marc conegut i
estable que els doni una seguretat jurídica.
En cas contrari, les principals inversions es
mouen i els projectes decauen. Sempre diem
que estem en un moment on és més necessari
que mai l’augment de la productivitat i de la
innovació en l’empresa. Ho diem sempre
perquè aquesta és la veritat. La innovació ens
permet guanyar productivitat, dissenyar nous
productes o serveis, nous conceptes, formes
diferents d’organitzar-nos, nous processos,
inclús línies i models de negoci. En definitiva,
sense innovació no hi ha progrés. Moltes
empreses han fet un pas endavant durant
aquest període i, sense dubte, els projectes
d’innovació estan guanyant terreny.
Pensem a vegades que la innovació no és per
nosaltres, que és per les grans empreses que
tenen els seus equips i laboratoris, però ens
equivoquem. La innovació va amb totes les
empreses. Evidentment, cadascuna amb les
seves possibilitats, però totes les empreses en
tenen les seves. És més, algunes de les grans
empreses han sortit d’un garatge. Aquest
procés de desenvolupament innovador és un
procés obert; d’interpretació de la situació,
escoltant i parlant amb els clients i els tècnics
experts, i pensant en les possibilitats que
s’obren de la interacció. És un procés creatiu
i, per tant, el director ha d’actuar més com
un director d’una banda de jazz que com un
enginyer. Ha de considerar l’ambigüitat i la
improvisació com a elements essencials per
la innovació.
Haureu vist per la premsa, que dins la UEI
hem iniciat els primers treballs de CERVA
4.0 (Centre Experimental de Realitat
Virtual i Augmentada 4.0). Aquest centre
pretén ser un centre per la innovació, el
talent i les tecnologies d’avantguarda. Per
això, disposarem dels millors proveïdors
tecnològics actuals i podrem posar en marxa
tota mena d’ajudes oficials per finançar els
projectes que les empreses es disposin a tirar
endavant.
Estarem sempre amb el progrés de les
empreses i els empresaris.

Sr. Joan Díaz

President de la UEI-Cerclem

VII Nit Empresarial
La Unió Empresarial va celebrar la seva particular festa al
restaurant Mas de Sant Lleí, al municipi de Vilanova del Vallès.
La setena edició de la Nit Empresarial, a part d’agrupar més de
dos-cents empresaris i empresàries de la zona del Vallès, va
servir per fer entrega dels Premis UEI 2019, tot gaudint d’un
sopar gourmet.
La celebració de la VII Nit Empresarial no va deixar indiferent a
ningú: premis, un molt bon menú, un magnífic espai i sobretot,
bona companyia amb tots els assistents que van gaudir d’un
acte on van poder intercanviar opinions i anècdotes que havien
transcorregut des de l’anterior cita –VI Nit Empresarial–.
En aquesta edició, la UEI va reconèixer la implicació en el
territori del Circuit de Barcelona-Catalunya. El president del
Circuit, el Sr. Vicenç Aguilera, va pujar a l’escenari a recollir el
premi i va recordar que “no ens n’hem d’oblidar ni d’on som,
ni d’on venim; hem d’estar orgullosos del que hem aconseguit
junts”.
A més a més, es va premiar també: a l’empresa que opera
a Granollers Audens Food per la responsabilitat social i
empresarial que han adoptat durant aquests darrers anys,

Sponsors:

4

Tribuna de l’Empresari

a Liftisa per a la seguretat industrial que atresoren les seves
instal·lacions, Siber Zone per la gran tasca que han realitzat pel
que fa a sostenibilitat empresarial, i M.B. Motors pel creixement
i la qualitat empresarial en els seus serveis.
Totes aquestes empreses que van estar guardonades amb
el premi de la UEI, han vist reconegut públicament l’esforç,
la constància i la capacitat d’adaptació i superació diària que
posen en pràctica en el dia a dia empresarial. Tot i això, no es va
deixar de banda les empreses que no van ser premiades i es van
anar citant durant els diversos parlaments del sopar.
Els sponsors que van col·laborar en l’entrega de premis van ser:
JDA SFAI, Catalana Occident, Estabanell Energia i MB Motors.
D’altra banda, en l’acte també hi van assistir personalitats
il·lustres de Catalunya, com el president de Foment del Treball,
el Sr. Josep Sánchez Llibre, o el Conseller de Treball, Assumptes
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Chakir
El Homrani. Aquest últim va concloure la vetllada amb un
parlament on va destacar la gran labor empresarial que s’està
realitzant a la zona del Vallès.
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Activitats UEI

Jornades
MILLORA L’ORGANITZACIÓ I LES
VENDES DE LA TEVA EMPRESA,
AMB UN EQUIP COMERCIAL 4.0
La Unió Empresarial va dur a terme un dels nostres esmorzars
de treball, aquest en concret, va tractar sobre la millora
de l’organització pel que fa a maximitzar les vendes de les
empreses, fent ús d’un equip comercial actualitzat amb el món
digitalitzat en el qual estem immersos avui dia.
En l’actualitat les PIMES s’han d’adaptar al nou paradigma
empresarial, i això és el que va presentar el Sr. Amadeu Mestre
de SISPRO. A més a més, en aquesta jornada més distesa es va
aprofitar per explicar com millorar els processos i l’organització
a l’hora de treballar en equip. D’altra banda, el ponent va
destacar la importància de tenir a tots els membres de l’equip
comercial motivat i format en la matèria que tracten.

MULTIPLICA LES TEVES VENDES AMB
EL MÀRQUETING ONLINE
La UEI va presentar aquest esmorzar de treball que va consistir
en l’explicació per part de la Sra. Sylvie Cabo de FCA Consulting,
de com multiplicar les vendes de les empreses fent ús del
màrqueting online.
A la ponència es va poder saber de primera mà el secret que tot
empresari vol tenir al seu abast: la multiplicació de les vendes.
Si una empresa aconsegueix maximitzar les seves vendes
repercutirà positivament en el seu balanç, per tant a totes elles
els hi interessava conèixer aquest secret.
Durant la jornada es van citar les estratègies de màrqueting
online més efectives, a més de les cinc eines que milloren la
estratègia empresarial online, o fins i tot com aconseguir els
contactes de més de 100 clients en tan sols un mes.

Finalment, les empreses van gaudir d’un esmorzar a peu dret
per intercanviar sensacions i opinions que de ben segur van ser
de profit per a aplicar-ho en el dia a dia empresarial de cada
una d’elles.

INCOTERMS 2020: Una oportunitat
per a millorar eficiència i control de
costos

SOFTWARE CAD: Famílies,
aplicacions i metodologies de
disseny
El primer esmorzar de treball de l’any va tenir la particularitat del
món de l’enginyeria industrial, i va tractar sobre les aplicacions
i les metodologies del disseny, mitjançant el SOFTWARE
CAD. L’enginyer industrial i professor de diferents programes
formatius, el Sr. Alfredo Gallozzi, va explicar de primera mà
l’utilització d’aquest software.
El desenvolupament i la fabricació de productes en l’actualitat,
no és possible sense una gestió integral de tots els processos
de disseny, desenvolupament i producció. Aquests processos
es poden dur a terme fent ús de diverses eines assistides,
mitjançant la innovació tecnològica de la que gaudeixen avui
dia les empreses del sector. En aquest sentit, els sistemes CAD
3D són l’eina actual de suport en el desenvolupament industrial.
El ponent, especialitzat en sistemes CAD, va poder introduir
el concepte i la posterior explicació de com maximitzar el
rendiment en aquests processos industrials, que avui dia ja es
fan en una gran totalitat mitjançant l’ordinador.
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En una jornada sobre la internacionalització, la Carme López
Sierra, directora de Trade Finance de Banc Sabadell, ens ha
parlat sobre els Incoterms de l’any 2020. Els Incoterms són
les regles internacionals acceptades per tots els governs i per
totes les parts involucrades en el transport internacional de
mercaderies.
A banda de conèixer que són els Incoterms, hem conegut de
primera mà la seva utilitat pels governs i com es poden arribar
a estandarditzar aquestes regles que són iguals per a tots els
països. En aquest aspecte, és difícils que tots els governs es
posin d’acord per establir aquestes mesures, però cada any s’ha
de fer per dur a terme el control d’importacions i exportacions.
Al final de l’acte, la Carme López ha posat exemples pràctics que
s’ha trobat ella a la Cambra de Comerç Internacional, ja que
n’és membre de la comissió bancària representant Espanya.

Esmorzars de treball
SMART FACILITIES: La gestió
intel·ligent de les seves
instal·lacions
A la UEI es va celebrar l’esmorzar de treball que va fer referència
a la gestió intel·ligent de les instal·lacions empresarials. El
concepte de SMART FACILITIES fa referència a una nova eina
empresarial que permetrà minimitzar costos de manteniment i
millorar-ne la qualitat del servei.
Per mitjà del Grup Mastercold, i gràcies als tres ponents que
van portar –Marc Vera, Jennifer Cárdenas, Agustín Martínez–
els empresaris assistents van poder descobrir i explorar per
primera vegada el món de les “smart facilities”. Els protagonistes
ens van parlar de la importància del bon manteniment de les
empreses, i que la primera opinió dels clients sovint es forma
mitjançant l’estat en el que es troben les instal·lacions.
Quins avantatges suposa fer ús de les “smart facilities”? Com
es pot implementar i explotar en el dia a dia de cada empresa?
Aquestes són algunes de les preguntes que es van respondre
durant el 14 de maig. Gràcies a aquest esmorzar de treball, avui
dia moltes empreses associades ja utilitzen alguna de les eines
que es van introduir a la UEI.

LES CLAUS DE L’ÈXIT EMPRESARIAL I
PROFESSIONAL A L’ERA DIGITAL
Si et diguessin que en 90 minuts una persona és capaç de donarte les claus de l’èxit del món empresarial, t’ho creuries? De la
mà d’Andoni Rodríguez, formador, consultor i conferenciant
professional això va ser possible.
Els assistents a l’acte van rebre aquesta pregunta i molts van
respondre de forma negativa. Però no és com es comença, és
com s’acaba. Els participants de l’acte van acabar obtenint les
tres claus per afrontar els reptes del context actual digital.
En primer lloc es va fer referència a la transformació digital,
importantíssima en el model de negoci instaurat avui dia, ja
que la majoria de processos es fan tecnològicament. Un altre
de les claus de les quals va parlar el ponent, és la de donar
importància de crear i vendre valor diferencial, mitjançant la
transformació del valor afegit en valor diferencial.
Finalment, i la clau més important des de tots els punts de
vista és l’actitud. Si no es fa el treball amb passió i ganes, és
molt difícil obtenir un bon resultat final, ja sigui en forma de
producte, servei o de beneficis econòmics.

TALLER DE XATBOT: Conèixer i aprendre sobre l’eina del xatbot
L’esdeveniment, organitzat conjuntament per la Unió
Empresarial i el Cercle de Directors TIC, i amb la docència de
Sonsoles Valero i Pedro García, ambdós professionals en la
utilització d’aquesta eina. El taller va permetre donar a conèixer
el xatbot, i aprendre a desenvolupar-ne mitjançant dialogflow
de Google.
Què és el xatbot? El xatbot és un programa informàtic amb
el qual és possible mantenir una conversació, tan si volem
demanar alguna mena d’informació o portar a terme una acció.
D’aquesta manera els assistents van poder experimentar amb
aquest software que cada vegada està creixent més dins el món
empresarial. A la conclusió de l’acte es va poder entendre la
utilitat del xatbot, que és la d’optimitzar el temps laboral dels
treballadors, deixant que el “primer filtre” informatiu es faci
tecnològicament.
Tribuna de l’Empresari

7

Automoció

LA UEAC ES RENOVA
La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya ha decidit
renovar la seva imatge a través d’un nou logotip, per una més
actual però sense perdre l’essència del gremi.
La societat i les empreses han evolucionat i és per això que
la UEAC ha volgut canviar la seva imatge corporativa per una
que defineixi el moment actual, que representi un gremi que
evoluciona però que també reflecteixi els nostres valors de
sempre.

A més a més, la UEAC també estrena Instagram, que
conjuntament amb la pàgina de Facebook del gremi, servirà
per arribar a un públic més ampli i donar a conèixer totes les
tasques, esdeveniments i formacions que es porten a terme
des de l’associació. També trobareu allà informacions tècniques
d’interès, que els associats podran ampliar sempre al gremi.
Segueix-nos a les nostres xarxes!!
Instagram - @automociocat
Facebook - @automociocatalunya.cat

TROBADES DE TALLERS A CATALUNYA
Com cada any, la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya
ha recorregut diverses comarques de Catalunya realitzant
jornades per apropar informacions d’interès als tallers
mecànics. En aquesta ocasió, s’ha comptat amb la participació
dels membres de la Junta Directiva de la UEAC: el President
Sr. Domingo Comas, el Vicepresident Sr. Josep Villagrasa, i el
Secretari General Sr. Carles Torras. En una primera introducció,
els assistents van conèixer a través d’una presentació el
funcionament del gremi.

La ponència finalitzava amb la intervenció del President de
l’associació, el Sr. Domingo Comas, que explicava el canvi de
paradigma que s’està produint pel que fa als hàbits dels tallers
d’avui dia. A més a més, introduïa el tema de la connectivitat
dels vehicles i cap a on va el sector de l’automoció. “Mentre hi
hagi un concessionari que vengui cotxes, i empreses que els hi
donin una assegurança, necessitaran d’algú que els mantingui.
Aquí sempre ens necessitaran passi el que passi”, va assegurar
sempre el President del gremi.

El Secretari General era l’encarregat d’introduir temes com la
documentació necessària que es requereix actualment a cada
taller i també sobre les problemàtiques referents al consum,
i sobre com afrontar les possibles revisions del Departament
d’Indústria als tallers.

Aquest any les jornades es van dur a terme a Osona, al Gironès,
al Baix Empordà, al Maresme, al Vallès Oriental i finalment al
Bages, convertint-se aquesta última en un nou punt estratègic
per la UEAC, després de la gran acollida per part dels tallers
de la zona, que es va entendre com un gran èxit per part de
l’associació i del sector.

D’altra banda, el Vicepresident de la UEAC, Sr. Josep Villagrasa,
dedicava la seva ponència a les noves modificacions respecte la
ITV. Aquesta informació va generar molta atenció als assistents
a totes les trobades, i és que les noves modificacions referents a
les revisions dels vehicles de la ITV, han portat molts maldecaps
als mecànics catalans.
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TROBADA GIRONA

TROBADA MARESME

TROBADA OSONA

TROBADA PUIGCERDÀ

TROBADA VALLÈS ORIENTAL

TROBADA EL BAGES

Automoció

SANT CRISTÒFOL 2019
La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya va celebrar el
tradicional Sopar de l’Amistat amb una gran assistència per part
de tallers, distribuïdors i concessionaris de vehicles. En aquesta
ocasió, l’acte va tenir lloc al Restaurant Mas de Sant Lleí de
Vilanova del Vallès, una magnífica casa senyorial en un entorn
natural incomparable.
El president el Sr. Domingo Comas va iniciar l’acte donant la
benvinguda a tots els membres de la Junta Directiva de Conepa,
que aquest any van estar presents en aquest sopar, després
d’haver celebrat per primer cop l’assemblea a Granollers.
A continuació, va intervenir el Sr. Ramón Marcos, President de
Conepa i en les seves paraules va reconèixer la gran tasca de la
UEAC envers l’organització.
Aquest any han estat premiats amb el reconeixement pels
anys dedicats al sector i amb motiu de la seva jubilació, el Sr.
Jacint Argemí de Garatge Cinto de Lliçà de Vall i el Sr. Guillermo
Sánchez del taller Diesel Congost de Granollers.
Així mateix les plaques que cada any dóna la revista Talleres en
Comunicación han estat pels tallers següents:
- Pneumàtics Goma Negra, com a taller de referència de la zona.
- Rectificadora del Vallès, pels seus 50 anys.
- Autounión Canovelles, per la seva trajectòria comercial i
empresarial.
Finalment, es va donar un reconeixement especial a la Nuria
Álvarez, Responsable de Relacions Institucionals i Comunicació
de Conepa, per la seva vinculació al nostre gremi i la seva gran
professionalitat.
L’acte va finalitzar amb una actuació artística i el tradicional
sorteig gentilesa dels espònsors i col·laboradors.
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Tertúlies del Cercle
LES EMPRESES DAVANT DELS GRANS DESAFIAMENTS DE
LA UNIÓ EUROPEA
A les instal·lacions de la Unió Empresarial es va celebrar un
dinar-tertúlia que tractava sobre l’escenari de les empreses amb
els canvis que es preveuen dintre la Unió Europea. El Brexit, o
les últimes eleccions al Parlament Europeu en aquest any, són
alguns dels desafiaments de les empreses en un futur proper.
Europa no passa pel seu millor moment, i és que davant
d’aquesta onada de crisi i problemes innumerables –refugiats,
atur, populismes, atemptats terroristes, etc.– els empresaris
no saben el que està per venir. Per aquest motiu el Sr. Ferran
Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea
a Barcelona, va protagonitzar el dinar-tertúlia desxifrant aquest
escenari enigmàtic que es preveu.
Durant la presentació, es va incidir molt en el fet que és cert
que el nou paradigma europeu farà canviar moltes coses als
empresaris del continent europeu, el factor més determinant
per això serà el Brexit. Sobretot, pel que fa a les exportacions
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i importacions, els preus es dispararan en els productes del
Regne Unit. Les empreses exportadores hauran de reinventarse d’alguna manera per sobreposar-se a aquest entrebanc en
els propers anys.
Tot i això, el Ferran Tarradellas es mostra optimista i va assegurar
que “es duran a terme accions per tal d’arribar a un acord
entre Europa–Regne Unit, pel que fa a indicadors de mercat i
estandarditzar costos”. Si més no, aquest no és l’únic problema
que té Europa avui dia, i és que aquest factors socials externs
faran que les PIMES siguin una de les principals víctimes.
Malgrat tot, el ponent va assegurar que la Unió Europea no
deixarà de costat a aquestes petites empreses que afirma ser
“el motor d’Europa”.
Finalment, durant el dinar es va poder parlar de tots aquells
neguits que se’ls hi van generar als empresaris durant la jornada.

EL COTXE ELÈCTRIC: ÉS SOSTENIBLE?
La producció de vehicles té un impacte econòmic inimaginable.
Actualment hi ha 1000 milions de cotxes al món i es produeixen
anualment 80 milions més. Durant l’últim Dinar-Tertúlia del
Cercle d’Empresaris en Gabriele Palma, Director de Casa Seat,
ha explicat a més d’una trentena d’empresaris vallesans quins
són els reptes i les tendències del sector.
El concepte de mobilitat està en constant evolució i actualment
la societat s’enfoca en trobar solucions sostenibles al respecte.
Però, les aconseguirem a curt termini? Gabriele Palma ha
donat a la seva ponència al Cercle d’Empresaris una visió molt
més realista del que estàvem acostumats. Ha parlat de les
solucions de futur com el Car Sharing, els cotxes autònoms o
la digitalització dels vehicles, serveis i tecnologies que ja estan
al mercat, però que afirma que encara han d’evolucionar per
tenir èxit.
Segons Gabriele, tot i que l’ús de cotxes de motor de combustió
sempre ha estat en el focus, l’impacte ambiental dels vehicles
en l’escalfament global és només d’un 9% del total. Tot i això,
segons les noves normatives, en els propers 30 anys els vehicles
hauran de reduir el seu impacte en un 40%. Això representa
un problema de temps per les empreses productores ja que
el desenvolupament de projectes i el temps que necessiten
aquests al mercat per a ser rentables no és suficient per arribar
a l’objectiu.

Les empreses dediquen grans esforços econòmics per treballar
en aquesta direcció, però actualment adaptar un cotxe per a
convertir-lo a elèctric té un cost de 10000 euros per vehicle, que
finalment repercuteix en el consumidor i que aquest no està
disposat a pagar. Aquí, explica, haurien d’entrar els governs
amb ajudes que reduïssin els preus dels automòbils de forma
fictícia.
El Director de Casa Seat afirma que l’ús de vehicles elèctrics
representarà un gran avanç per la sostenibilitat, però no estem
tenint en compte l’impacte ambiental que implicaran els nous
processos de producció de bateries o la gestió del residu en que
es convertiran quan acabi la seva vida útil. En Gabriele, conclou;
Tindrem un cotxe sostenible? Sí, però encara queda molt per
treballar.
Un cop finalitzada la xerrada, els assistents van compartir taula
amb el ponent i van poder seguir formulant preguntes en el
decurs d’aquest Dinar-Tertúlia del Cercle d’Empresaris.
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La Unió Empresarial
promociona la igualtat de
gènere a les empreses
La igualtat de gènere en el món laboral és una de les
assignatures pendents de les empreses, i és per això que la
Unió Empresarial ha organitzat una jornada empresarial per
parlar de les noves normatives i eines de les que disposen en
l’actualitat els empresaris per regular la igualtat entre homes i
dones a la feina.
El passat mes de novembre la sala d’actes de la Unió Empresarial
va acollir la jornada “Promoció de la igualtat de gènere: eines
per a les empreses”. Aquesta va ser dirigida pel Sr. Antonio
Benavides, Inspector de Treball, que va aconsellar a les
empreses assistents, com aplicar la igualtat de gènere efectiva
a través dels plans d’igualtat i registres de salaris.
La seu de la UEI va poder gaudir d’una jornada informativa, amb
un ponent de luxe com és el Sr. Antonio Benavides, que a part
de ser inspector de treball és professor de Dret en la Seguretat
Social de la Universitat Ramón Llull (URL). “Crec que la jornada
d’avui ha pogut aclarir alguns aspectes que no han tingut molta
repercussió mediàtica, per exemple el registre de la jornada que
és un tema eminentment laboral”, assegurava el Sr. Benavides.
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Els empresaris van poder ser assessorats en matèria de la
igualtat de gènere dintre les empreses a través dels nous plans
d’igualtat que van ser repassats en la presentació. A més a més,
es van detallar els passos a seguir sobre els registres salarials.
Entre tanta informació, també va haver-hi temps per fer un
cafè i esmorzar per seguir debatent sobre aquells temes que
generaven més expectació entre els assistents. A la represa
però, també es va aprofitar per parlar d’una de les qüestions
que més preocupen als empresaris, com és el registre de la
jornada laboral. En el torn de preguntes el ponent es va mostrar
molt sòlid en totes les seves respostes: “L’empresa garantirà el
registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret
d’inici i fi de cada persona treballadora, sense prejudici de
flexibilitat horària”.
Per finalitzar la Jornada, el president de la UEI, el Sr. Joan Díaz,
va concloure recalcant la utilitat de la xerrada per poder aplicarho diàriament a les vides laborals de les empreses. La ponència
va ser possible gràcies a JDA SFAI que va facilitar que el ponent
pogués assistir i protagonitzar l’acte.

G R A N O L L E R S

ESMORZARS DE FORQUILLA - MENÚ DIARI I FESTIUS - SOPARS - PRODUCTES DE PROXIMITAT - ESPECIALITAT EN BRASA
MENJADOR PRIVAT PER CELEBRACIONS - GRAN VARIETAT DE VINS DE LA NOSTRA BODEGA

MENÚ
diari

De dilluns a dijous de 8.00h a 16.00h - Divendres i dissabte de 9.00h a 00.00h
Avinguda d'Europa, 15 - 08401 Granollers

4.0
CERVA 4.0: Un somni a punt de fer-se realitat
Després de gairebé un any de gestació del projecte, el
CERVA 4.0 ultima els darrers preparatius per posar-se
en marxa. Aquest 2020 a les instal·lacions de la Unió
Empresarial han tingut lloc les primeres reunions de
treball sobre els detalls del Centre Experimental de
Realitat Virtual i Augmentada 4.0.
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha impulsat
aquest projecte, a través del qual es posarien a l’abast
de les micro, petites i mitjanes empreses eines de
producció vinculades a la indústria 4.0. Aquest centre
serà un dels únics especialitzats en realitat virtual
augmentada al sud d’Europa i es convertirà al mateix
temps, en un centre de transferència de tecnologia i de
formació per als treballadors. Al CERVA 4.0 es podrà
accedir a les tecnologies més capdavanteres, al talent
més especialitzat i al coneixement industrial.

16

Tribuna de l’Empresari

A més a més, el projecte compta amb empreses
capdavanteres en realitat virtual i augmentada com són
Integral, PTC o Rockwell Automation i actualment ja
compta amb l'interès de deu projectes empresarials.
Cal afegir que els centres educatius de la UVic –
UGranollers i Escola Municipal de Treball (EMT) també
donaran suport al projecte, així com els gremis
d’automoció (Unió d’Empresaris d’Automoció de
Catalunya) i del metall (FEM Metall) –principals sectors
beneficiats del projecte–. Ambdós gremis i centres
educatius, són associats a la UEI i col·laboraran amb el
CERVA 4.0, ja que en sortiran beneficiats gràcies a la
proximitat del centre.

SUMTEC pioners en
els últims avenços en
seguretat
Avui en dia les càmeres de seguretat
ens permeten gravar en instal·lacions
protegides i veure que ha succeït en un
moment concret. Amb la aparició del
vídeo anàlisis , les càmeres adquireixen
molta més importància, transformant-se
en una eina molt eficaç que augmenta la
capacitat de vigilància tan de personal
de seguretat com dels operadors d’una
central receptora d’alarmes.
La tecnologia del vídeo anàlisis s’està
consolidant amb força en el mercat.
Actualment la seva utilització ja va
molt més enllà de les infraestructures
critiques i ja es molt habitual en entorns
industrials i residencials
El vídeo anàlisis permet generar alarmes
a partir de les imatges de les càmeres
de seguretat. Els sistemes analitzen el
contingut de les imatges de les càmeres
i ens avisen quan es produeix una
intrusió. Son sistemes de vídeo vigilància
automàtica que tenen una doble funció.
Per una banda, una actuació immediata
en cas d’alarma real i, per una altre, no
provocar molèsties a l’usuari final en cas
d’una falsa alarma causa per animals,
vegetació, etc..
SUMTEC ha participat en instal·lacions
d’analítica de vídeo per tot tipus
d’entorns industrials, centres de
distribució, residencials i instal·lacions
del sector públic .
SUMTEC utilitza la tecnologia de
l’empresa catalana DAVANTIS, el major
fabricant europeu d’equips d’analítica
de vídeo especialitzats en protecció
perimetral.

La col·laboració directa de les dues
empreses garanteix un acompanyament
des de el procés de disseny de la
instal·lació fins a tots els passos posteriors
que es porten a terme per assolir el bon
funcionament i l’èxit del projecte.

CAS PRÀCTIC
Una important empresa de logística
Internacional va exposar la seva
necessitat de millorar la seguretat
dels seus centres de distribució
repartits a diferents indrets de la
geografia espanyola,
SUMTEC va proposar una solució
basada en servidors de vídeo anàlisis
de DAVANTIS per protegir tot el
perimetral exterior de les naus i
campes.
Els sistemes de vídeo vigilància
automàtica es van connectar a una
Central Receptora d’Alarmes.

AVENÇOS EN VÍDEO ANÀLISIS
DAVANTIS incorpora en els seus equips
la última tecnologia en intel·ligència
artificial i deep learning aconseguint la
major taxa de fiabilitat de detecció del
mercat i el número més baix de falses
alarmes.
SUMTEC és pioner en la utilització de
nous productes que permeten a una
Central Receptora d’Alarmes oferir nous
serveis. L’objectiu és que la inversió que
fa l’usuari es transformi amb creació
de valor. Per exemple, les instal·lacions
de SUMTEC permeten encendre llums,
activar sirenes o parlar en viu amb la
instal·lació quan l’operador encarregat
de rebre els salts d’alarmes ha verificat
que s’ha produït una intrusió real,
d’aquesta forma tenim un sistema actiu
amb capacitat dissuasòria.

En el projecte es va poder utilitzar
el sistema existent de circuit tancat
de televisió i reduir els costos de
personal de seguretat.
La solució va ser recomanada
per una consultora independent
especialitzada en reducció de costos,
reafirmant la solució com un sistema
eficaç i econòmicament rendible.

SUMTEC SEGURIDAD SL
Crta. Dosrius, 165
08440 Cardedeu
938455904
seguridad@sumtecseguridad.com
www.sumtecseguridad.com
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DESCOMPTES
PELS ASSOCIATS

Solucions Tecnològiques

Condicions
preferents

EMPRESES AMB
DESCOMPTES PACTATS:

Assessoria fiscal, laboral i jurídica
Consultoria R.R.H.H.
Auditoria

Formació d’idiomes
AIT LANGUAGE SCHOOL

Condicions
preferents
socis
Instal·lació de sistemes de seguretat
SUMTEC SEGURIDAD

Auditories i informes
de millora gratuïts
20% de descompte

Assessor per a l’estalvi energètic
AE ASSESSORIA
ENERGÈTICA

Assessorament
Gratuït

Instal·lació, reforma i manteniment
d’ascensors. Accessibilitat i
manteniment de portes de garatge.
ASZENDE

Tracte
preferent

Primera
consulta
gratuïta

Matrícula
gratuïta i
altres
descomptes

10% de descompte
en els serveis facturats

Energia
ESTABANELL ENERGIA

Tracte
Preferent

Fins a 4 mesos
gratuïts en
manteniment!

Especialistes en assessorament
i gestió de vehicles
GABALDON

Implantació i Certificació de
Sistemes ISO
Tecnologia organitzativa
AEQ

Serveis de neteja
SECRILIM

Condicions
preferents

Xarxes socials
THE SOCIAL MEDIA TEAM

15% de
dte.
Sobre la quota mensual

Per informació més detallada, enviï ’ns un correu a:

Prevenció de riscos laborals
PREVENCONTROL

Consultoria Estratègica, financera i
comercial per pimes
SVI CONSULTORS

Mútua de Granollers
LA MÚTUA

Preus
especials

Condicions
avantatjoses

Condicions
millorades

Centre Esportiu
L’Espaiwellness pàdel

Xarxa d’aparcaments
PÀRQUINGS BLAUS

Assegurances
CATALANA OCCIDENTE

1r mes quota gratuït

Condicions
preferents

40% de
dte.

Tarifa empresa especial

Matrícula
gratuïta
Del preu tarifa del pàrquing

Carburants d’automoció

Serveis d’enginyeria i Arquitectura
BELLAVISTA ENGINYERIA

Dte. fins a
7 cts./€

Assessorament
gratuït
+ dtes.

Per litre
BENZINES

Externalització de serveis
professional “Outsourcing
empresarial” i de consultoria
FCA CONSULTING

Dte. fins
10 cts./€a
Per litre
GASOIL

Dispositius VIA-T Gratuïts

Sopars i dinars d’empresa
MAS DE SANT LLEÍ

Fundació
VIVER DE BELL-LLOC

Aperitiu
gratuït
en menú de gala

Condicions
preferents

comunicacio@uei.cat o truqui al 93 860 47 00 (Laura)

Diagnòstic
comercial
sense cost

Autònoms i SCP
ÀGORA

Primera
consulta
gratuïta

PROGRAMA
30 PLUS
Contracta personal
amb subvenció del

100%
del salari mínim
interprofessional amb
formació a mida

El Projecte et permet fer-ho amb un ajut econòmic* del Salari durant 6 mesos.
- Formació simultània adaptada al lloc de treball.
- Tutorització i acompanyament de les persones contractades.
- Suport en els tràmits de la subvenció.
- Contracte parcial 6 mesos.

Si estàs interessat, posa't en contacte amb la Unió Empresarial el més aviat possible al
Tel. 93 860 47 00 o per correu electrònic comunicacio@uei.cat

ACOTAT EN TEMPS I PLACES!!
*Ajut corresponent al salari Mínim Interprofessional proporcional a la jornada laboral.
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo EstatalMinisterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de
30 de juliol."

Article informatiu

¿Dónde debemos marcar los
OBJETIVOS DE NEGOCIO para
2020?

Hay empresas que crecen, que son más competitivas, que
obtienen mejores resultados y que mejoran sus ratios (KPIs)
año tras año, con independencia del sector económico donde
actúen. En las siguientes líneas exponemos los aspectos que,
hemos observado, son comunes a dichas empresas y las
orientan hacia el éxito.
Disponer de un Plan Estratégico: ¿Qué ha ocurrido en el
presente año 2019 y que queremos conseguir para el ejercicio
2020?
En primer lugar y como punto de partida, es importante conocer
como vamos a finalizar el año 2019. Es lo que se conoce como un
L.V. (latest view o última estimación del año): los puntos fuertes
y débiles, entender las razones de las desviaciones, etc., para,
de esta forma, definir los nuevos objetivos del negocio para
el año 2020 en todos los ámbitos de la empresa, y sobretodo,
que sean S.M.A.R.T.: Específicos, Medibles, Alcanzables,
Referenciables, y en Tiempo.
¿Qué cambios internos organizativos y de proceso se
requieren?
Hay que identificar en que medida el presupuesto del próximo
año requerirá cambios internos organizativos o de procesos que
puedan tener una incidencia en el coste o bien en la puesta en
marcha de alguno/s de los objetivos marcados.
¿Cómo valoramos al equipo humano y marcamos sus
objetivos?
Es uno de los puntos críticos ya que las personas son las
que moverán el presupuesto, lo harán efectivo y para ello
es fundamental disponer de políticas claras de valoración,

compensación, formación y desarrollo del talento.
¿Qué nivel de innovación incorporamos?
El presupuesto anual debe incorporar objetivos de innovación
no sólo en productos sino también en procesos. En esta área
se deben incorporar nuevas técnicas de gestión: por ejemplo,
LinkedIn en el área comercial, Inteligencia Artificial en el área
productiva, etc.
¿Cómo generamos el Cash Flow y donde lo invertimos?
Siempre en mente la “Gestión eficaz de los recursos”.
¿Qué nivel de indicadores requeriremos para disponer de
un CMI que permita realizar el seguimiento del Presupuesto
2020?
El CMI (Cuadro de Mando Integral) es la herramienta que nos
permitirá realizar el seguimiento “completo” del PRESUPUESTO
2020 desde el punto de vista analítico para, así, poner en valor
la gestión de la empresa.
Desde SVI Consultors, les ayudamos a identificar y poner
en marcha los aspectos estratégicos de su empresa, que
le permitirán un mejor posicionamiento competitivo y una
orientación al éxito.
Josep Prat
SVI Consultors

www.sviconsultorscom
info@sviconsultors.com
#sviconsultors
#creixementempresarial
#estrategia2020 #linkedin4.0
Tribuna de l’Empresari
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El Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa
de Catalunya s'adhereix a la UEI

El Gremi Artesà d’Estètica i Bellesa de Catalunya es va integrar, el passat 1 de setembre, com a
membre de ple dret a la Unió Empresarial Intersectorial. De la mateixa manera, també ha
traslladat la seva seu a les instal·lacions de la UEI, on gaudirà de tots els espais per a resoldre les
problemàtiques del sector i dur a terme formacions i altres reunions.
El Gremi va ser creat l’any 1977 però els seus orígens es
remunten a 1948, amb el “Gremio Provincial Artesano

C

M

Y

de Peluquerías para Señora”, quan perruqueria i

CM

estètica es consideraven com un tot. Actualment és el

MY

principal representant del sector de l’estètica a
Catalunya.

CY

CMY

K

Aquesta associació professional, privada i sense ànim
de lucre que integra totes les persones que es
dediquen pel seu compte a la prestació professional
dels serveis d’Estètica i Bellesa, està en un procés de
modernització que culminarà aviat amb la definició de la
nova Junta Directiva.
La presidència l’ostenta la Sra. Rosa Perdices Torrent,
nomenada en l’Assemblea General celebrada el passat
22 de juliol. L’objectiu de la presidenta serà la
d’encapçalar la lluita per la defensa dels interessos del
sector, així com fer front als problemes particulars i
genèrics dels empresaris.
Amb l’ànim de donar-li un impuls més professional i
dinàmic al col·lectiu, s’obre d’aquesta manera una nova
etapa en el sector de l’estètica i bellesa de Catalunya, un
dels més antics del territori català.
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Resultats Tangibles
Com molts de vostès sabran, cada vuit anys, aproximadament,
s’actualitzen les normes que estableixen els requisits dels
sistemes de gestió. Sigui sistemes de gestió de la qualitat, del
medi ambient o de salut i seguretat laboral. Per posar tres
exemples ben coneguts.
Aquestes actualitzacions tenen per finalitat adaptar les normes
als canvis de l’entorn en que les empreses desenvolupen
les seves activitats, per una banda, i per l’altra i a la llum de
l’experiència en la seva aplicació, millorar el seu redactat per
augmentar la seva utilitat i, en conseqüència, els sistemes de
gestió que en depenen. Així, al setembre de 2015 es varen
publicar les noves versions de les normes ISO 9001 de Sistemes
de Gestió de la Qualitat i ISO 14001 de Sistemes de Gestió Medi
Ambiental.
Naturalment, quan es canvien les versions de les normes
s’estableix un període de transició, a fi i efecte de donar temps
a les empreses per fer els canvis necessaris i adaptar els seus
sistemes de gestió per possibilitar el compliment dels nous
requisits.
Un cop fets aquests canvis en els sistemes de gestió, arriba
el moment de fer les auditories aplicant els requisits que
estableixen les noves versions. Això significa que, de mitjana,
fa poc més de dos anys que les empreses amb els sistemes de
gestió certificats estan treballant amb els canvis necessaris per
adaptar-se a les noves versions. Temps suficient per calibrar
l’impacte d’aquests canvis en el funcionament dels sistemes i
de les empreses.

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), ja que té la virtut de
visualitzar de forma ràpida i senzilla la situació d’una empresa
o organització en el seu entorn. Un esquema molt utilitzat es el
que reproduïm a continuació:

Això no obstant la norma no exclou requisits de versions
anteriors com la planificació i control de les operacions, la
bondat del procés de fabricació, o de prestació del servei, la
millora contínua o la satisfacció del client, però l’adopció del
Pensament Basat en el Risc dona un nou enfocament a totes
aquestes qüestions.
Tot això simplifica també la documentació dels sistemes, -cosa
recollida en la mateixa norma- el que facilita la seva adaptació
a organitzacions petites o mitjanes, donant com a resultat
sistemes de gestió més pràctics, més senzills i, sobre tot, més
útils.

En tot aquest temps, les impressions que estem recollint
els auditors, francament, no poden ser més favorables.
Efectivament, articular un sistema de gestió establint com a eix
principal la identificació i gestió del risc i, per tant, també de les
oportunitats –tant el risc com les oportunitats poden derivar
tant de l’entorn com de la pròpia empresa- estableix una base
per augmentar l’eficàcia dels sistemes, assolir millors resultats i
prevenir possibles efectes negatius.
Com especifica la norma ISO 9001, “...les oportunitats poden
sorgir com a resultat de una situació favorable per assolir un
resultat previst, per exemple, un conjunt de circumstàncies
que permeti a l’empresa atraure clients, desenvolupar nous
productes i serveis, reduir els residus o millorar la productivitat”
L’aplicació d’aquesta metodologia que s’anomena el Pensament
Basat en el Risc, no té una única manera de concretar-se –de fet,
la norma deixa total llibertat per abordar aquesta qüestió- però
hi ha força consens en elaborar un DAFO (inicials de Debilitats,
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Joan Palé Llistuella

AEQ Quality Assessment Enterprises
Director General
www.aeq-consulting.es / dgpale@aeq-consulting.es

L'Entrevista
ALBERT SOLEY

Nascut al peu del Montseny, entre els boscos de Bigues i Riells, l'Albert Soley ha crescut envoltat de muntanyes.
Aquest fet, que podria passar desapercebut per qualsevol altra persona, és un dels factors pels quals avui dia és
esportista d’elit i un dels corredors més reconeguts d’Spartan Race i Obstacle Course Races (OCR) del món.
La seva aparença tranquil·la i serena amaga la bèstia competitiva que duu dins. Amb els seus 169 cm ha aconseguit la
medalla de bronze al Campionat del Món d’Spartan Race de Grècia (2018), i prèviament ha estat bicampió europeu
(2017 i 2018) i s’ha proclamat per tercer cop campió d’Espanya de la mateixa modalitat. L’Albert Soley ha trencat amb
l’estereotip d’espartà, i ha demostrat que a vegades més val traça que força –tot i que la força no està exempta en el
biguetà–.
Tot i ser tota una eminència de les curses d’obstacles, no ha deixat mai de tocar de peus a terra. Combina la seva
faceta esportiva amb la d’instal·lador elèctric, i actualment és autònom associat a la Unió Empresarial (UEI). La mescla
de la vessant esportiva amb la seva faceta empresarial han confluït i ha despertat l’esperit emprenedor que el
caracteritza en l’actualitat.

En primer lloc, per què vas decidir fer-te soci de la
Unió Empresarial?
Per les sinergies empresarials. Els contactes i la relació
amb tantes empreses m’han ajudat pel que fa
esportivament i en l’aspecte laboral. A més a més,
m’aporta molts beneficis, com els cursos de formació
d’altres matèries que potser no domino tant i que em
fan créixer com a empresari i com a persona.
Recomanes a la gent esdevenir autònom, o avui
dia no surt a compte? Explica’ns la teva
experiència.
He tingut la sort de viure-ho des de les dues
perspectives i al final ser autònom té uns inconvenients,
com el de pagar més impostos o la gestió
administrativa, però també té els seus avantatges.
Et pots organitzar a la teva manera i això és molt
important, ja que tens moltes més ganes d’anar a
treballar perquè t’ho gestiones com tu vols i al final no
depens de quasi ningú més.
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"Córrer em desconnecta
de la feina"

Com combines la faceta empresarial i esportiva?
Ja tens temps per fer-ho tot?

Què és el que et fa seguir endavant durant les
curses quan el teu cos diu que ja no pot més?

No tinc gaire temps per fer-ho tot. Al ser autònom haig
de fer factures i altres feines després del meu horari
laboral, i això em comporta que hi ha dies que no puc
entrenar o que potser haig d’escapar-me a la nit, amb el
fred i la foscor, a córrer per la muntanya. Per sort tinc la
motivació de fer allò que m’agrada i sortir a córrer em
desconnecta de la feina i és un moment per a mi, on
m’evadeixo de tot.

Com en la vida en general sempre hi ha moments en
que les coses no surten bé o que no transcorren com
tu voldries, llavors has d’intentar resoldre-ho el més
aviat possible. Al ser una cosa que em satisfà molt
intento refer-me ràpid, pensant en tot l’esforç i el temps
que li he dedicat a l’entrenament per arribar fins allà.
Per què creus que has triomfat tant en tan poc
temps? Estem parlant que et vas iniciar en aquest
món al 2016...
Perquè m’apassiona. Jo crec que una cosa quan la
gaudeixes sempre o quasi bé sempre t’acaba sortint bé.
Sóc una persona que quan em centro a fer una cosa ho
dona tot i ho intenta fer el màxim de bé possible o
preparar-ho el millor que pugui.

Creus que els valors que s’apliquen a l’esport es
poden posar en pràctica en el món empresarial?
Jo penso que sí. L’esport és un sacrifici i comporta un
esforç, i aquests valors es poden aplicar en el món
laboral. Al cap i a la fi, tothom ha de treballar per poder
viure i tirar endavant i potser no t’agrada tant com
l’esport, però anar a treballar ha de ser un repte per
intentar millorar dia a dia i buscar la millor manera per
viure.
Per què les curses d’obstacles? Què t’ha captivat
d’aquesta competició tan particular?
Aquestes curses em feien molta gràcia, i al no poder
combinar-ho amb el triatló –l’esport que realitzava
prèviament–, vaig decantar-me per les Spartan Races i
de moment no me’n penedeixo (riu). Són curses
envoltades de muntanya, que és una cosa que adoro, i
això juntament amb que no només és córrer sinó
també superar obstacles en el transcurs de la cursa, em
genera una satisfacció extra.

Quins són els teus reptes, en l’àmbit esportiu, que
tens en ment a curt termini?
Aquesta pregunta és difícil de respondre. Pensant-ho
bé, m’agradaria tornar a aconseguir el campionat
d’Europa, aquest és el meu objectiu. Òbviament tinc
l’espina clavada del Campionat del Món, però és un
repte dificilíssim, ja que no m’hi dedico exclusivament i
tinc altres prioritats com la meva parella, els amics o
inclús la meva feina.
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Hotels Vallès Oriental

Canvi de presidència
a HVO
Sílvia Brunet, directora de l’Hotel Augusta Vallès de Vilanova
del Vallès, és la nova presidenta de l’Associació d’Hotels del
Vallès Oriental (HVO). D’aquesta manera s’inicia una nova
etapa en la que es vol continuar amb l’objectiu de defensar
els interessos del sector, vinculats al turisme, la indústria i el
comerç del territori. Enric Gisbert, antic president, es manté
com a secretari a la junta.
La decisió es va prendre en assemblea general de l’Associació
d’Hotels del Vallès Oriental, juntament amb la composició de
la nova junta directiva, que està formada per Sílvia Brunet
(Hotel Augusta Vallès de Vilanova del Vallès) com a presidenta;
Joan Anglí (Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui)
com a vicepresident; Enric Gisbert (Hotel Granollers) com a
secretari; i Laura Zamora (Aparthotel Atenea de Granollers)
com a tresorera.
Els nous vocals són Carlos Picapeo (Ibis Montmeló); Carles
Barcons (Hotel Molí de la Torre de Bigues i Riells); M. Eugènia
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Borràs (Balneari Broquetas de Caldes de Montbui); Estefania
Gascón (Holiday Inn Express de Montmeló); Jordi Fontcuberta
(Hotel Montmeló), i Sabrina Maamoun (B&B Hotels Granollers
i Mollet).
Brunet afirma que el Vallès Oriental sempre s’ha vist com una
zona industrial i no turística, però des de l’Associació es volen
destinar esforços a canviar aquesta idea i aconseguir que a
la comarca hi passin coses tot l’any, per desestacionalitzar el
turisme dels moments que tots coneixem com la Formula 1 o
el motociclisme.
HVO representa actualment a 1.250 habitacions d’hotels,
fondes, pensions, cases rurals i apartaments de la comarca,
que facturen cada any 25 milions d’euros i on pernocten
515.000 persones.

DESPRÉS DEL CORONAVIRUS

La crisi del coronavirus ha afectat durament el teixit
empresarial de tot el nostre país i del món en general. Molts
empresaris catalans han hagut d’acomiadar temporalment a
la totalitat o part del seu personal. Els governs van congelar
l’activitat per decret, però el desconfinament i la desescalada
no portarà l’activitat a la normalitat a la que estàvem
acostumats.

La pandèmia canviarà el món laboral? Es reduirà el comerç
internacional? Viatjarem menys? Comprarem més Km 0?
S’implantarà el teletreball? Les empreses començaran a
donar prioritat al respecte al medi ambient? Què passarà
amb Europa? Aquestes són només algunes de les preguntes
que es fan empresaris i experts respecte al nou món que ens
espera.

Les pandèmies històricament han tingut sempre un impacte
econòmic a llarg termini, i aquest cop no serà diferent.
Tenint en compte aquests precedents, els efectes de la
Covid-19 podrien persistir durant dècades. En el cas de la
pesta negra del segle XIV, es va reduir molt substancialment
la població europea, pel que es va produir un increment de
salaris i millors condicions de vida entre els supervivents.

El planeta ha estat trastocat amb la irrupció d’un virus que
ha sacsejat l’economia, la política, les relacions socials,
personals i la convivència humana en general. Cap país
ha demostrat estar preparat per afrontar una pandèmia
d’aquestes característiques i que feia temps es veia venir
pels científics experts en la matèria. Aquesta crisi ha
posat de manifest la importància d’invertir en salut i en
investigació, fet que els governs no han tingut en compte
sovint a l’hora de fer retallades. La ciència i la medicina han
estat a les converses de totes les famílies i des de la Unió
Empresarial esperem que hi hagi una revaloració d’aquestes
feines i que tinguin el reconeixement que es mereixen.

En aquesta ocasió, l’afectació de la Covid-19 ha incidit
sobretot en persones que ja no estaven en edat laboral, pel
que aquest escenari no es repetirà. El que si podrem veure
serà un increment de l’estalvi, menys oportunitats d’inversió
i molta prudència. L’estancament de l’economia obligarà
als governs a posar en marxa mesures d’estímul durant els
propers mesos.
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NEUS ROF

50 anys de la Perruqueria Siluet
Des del 1970 la perruqueria Siluet ofereix els seus serveis als veïns i les veïnes de Les Franqueses del Vallès. En el primer
tercera del número 2 del carrer Plaça Gaudí, han passat milers de clients i la majoria han acabat repetint. Sense luxes i
utilitzant el mètode de comunicació tradicional del “boca-orella” han anat augmentant el seu volum de negoci fins el dia d’avui.
Cinquanta anys més tard, la Neus Rof està orgullosa del negoci que ha creat, criat i cuidat. En l’actualitat compta amb un equip
de tres noies més, que juntament amb ella, atenen a la clientela, no només en termes de perruqueria sinó en estètica també.
La perruqueria es veu radiant gràcies a la reforma que va fer anys enrere, que segons la Neus Rof “li va donar un toc modern
al local”.
Com van ser els inicis de la perruqueria Siluet?
Entre la primavera i l’estiu de 1969 es va gestar tot. El bloc
de pisos on és ara mateix la perruqueria s’estava construint,
de fet, tot això abans eren camps. Fins que no es va
construir el bloc de pisos no vaig poder posar la
perruqueria. A més a més, els meus pares em van ajudar
econòmicament, i es van haver de vendre un terreny per
poder comprar el pis. Tot seguit em vaig posar en mans
d’una casa comercial que em van ajudar a estructurar la
perruqueria al meu gust.
En què creu que ha canviat més el sector de la
perruqueria en aquests cinquanta anys?
Sobretot ha canviat a partir que la tecnologia ha fet que la
gent no necessiti anar a fer cursets en certa manera,
perquè per internet hi trobes de tot i més. Inclús pel que fa
als clients, que et pots pentinar i t’ensenyen com ho pots
fer. Això sí, una cosa que no et pot donar la tecnologia és el
tracte personal que donem nosaltres als clients. Jo sempre
dic que per ells és com anar al psicòleg, arriben es volen
relaxar, t’expliquen les seves inquietuds... Això no t’ho dóna
internet.
Quins creu que són els principals problemes del
sector de la perruqueria i l’estètica actualment?
Hi ha moltes perruqueries. Masses. Això crec que és una
cosa que s’hauria de regular. No és normal que aquí en
quatre carrers, no sé si n’hi ha 10 o 12. Llavors hi ha una
massificació de perruqueries, gràcies a les facilitats que es
dóna per muntar-ne de noves. Les mateixes cases
comercials et fan la perruqueria en un moment, tan sols has
de pagar i ja està. Des del meu punt de vista, penso que és
una equivocació.
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Des de quan fa que vostè és afiliada a la Unió de
Perruqueria i Estètica (UPE)?
Des que es va fundar el 1995. El gremi per a mi ha tingut
molts avantatges sobretot en l’àmbit d’assessoria. El fet que
et puguin assessorar amb consultes i resoldre els dubtes
sobre aspectes legals, fiscals, de drets d’imatge, etc. Fa uns
quants anys, quan vaig posar la perruqueria no hi havia res
d’això, i per mi m’ha estat molt útil el gremi per poder estar
al dia de tots aquests aspectes més administratius.
Per què recomanaria el fet d’afiliar-se a la Unió de
Perruqueria i Estètica (UPE)?
Sobretot pels temes que són legals, fiscals, seguretat social,
assegurances, etc. Tots aquests aspectes si ets afiliat al
gremi no t’has de preocupar per res perquè allà ho trobes
tot i més econòmic. Sempre tens més facilitats amb tot si
tens un gremi darrere que et pot solucionar els problemes.
Si en aquest moment hagués d’obrir la perruqueria
des de zero, ho tornaria a fer?
Convençudíssima. És la professió que m’encanta i l’he
viscuda molt emotivament. Els clients et donen moltíssim, i
no ho canvio per res. Per mi ha estat la meva vida la
perruqueria.

ÚLTIMS ACORDS

MAXCHIEF EUROPE, S.L., NOU SPONSOR

CONVENI AMB SUMTEC SEGURIDAD

Maxchief Europe S.L es converteix en un dels nous
sponsors del Cercle d’Empresaris. El document de
l'acord estipula la oficialització d’un marc estable
de cooperació i col·laboració entre les dues
entitats.

Davant la problemàtica de l’augment de robatoris
a empreses del Vallès Oriental, la Unió
Empresarial ha signat un acord per oferir
condicions avantatjoses i descomptes en sistemes
de seguretat d’última generació.

D’una banda, Joaquim Colom –director general de la
Unió Empresarial–, i de l’altra Pep Garcia –Fundador i
Director General de Maxchief Europe S.L.–, van
formalitzar en un acte oficial la signatura del conveni.
Ambdós representants han afirmat que “ja feia temps
que buscàvem oficialitzar l’acord, perquè prèviament hi
havia hagut un acceptament verbal de les condicions
que s’han signat en el conveni”.

El director de Sumtec Seguridad, el Sr. Xavier Pujadas i
el director general de la Unió Empresarial, el Sr. Joaquim
Colom, han formalitzat un conveni de col·laboració amb
l’objectiu d’oferir un nou servei als associats de la
patronal i els seus gremis i associacions adherides.

L’empresa situada a Barcelona, dissenya i comercialitza
mobiliari plegable i accessoris dirigits al mercat
professional, i és líder del segment a més de 80 països
del món amb la seva marca ZOWN. La seva estratègia
es basa en la innovació i un constant llançament de
productes, un màrqueting global, una garantia europea
i una logística flexible i eficaç. Des de fa 5 anys,
l’empresa va internalitzar la logística, establint-se a una
nau industrial de 4.800 m2 a Llinars del Vallès.
Maxchief Europe ja era membre associat del Cercle
d’Empresaris, entitat que promou el contacte entre
empreses i personalitats influents. Amb aquesta nova
col·laboració, la companyia de mobiliari plegable
professional promourà l’òrgan de debat i opinió
empresarial de la UEI, participarà activament i donarà
la seva imatge a totes les activitats que es portin a
terme.
D’aquesta manera, Maxchief Europe S.L. s’uneix als
altres sponsors que té el Cercle d’Empresaris com són:
JDA, Mas de Sant Lleí, Estabanell Energia, La Mútua, Mail
Boxes, Sinmaletas.com, Control Group, i Catalana
Occident.

Donada la necessitat actual dels empresaris de disposar
de sistemes de seguretat per a la seguretat i defensa de
les seves empreses, es va posar en marxa aquesta
col·laboració entre ambdues entitats que permetrà
millorar preus als interessats.
SUMTEC oferirà auditories gratuïtes dels sistemes
de seguretat que ja tinguin instal·lats les empreses
interessades, informes gratuïts de millora i
recomanacions en seguretat i un 20% de
descompte en els pressupostos.
La Unió Empresarial busca la garantia de qualitat en tot
allò que ofereix als seus socis, i en aquest cas Sumtec
Seguridad disposa de la millor tecnologia i un meticulós
servei de manteniment, per assegurar una total
tranquil·litat a l’hora de recomanar els seus serveis.
Sumtec Seguridad és una companyia de seguretat
privada que ofereix sistemes i plans de seguretat a tot
tipus d’empreses. La seva oficina central es troba a
Cardedeu, però disposa de delegacions a València,
Madrid, Andalusia, Balears i Castella La Manxa.
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Eﬁciència energètica
i estalvi: impulsa el teu

negoci amb energia
verda!

Tenim un pla a mida
de les necessitats
competitives de la
teva empresa

Contacta’ns a

atc@estabanell.cat
O truca’ns al

900 250 260
Energia

Renovable

