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Desde el sXIX, la potencialidad económica de 
Catalunya ha sido la industria. A ella le debe-

mos el desarrollo y el progreso de nuestro país. 
Ha formado parte de nuestra vida, de nuestra 
cultura, de nuestra filosofía, de nuestra forma de 
trabajo. Nos ha proyectado al mundo, nos ha 
diferenciado en positivo.

En las últimas décadas hemos asistido a un 
deterioro de la imagen pública de las industrias. 
Desde las administraciones públicas se les ha 
exigido una elevada tasa impositiva y normativa.  
En la medida que ha sido posible se les ha inten-
tado sustituir por otras actividades con atributos  
como más bonitas, limpias y no contaminantes. 
Los jóvenes no han querido incorporarse al mun-
do laboral en una industria y los hijos de indus-
triales no han querido continuar con la actividad 
familiar.

En términos generales se ha considerado a 
la industria como algo en decadencia: obsoleto, 
del pasado, con poco futuro. Una actividad em-
presarial cada vez más residual. Factores como 
la deslocalización, el cambio de modelo produc-
tivo han contribuido a ello.

Esta imagen no concuerda con la realidad. 
Catalunya ha sido, es y será industrial.

Desde la Comisión de Industria de Fomento, 
de la cual formamos parte, se ha iniciado un pro-
yecto para relanzar la imagen de la industria ca-
talana,  denominado Industria XXI, sobre los 
datos reales de su importancia y su influencia.

Los datos demuestran que la industria es el 
núcleo articulador de la economía del país y que 
como motor de la economía catalana sigue cre-
ciendo como lo ha hecho sin excepción en los úl-
timos quince años.

La industria excluyendo la construcción y los 
servicios relacionados con la industria, excluyen-
do los servicios financieros, generan el 59,1% 
del V.A.B. (valor añadido bruto), de forma que la 
industria se convierte en la columna vertebral de 
la economía catalana. La industria genera el 

53,7% de la ocupación con más de 1.930.000 
lugares de trabajo. Aglutina el 42,2 % de las em-
presas y es especialmente significativo que es el 
único sector productivo que continua creciendo 
en número de empresas.

Industria XXI quiere transmitir al país la rea-
lidad objetiva de la industria catalana. Su impor-
tancia como generadora de riqueza y estabili-
dad.

Quiere cambiar las percepciones negativas 
poco acordes con los hechos y darle la amplitud 
que tiene, incorporando los servicios que no ten-
drían sentido sin ella.

Quiere motivar y dar apoyo a nuestros empre-
sarios industriales en un momento difícil en el 
cual con más urgencia que nunca, hemos de 
apostar por la innovación, la investigación, la in-
ternacionalización y la formación.

Quiere transmitir a todos los ciudadanos la 
importancia de la industria para la economía y su 
bienestar.

Quiere en definitiva mostrar la realidad indus-
trial catalana, incluidos los servicios a la indus-
tria, animar a nuestros empresarios y llegar de 
forma comprensible al público en general.

La industria sostiene la economía en Catalun-
ya y es el motor del crecimiento, generadora de 
ocupación cualificada y estable.

Se quiere proyectar una imagen de moderni-
dad, atractiva, profesional y liderazgo. Que ver-
tebra socialmente el país y que define su carác-
ter emprendedor.

No hay duda de que nuestra industria en tér-
minos generales es moderna, internacional, inno-
vadora, productiva, competitiva, tecnológicamen-
te avanzada, respetuosa con el medio ambiente, 
preocupada por la formación a todos los niveles, 
liderando sectores y mercados, generadora de 
ocupación y con un futuro esperanzador.

Ésta es nuestra realidad, de la que todos nos 
debemos sentir partícipes y orgullosos de perte-
necer a ella.

¡Feliz Navidad!

La industria y Catalunya

editorial



4

e
m

p
re

sa
ri

a
l

d
ia

ri
o

Eliseu Santandreu
Colaborador de 
AEBALL/UPMBALL

informesumario

Nº 70. NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2008
Revista Bimestral. Año XIV

Edita: Asociación Empresarial y 
Unión Patronal Metalúrgica de 
l’Hospitalet i Baix Llobregat

Directora: Rosa Fiol
Redacción: Mª.P. Fiol, A. García, 
A. Ridruejo, M. Fernández, M. Calvet, 
N. Olea, V. Santolaria, H. Salsas, 
Maite Baratech, J.M. Campanera, 
H. Busqueta

Redacción: Av. Fabregada, 93, 1º 
3ª. 08901 L’Hospitalet
Tel: 933 370 450 Fax: 933 375 015
e-mail: aeball@aeball.net

Realización: Ediciones Rondas, S.L.
Depósito Legal: B-44.082-94
Tiraje: 6.000 ejemplares

Los artículos publicados en DIARIO 
EMPRESARIAL reflejan sólo la 
opinión de sus autores

La función financiera 
ante la crisis❚❚ Editorial

La industria y Catalunya 3

❚❚ Informe
La función financiera ante la 
crisis 4

❚❚ Entrevistas
Joaquim Balsera, Alcalde 
de Gavà 9

Carles Flamerich, 
Director General 
de Digital Parks 13

❚❚ Actividades
Notícies del Fòrum 
Empresarial del Llobregat 19

Noticias de actividades y 
servicios de la AEBALL/
UPMBALL 20

❚❚ Parlem de…
Fer negocis a Catalunya 26

En función de las caracterís-
ticas que rigen en cada momen-
to económico, uno o más de los 
departamentos que componen la 
estructura organizativa de la em-
presa, suelen adquirir una mayor 
preponderancia, sin que ello su-
ponga la pérdida de importancia 
de los restantes. Así, en las épo-
cas en que la demanda es alta, 
el lanzamiento productos cons-
tante, un buen nivel de innovación 
y la capacidad de renovación un 
objetivo prioritario, el departa-
mento de producción y los que 
actúan en su órbita acaparan la 
atención prioritaria de la direc-
ción general, entre otras cosas 
porque las inversiones son impor-
tantes y su eficiencia requiere un 
seguimiento exhaustivo.

En las etapas de crecimiento, 
los departamentos de marketing 
y ventas suelen centrar la aten-
ción principal. Es entonces cuan-
do se realizan fuertes inversiones 
en publicidad, lanzamiento de nue-
vos productos, incorporación de 
otros con mayor valor añadido, 
sustitución por renovación, etc.

En las situaciones comenta-

das, el departamento de finanzas 
suele actuar como un departa-
mento subsidiario, en la medida 
que ejerce como “controlador-
administrador” de los objetivos 
fijados por la dirección. Se limita 
a proporcionar el dinero suficien-
te para atender las inversiones 
programadas, gestionar óptima-
mente la liquidez que se genera 
y elegir las mejores fuentes finan-
cieras tanto en calidad como en 
coste.

 En cambio, cuando la bonan-
za económica da paso a un en-
torno amenazante, cuando la cri-
sis afecta a la organización; se 
desacelera el PIB; las presiones 
inflacionistas ejercen un efecto 
negativo sobre los precios; la car-
tera de pedidos se reduce, y los 
clientes suspenden pedidos, el 
puesto de mando se concentra 
en el departamento financiero, 
que pasa a ser más estratégico 
que táctico. Se han realizado in-
versiones importantes, en el con-
vencimiento de que la expansión 
sería durable o, la larga bonanza 
económica ha instalado a la em-
presa en la pura inercia, que aho-
ra pesa como una losa.

La función financiera se divide en:

 Finanzas estratégicas Finanzas operativas o gestión
 o corporativas financiera a corto plazo
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La misión de las finanzas es-
tratégicas o corporativas consis-
te en dar soporte a la Dirección 
General en la toma de decisiones 
como: a) ampliaciones de capital, 
b) política de dividendos, c) crite-
rios de autofinanciación, d) fuen-
tes de financiación a largo plazo, 
e) modificaciones accionariales f) 
entrada de nuevo capital, f) emi-
tir deuda y, g) cotizar en Bolsa. 
Por supuesto, esta importantísi-
ma función financiera adquiere 
mayor importancia y relevancia 
en los momentos de crecimiento 
empresarial, en la búsqueda de 
alianzas estratégicas o, en un en-
torno de expansión internacional, 
bien directamente o a través de 
un partner.

GESTIÓN FINANCIERA A COR-
TO PLAZO

Cuando el momento econó-
mico detecta dificultades como, 
pérdida de competitividad; caída 
de ventas; dificultades para co-
brar e incremento de la morosi-
dad; desequilibrio entre ingresos 
y gastos presupuestados; reduc-
ción de los recursos generados 
(cash flow), dificultades de teso-
rería o cambios importantes en 
las relaciones con los bancos, 
adquieren mucha mayor impor-
tancia y relieve las finanzas ope-
rativas o gestión financiera a cor-
to plazo.

La gestión financiera a corto 
plazo comprende las actividades 
básicas de: vender, comprar, pa-
gar, cobrar, relación con bancos, 
clientes, proveedores y organis-
mos oficiales. En definitiva, todo 
aquello que origina movimientos 
de recursos financieros a corto 
plazo. En definitiva, los que pro-
ceden de los hechos de producir 
y vender.

El ámbito de la gestión finan-
ciera a corto plazo alcanza el 
control de las masas patrimo-
niales del activo corriente y del 
pasivo corriente (antes circulan-
te).

El activo circulante compren-
de tres grandes masas patrimo-
niales:

Stocks
Crédito a Clientes = Inversión
Tesorería

Su contrapartida son las fuen-
tes de financiación a las que la 
empresa ha recurrido para finan-
ciar estas inversiones (ver Cua-
dro 1).

Cuadro 1

COSTE DE LOS RECURSOS FI-
NANCIEROS

El principio básico financiero 
se demuestra mediante la rela-
ción R > K. Donde: R = Rentabi-
lidad de la inversión y K= Coste 
de los recursos.

Para su correcta aplicación 
es indispensable conocer el cos-
te de los recursos financieros 
(ver Cuadro 2).

A continuación se expone un 
sencillo ejemplo: Cálculo del Cos-
te promedio de los recursos fi-
nancieros, conocido también co-
mo WACC (Weighted Average 
Cost of Capital.

La composición y coste de las 
partidas de pasivo de una com-
pañía se refleja en el cuadro in-
ferior (Cuadro 3).

 Financiacion o Sin coste o espontáneo
 Pasivo Corriente
 a Corto Plazo Con coste

El pasivo corriente sin coste 
explícito, corresponde a la deuda 
con proveedores y acreedores. 
En cambio, el pasivo corriente 
con coste son las fuentes que 
han prestado dinero a la empre-
sa, con la obligación de devolver-
lo en un plazo previsto, a un cos-
te acordado y, en ocasiones, con 
la aportación de avales o garan-
tías colaterales.

Cuadro 2

Patrimonio neto
+ Pasivo no corriente = PASIVO TOTAL
+ Pasivo corriente a corto plazo

Recursos propios: 50% a un coste del 16%*
Recursos a largo plazo: 20% a un coste del 8% menos efecto fiscal**
Recursos a corto plazo: 10% a un coste del 8% menos efecto fiscal**
 20% a un coste cero: financiación espontánea

50% recursos propios al 18% ...............................................  9%
20% recursos a largo plazo: 8 x(1-0,30) ................................  1,12%
10% recursos a corto plazo: 8x(1-0,30) .................................  0,56%
20% coste de oportunidad por renuncia del descuento 
  de pronto pago (5%) ......................................................  1,00%

Total Coste Ponderado de los Recursos Financieros ..................  11,68%

(*) Tipo de rentabilidad exigido por el accionista por su inversión.
(**)Tipo impositivo: 30%
(Este tipo actúa como un “beneficio fiscal” en la medida que los costes fi-
nancieros son deducibles del impuesto sobre sociedades)

Cuadro 3
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se originan importantes desvia-
ciones que exigen recurrir a nue-
vos recursos financieros, drenán-
dolos, en perjuicio de otros obje-
tivos más rentables.

GESTION DE LA FINANCIA-
CION A CORTO PLAZO

En cuanto a la gestión finan-
ciera a corto plazo, el capítulo de 
proveedores y acreedores depen-
derá de la capacidad de negocia-
ción y de las normas de pago que 
rija en el sector.

En el caso de la negociación 
bancaria influirán aspectos co-
mo: las relaciones históricas con 
los bancos; los productos finan-
cieros que se utilicen para finan-
ciar el circulante; la confianza del 
banco con respecto a la empre-
sa; prestigio y solvencia de los 
clientes ya que el banco debe 
también soportar un posible ries-
go colateral. En cambio, es muy 

En el caso propuesto, todo 
euro invertido debe producir una 
rentabilidad anual superior al cos-
te de financiación de los mismos 
que, en el caso propuesto, es del 
11,68%. Dicho de otra forma, 
cualquier inversión en inmoviliza-
do o circulante debe soportar un 
coste del 11,68%.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN A 
CORTO PLAZO.

GESTIÓN DE STOCKS. ¡Cuida-
do con los inventarios! Hay que 
recordar que es una inversión 
más de la empresa. Por ejemplo, 
una empresa que venda un millón 
de euros al año; el coste de ma-
teria prima sea del 50% del cos-
te de la misma y su rotación de 
60 días. Realizando unos senci-
llos cálculos, se obtiene: en tér-
minos absolutos, el valor de los 
stocks asciende a 83.500 euros 
(necesidades de financiación) 
que, al coste de 11,68% supone 
10.000 euros de coste financie-
ro, que afecta a la cuenta de re-
sultados.

GESTIÓN DE CLIENTES. Es en 
estos momentos cuando se de-
be vigilar muy estrechamente el 
riesgo de clientes; seguir muy de 
cerca la evolución de los impaga-
dos y establecer un control muy 
riguroso de recobro. Es ahora 
también cuando las empresas 
que tienen contratado un seguro 
de crédito ven como las asegu-
radoras revisan a la baja la co-
bertura del riesgo. Asimismo, los 
bancos seleccionan mucho más 
el papel a descontar, revisan las 
condiciones contractuales o difi-
cultan el acceso a nuevos crédi-
tos. Todo débito moroso es un 
candidato firme a acabar en in-
solvencia o, en el mejor caso aca-
ba en un concurso largo y de in-
cierta solución que, naturalmen-
te incidirá sobre su acreedor.

Siguiendo el ejemplo anterior 
en que la empresa vendía un mi-
llón de euros al año más el 16% 
de IVA (que financia el proveedor 

hasta que cobra la factura), as-
ciende a 1.160.000 euros. A un 
plazo medio de cobro de 60 días, 
supone soportar 194.000 euros 
(necesidades de financiación) 
que, al citado coste del 11,68% 
el coste financiero es de 22.659 
euros, amén del coste derivado 
de los impagados y de los posi-
bles fallidos.

GESTIÓN DE TESORERÍA. El 
saldo de tesorería, debe tender 
a cero, pero es sabido que siem-
pre es aconsejable disponer de 
un “cojín” para nivelar las posibles 
desviaciones que se puedan pro-
ducir entre los flujos de cobros y 
pagos. En el caso propuesto se 
supone un saldo de tesorería me-
dio de 20.000 euros que, al cos-
te del 11,68%, equivale soportar 
2.336 euros.

Resumen de las partidas de 
inversión en activo corriente, se-
gún el tema propuesto:

STOCKS ...............83.500 euros al 11,68% = 10.000 euros

CLIENTES .......1.160.000 euros al 11,68% = 22.659 euros

TESORERIA ..........20.000 euros al 11,68% = 2.336 euros

Totales ...........1.263.500 euros (1) 34.995 euros (2)

(1) De acuerdo con las condiciones del enunciado, esta empresa precisa dis-
poner de una masa de financiación de 1.263.500 euros que hay que buscar 
tanto a nivel de financiación espontánea como con coste.
(2) En la cuenta de explotación se observa un impacto de 34.995 euros en 
concepto de cargas financieras que, explícita o implícitamente, afectará a los 
resultados de la compañía.

En el caso propuesto, vender 
un millón de euros exige una in-
versión en circulante asciende a 
1.263.500 euros cuyo coste fi-
nanciero asciende a casi 35.000 
euros. La misión del director fi-
nanciero es reducir al máximo 
esa inversión, eligiendo las fuen-
tes de financiación más asequi-
bles al menor coste posible.

En definitiva, se trata de pres-
tar una atención especial al float, 
entendido como el período que 
transcurre desde el recibo del pe-
dido hasta la fecha real de dispo-
nibilidad del dinero. En ocasiones 

distinto tener asegurados los cré-
ditos a clientes, usar el factoring 
sin recurso o el confirming.

A continuación se detallan do-
ce principios básicos que pueden 
ser de gran ayuda para superar 
una crisis financiera desde la fun-
ción financiera:

1) Los criterios para evaluar 
las inversiones se deben centrar 
más en la rentabilidad y medios 
de financiación a largo plazo, a 
fin de no distraer recursos a cor-
to plazo.

2) Seleccionar los recursos 
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financieros a corto plazo estric-
tamente en la cuantía que facilite 
la corriente de flujos monetarios 
y cuyo coste pueda ser asumido 
por el margen de contribución del 
producto.

3) Afianzar el uso de los me-
jores instrumentos y políticas de 
financiación según las necesida-
des del negocio.

4) Mantener unas relaciones 
con las entidades financieras en 
un marco abierto, cooperador y 
con talante negociador.

5) Procurar por todos los me-
dios mantener un nivel de liqui-
dez, con preferencia a compro-
meterla con crecimientos des-
controlados.

6) Actuar contundentemente 
contra los impagados y la moro-
sidad en general, practicando 
una política de concesión de cré-
dito a clientes, rigurosa, aunque 
facilitando los objetivos comercia-
les.

7) Potenciar aquellos produc-
tos o servicios que aporten ma-

yor valor añadido y optimicen las 
ventajas competitivas.

8) Optimizar y estimular toda 
política basada en el aprovecha-
miento óptimo de las fuentes de 
financiación espontánea (sin cos-
te).

9) Vigilar estrechamente los 
gastos presupuestados a elimi-
nar. A corto plazo pueden supo-
ner un alivio inmediato, pero una 
ausencia prolongada de ellos pue-
de comprometer la viabilidad de 
la empresa.

10) Crear estructuras flexi-
bles con mínimos niveles jerárqui-
cos, ejercer un buen liderazgo y 
promover la formación interna. 
Aunque se cometerán errores es 
preferible tomarlas que no hacer 
nada. Siempre habrá tiempo pa-
ra rectificar.

11) Reinvertir la máxima can-
tidad de beneficios, dejando para 
un momento más oportuno el pa-
go de dividendos.

12) Ser optimista, paciente y, 
sobre todo firme en la toma de 

decisiones, evitando las políti-
cas/péndulo.

EN RESUMEN:

A) Si en estos momentos se 
tiene que elegir entre conseguir 
buenos resultados o disponer de 
liquidez, es prioritario lo segun-
do.

B) La falta de liquidez puede 
estrangular a la empresa, mien-
tras los beneficios se pueden 
compensar con reservas, bene-
ficios futuros, o reducción de di-
videndos.

C) Un porcentaje muy alto de 
los concursos de acreedores (an-
tigua suspensión de pagos) obe-
dece a la falta de liquidez, no a la 
carencia de beneficios.

D) Si se tiene que recurrir a 
endeudarse debe hacerse en fun-
ción de una planificación financie-
ra rigurosa y creible. No se debe 
pedir lo que no se pueda devolver 
en el vencimiento estipulado.
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Joaquim Balsera (Gavà 1964) considera que és un 
privilegi “ser l’alcalde de la teva ciutat, la ciutat on 
has nascut i has viscut sempre i a la qual t’uneixen 
lligams emocionals, familiars i d’amistat”. A Gavà 
estan lligats els records de la seva infantesa i al-
guns dels fets més importats de la seva vida per-
sonal i professional. Primer secretari del PSC a Ga-
và des de l’any 2000, la seva entrada al consistori 
va ser com a tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidèn-
cia de l’Ajuntament de Gavà, àrea en la qual va dei-
xar la seva empremta amb l’elaboració del nou Re-
glament Orgànic Municipal que va incorporar pro-
cessos de participació com el Consell de la Ciutat.

Balsera va ser elegit alcalde el juny de 2005 i a les 
darreres eleccions municipals, la candidatura que 
ell encapçalava va obtenir la majoria absoluta. Pe-
rò la relació de Joaquim Balsera amb l’Ajuntament 
de Gavà va començar en la seva vessant professi-
onal. Va dirigir els serveis de l’Alcaldia des de l’any 
1987 fins al 1994. Després treballà a les alcaldi-
es de l’Hospitalet (1994-2003) i Barcelona (2003-
2005), una trajectòria que se suma a la seva for-
mació a ESADE. Casat i pare de tres fills, aprofita 
el temps lliure per “descansar, dedicar-lo a la famí-
lia i passejar per Gavà per comprovar com marxen 
els diferents projectes i per conèixer de primera 
mà l’opinió dels ciutadans i ciutadanes”.

–El municipi de Gavà va posar en marxa el 

"El nostre model és el d'una ciutat
amable pels seus ciutadans i ciuta-
danes, on es pugui viure i treballar"

Entrevista:

Joaquim Balsera

Alcalde de Gavà

1999 el Centre de Suport a l’Empresa (CSE) 
per implementar les polítiques de promoció eco-
nòmica de l’ajuntament. Quins són els princi-
pals projectes impulsats fins al moment per 
aquest organisme?

–Efectivament, aquest any 2009 farà deu anys 
de la posada en marxa del Centre de Suport a l’Em-
presa, que va néixer amb la voluntat de donar ser-
veis a les empreses i també als treballadors i tre-
balladores.

Han estat deu anys intensos, durant els quals 
s’han dinamitzat aspectes claus en qualsevol acti-
vitat econòmica com pot ser la promoció de l’ocu-
pació, la formació, la creació d’empreses (haurem 
arribat a més de 200 empreses creades), hem 
participat en programes europeus, en programes 
de la Zona Delta, etcètera; en definitiva, serveis i 
programes que han ajudat a formar el teixit empre-
sarial amb què compta la ciutat en l’actualitat.

–Gavà compta, a més, amb diversos polígons 
industrials, reunits en el PIGA. Quines són les 
iniciatives impulsades al voltant del PIGA per 
ajudar-lo a ser focus d’atracció econòmica i in-
versió?

–Una de les iniciatives ha estat el canvi de nom. 
Hem passat de ser PIGA (Parc Industrial de Gavà) 
a ser el Parc Empresarial de Gavà (PEG). És un can-
vi en el qual hem volgut reflectir el model econòmic 
actual. Com vostè sap, ens trobem immersos, a 

per Maite Baratech
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banda de la situació econòmica desfavorable, en 
un canvi de model productiu i que s’està notant es-
pecialment en la nostra comarca. S’hi instal·len 
més empreses que es dediquen als serveis i estem 
veient, per contra, una disminució de l’activitat in-
dustrial. Ser el “Parc Empresarial Gavà” ha fet vi-
sualitzar la nova orientació; va més enllà d’una si-
tuació geogràfica, és un concepte que emmarca 
tota l’activació econòmica.

–Què ha aportat la nova nomenclatura?
–Aquesta nova conceptualització ens ha permès 

incorporar aspectes que han servit per millorar el 
PEG: una nova senyalització, un nou portal de difu-
sió de les empreses i dels seus resultats. També 
hem inclòs el comerç, un altre focus d’activació 
econòmica important, i els autònoms, un sector 
amb necessitats específiques.

–Quin és el perfil i les característiques de 
les empreses que treballen avui a Gavà?

–El teixit empresarial és divers. Comptem amb 
indústria del metall, química, arts gràfiques... pe-
rò també amb empreses de serveis que han anat 
creant-se un espai i arriben a ser un 48 per cent 
del total. Tenim diversitat també pel que fa a la se-
va dimensió, tot i que la majoria són petites i mit-
janes empreses.

–Alguns municipis estan passant de la ma-
nufactura a la tecnologia amb valor afegit o bé 
als serveis. L’actual model empresarial de Ga-
và és el model que es vol mantenir de cara al 
futur o bé es busca un model diferent?

–El nostre model és el d’una ciutat amable pels 
seu ciutadans i ciutadanes, on es pugui viure i tre-
ballar; que ofereix tot tipus de serveis i amb una 
alta qualitat de vida. Aquest model també el bus-
quem pel nostre PEG, on puguem potenciar activi-
tats empresarials de valor afegit, amb un alt com-
ponent tecnològic i sostenibles. No hem d’oblidar, 
però, que estem al costat de dos grans motors 
econòmics com són el port i l’aeroport i segur que 
el nostre futur va lligat al seu desenvolupament.

–Quins són els punts forts de Gavà per atrau-
re activitat econòmica?

–Gavà és un emplaçament atractiu per a l’em-
presa: té una situació estratègica per a l’activitat 
empresarial, som Zona Delta, estem a tocar, com 
comentava abans, de l’aeroport i del port: moltes 
oportunitats de negoci; estem treballant perquè els 
serveis que s’ofereixin a les empreses millorin dia 
a dia (en poc temps obrirem el servei de finestre-
ta única, trobades d’empresaris com a dinamitza-
ció del negoci...). Acabem d’incorporar un nou parc 
empresarial, Gavà Park, i en breu posarem a dis-
posició uns 40.000 metres quadrats de sostre ter-
ciari.

–I els punts dèbils?
–Treballem per no tenir-ne i si hi hagués algun 

punt a comentar seria en clau de futur. Estem en 
un moment difícil per a l’economia i tot i ser com-
plicat i posar tot l’esforç en ajudar al teixit econò-
mic hem de saber veure a mitjà o llarg termini. 
Aquesta crisi acabarà i hem de saber fer els can-
vis oportuns per no perdre el tren del nou mercat 
econòmic que en sortirà. En aquest sentit les po-
blacions de la Zona Delta del Baix Llobregat estem 
treballant en projectes que contemplen la zona com 
a un únic territori i amb la intenció de ser un im-
portant pol d’atracció de negocis.

–Indústria i comerç són els pilars de l’econo-
mia del municipi però es mantenen algunes ex-
plotacions agràries, amb l’espàrrec com a pro-
ducte emblemàtic. Pot afirmar-se que l’agricul-
tura està en decliu a Gavà?

– L’espàrrec és part de la nostra identitat i així 
ho demostra la Fira de l’espàrrec de Gavà. Ara el 
seu conreu és tant elevat com ho era temps enre-

“Estem al costat de dos grans motors econò-
mics com són el port i l’aeroport i segur que el 
nostre futur va lligat al seu desenvolupa-
ment”

Tot l'entorn de l'estació de Renfe es remodela-
rà per fer-lo més accessible i integrat amb la 
població. El projecte, que contarà amb financi-
ació d'Adif, culminarà la peatonalització de la 
Rambla.
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petències ho fan possible. Un exemple seria el pla 
especial d’activació econòmica; amb ell oferim a les 
persones que es troben en situació de tancament 
de l’empresa una sèrie de serveis per ajudar-la a 
trobar una altra ocupació, per formar-se, o bé per 
crear el seu propi lloc de treball. D’igual forma es-
tem creant serveis per a empreses que s’adapten 
a la situació actual.

–I què està fent, a nivell general o a través 
del CSE, davant les creixents dificultats que 
pateixen les empreses i comerços de la pobla-
ció?

–Hi ha un seguiment, una relació permanent 
amb el sector empresarial per poder detectar si-
tuacions difícils o per plantejar conjuntament les 
accions a emprendre pel desenvolupament econò-
mic del municipi. Hem aprovat un Pla Especial d’Ac-
tivació Econòmica amb una dotació de més de 
200.000 euros per poder afrontar aquesta situa-
ció de crisi.

–S’han dissenyat actuacions específiques 
dins d’aquest pla?

–Sí, dins d’aquest pla disposem dels serveis per 
a l’ocupació com son la borsa de treball, un servei 
d’orientació, un programa d’itineraris personalitzats 
d’inserció, tallers i cursos de formació laboral, plans 
d’ocupació... I estem treballant en un dispositiu co-
marcal per atendre als treballadors afectats pel 
tancament de l’empresa...

Una altra de les línies estratègiques és la crea-
ció d’empreses, per la qual cosa comptem amb un 
servei d’assessorament, formació específica per a 

ra, igual que passa amb la resta de cultius; el que 
sí conservem és la qualitat de l’horta i l’Ajuntament 
està al darrera de les necessitats de l’agricultura i 
de la gent que en viu.

–Què s’està fent, individualment o a través 
del Parc Agrari del Llobregat, per conservar i 
fomentar l’activitat agrícola i, alhora, preser-
var el patrimoni natural?

–Malgrat que l’entorn podria no afavorir el de-
senvolupament de les activitats agrícoles, la incor-
poració de nous membres en les famílies que es 
dediquen al camp està facilitant la seva continuïtat. 

“La dinamització del teixit empresarial és un 
dels nostres objectius de govern municipal”

Parc industrial de Gavà.

“Les poblacions de la Zona Delta del Baix Llo-
bregat estem treballant en projectes que con-
templen la zona com a un únic territori i amb 
la intenció de ser un important pol d’atracció 
de negocis”

D’altra banda, nosaltres estem treballant en la mi-
llora dels camins agrícoles i en la millora dels ca-
nals d’aigua.

–La crisi econòmica també ha arribat a Ga-
và. Un exemple, pel nombre de treballadors 
afectats, es el trasllat de la planta de Mann 
Hummel. Què pot fer el consistori en casos com 
aquest?

–És cert, la crisi també ha arribat a la nostra 
ciutat, i ja s’ha vist reflectida en l’augment de l’atur, 
en un percentatge similar al de la resta de munici-
pis de la comarca. Comptem amb un teixit empre-
sarial fort, amb empreses competitives i amb pro-
jecció internacional, i un comerç i sector serveis 
actiu. El govern municipal segueix ajudant al teixit 
empresarial en aquells temes que les nostres com-
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En poques paraules

Gavà és per a mi… La ciutat en la qual vaig 
néixer, la ciutat en la qual visc, en la qual tre-
ballo… la ciutat que estimo.
Un carrer per a perdre’s…la Rambla de 
Gavà
Un personatge entranyable…Pasqual Ma-
ragall
Un somni… Un somni i una finalitat: la justí-
cia social
 Un llibre… Un home en la foscor, de Paul 
Auster
Una pel·lícula…La missió
Un viatge pendent…Un viatge amb la meva 
família
Què faig quan no faig d’alcalde…És molt 
difícil deixar de ser alcalde però intento con-
ciliar la vida familiar i, valgui la redundància, 
estar amb la meva família
Quan deixi de ser alcalde… Seguiré sent 
un ciutadà de Gavà i faré aquest viatge amb 
la meva família que tinc pendent

“Hem aprovat un Pla Especial d’Activació Eco-
nòmica amb una dotació de més de 200.000 € 
per poder afrontar aquesta situació de crisi”

Imatge virtual del projecte de vivendes dotaci-
onals que aviat serà una realitat. El primer 
edifici del projecte tindrà pisos per a joves i una 
guarderia municipal. 

persones emprenedores i altres serveis específics 
per a empreses.

La dinamització del teixit empresarial és un dels 
nostres objectius de govern municipal; per això es-
tem impulsant nous serveis i programes per donar 
resposta a les necessitats de les empreses amb 
un programa de consolidació i formació.

–Quines són les relacions del municipi amb 
empreses i associacions, com AEBALL, a l’ho-
ra de fer front a aquest difícil període econò-
mic?

–Per afrontar la crisi hem d’aconseguir un mà-
xim consens entre tots els agents econòmics i so-
cials, entre sindicats i patronals; però també amb 

els responsables de la formació hem de treballar 
conjuntament i amb un mateix objectiu perquè no 
només hem de superar la crisi sinó que hem de 
poder dissenyar el futur proper.

–Tenen en compte les seves aportacions i 
propostes per pal·liar la situació?

–Estem molt interessats en les propostes que 
ens puguin fer les empreses i associacions; tenim 
molt present la seva opinió i treballem conjunta-
ment en alguns projectes com per exemple un es-
tudi de les necessitats de formació de les empre-
ses amb l’objectiu d’adaptar la formació que s’ofe-
reix a la nostra ciutat a les necessitats del mercat 
de treball.

–Com li agradaria que fos Gavà d’aquí a 10 
ó 15 anys?

–Els nostres pilars són les persones, la moder-
nització i projecció de la ciutat. Una ciutat moder-
na i innovadora, que forma part d’un territori es-
tratègic, com és el Delta del Llobregat i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, però que ha de mantenir 
el seu propi estil, amb els seus senyals d’identitat, 
aprofitant les potencialitats que tenim, amb un pa-
trimoni històric, cultural i natural singular i emble-
màtic.

–Creu que ho aconseguirà?
–Estem treballant amb fórmules creatives per-

què els reptes de futur es converteixin en una re-
alitat, ho aconseguirem.

–És alcalde des del 2005. Quina és la seva 
assignatura pendent amb Gavà, aquell projec-
te personal que li agradaria que fos una reali-
tat i que encara no ha aconseguit?

–Una ciutat mai està acabada, mentre sigui al-
calde seguiré treballant per a la meva ciutat, per 
als seus ciutadans, pel desenvolupament del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat, que és un objectiu en el 
qual seguirem treballant.

–Ja per acabar, amb el final d’any a punt 
d’arribar. Què li demana a l’any 2009?

–Prosperitat per a Gavà i que puguin realitzar-
se tots els projectes que tenim planificats.
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Carles Flamerich Castells (Barce-
lona, 1964) és des de fa uns me-
sos Director General de Digital 
Parks, empresa proveïdora de 
serveis de Tecnologies de la In-
formació i de les Comunicacions 
(TIC) per a empreses i Adminis-
tracions Públiques. Enginyer Su-
perior de Telecomunicacions per 
la UPC, ha estat professor de La 
Salle durant sis anys. Així mateix 
ha treballat al Departament d’In-
dústria, al Centre de Supercom-
putació de Catalunya (CESCA) i a 
T-Systems Iberia. En la seva nota 
etapa professional, Flamerich en-
capçala un ambiciós pla d’expan-
sió i creixement. I tot això sense 
oblidar que és Vocal de la Junta 
del Col·legi d’Enginyers de Teleco-
municacions de Catalunya i pre-
sident del Cercle Tecnològic de 
Catalunya.

–Si hagués d’explicar a per-
sones que no la coneixen què 
és i que fa Digital Parks, com 
ho faria de forma senzilla?

–Som la “mà dreta tecnològi-

ca” de les empreses i les Admi-
nistracions. Gràcies a nosaltres 
qualsevol organització pot treba-
llar sense interrupcions passi el 
que passi, i estant sempre al dia 
en tecnologies de la informació i 
de les comunicacions (TIC). En 
paraules tècniques, un Data Cen-
ter que gestiona dades, servi-
dors i comunicacions a qui ho ne-
cessiti.

–Sembla senzill de dir però 
imagino no ho deu ser en rea-
litat...

–El que vol qualsevol organit-
zació és minimitzar els riscos i 
els problemes, sobretot en aque-
lles àrees que són el cor del seu 
negoci. Les comunicacions i les 
tecnologies de la informació són 
eines per a la productivitat, i les 
empreses necessiten que aques-
tes eines funcionin a la perfecció, 
i, no només això, sinó que esti-
guin sempre al dia, que no se’ls 
quedin obsoletes. Aquí el paper 
d’una companyia com la nostra 
és fonamental, perquè creix de 

forma imparable la complexitat 
de gestió de les TIC en una orga-
nització.

–¿Quins serveis ofereix Di-
gital Parks?

–El cor del nostre negoci són 
els serveis de centre de dades. 
Disposem d’un centre de procés 
de dades a la nostra seu corpo-
rativa, al Polígon Pedrosa, amb 
altes mesures de seguretat, 
excel·lent connectivitat i màxima 
eficiència perquè els servidors 
tinguin un rendiment òptim i sen-
se interrupcions. Gràcies a 
aquesta infrastructura, els nos-
tres clients saben que poden te-
nir les seves dades, les seves 
aplicacions de negoci i en gene-
ral la seva infrastructura tecno-
lògica a recer de qualsevol con-
tingència. Tenim tècnics treba-
llant-hi les 24 hores del dia, i els 
nostres serveis inclouen l’admi-
nistració de servidors, la monito-
rització de tots els elements in-
formàtics, les còpies de segure-
tat, la protecció contra virus, 

"És el moment d'apostar per la innovació, la 
col·laboració i la internacionalització"

Entrevista a
Carles Flamerich,
Director General de 
Digital Parks
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atacs informàtics, etc. En defini-
tiva, "que la informàtica funcioni”, 
com esperen i desitgin els direc-
tius de qualsevol empresa.

–¿Quins són els serveis més 
sol·licitats?

–Estem observant cada cop 
més que les organitzacions bus-
quen una solució global a les se-
ves necessitats tecnològiques, 
perquè la complexitat dels siste-
mes a emprar és creixent. Els 
departaments de sistemes d’in-
formació de les empreses tenen 
molts fronts oberts, perquè la se-
va organització els exigeix que tot 
funcioni a la perfecció: el correu 
electrònic, les aplicacions, la mi-
croinformàtica, les comunicaci-
ons... i no només això, sinó que 
tot sigui més senzill de fer i que 
tot sigui molt segur. Això és el 
que ens demanen més, segure-
tat, i això només es pot garantir 
oferint màxima confiança al cli-
ent. Confiança que hi ha tècnics 
vigilant en tot moment el rendi-
ment dels seus sistemes i actu-
ant amb celeritat si és necessa-
ri. Els temps en què tenir el cor-
reu electrònic, la web o el ERP 
de la companyia en un servidor 

sota la taula del Director de Sis-
temes han de passar la història, 
però per desgràcia encara hi ha 
moltes empreses que ho tenen 
muntat així, i no són conscients 
del risc que assumeixen. Una ava-
ria informàtica, un tall de comu-
nicacions, una pujada de ten-
sió…, qualsevol incident pot atu-
rar la producció i fer perdre molts 
diners a les empreses.

−Quin tipus d’empreses són 
els seus clients?

−Tota organització que cerca 
un soci tecnològic que li doni su-
port al seu negoci és un client 
potencial per nosaltres. Això in-
clou empreses mitjanes i grans, 
de qualsevol sector, i també en-
titats públiques. De vegades po-
dem començar amb un projecte 
petit, allotjant només el correu 
electrònic, o una aplicació de ne-
goci tipus ERP o la web corpora-
tiva, o fent el backup de dades, 
però la lògica de costos al final 
és implacable: és molt més ren-
dible a llarg termini que tota la 
infrastructura informàtica, tots 
els servidors i comunicacions, es-
tiguin externalitzats a Digital 
Parks. Un altre focus important 
són les companyies del propi sec-
tor tecnològic, com desenvolupa-
dors de software, integradors de 
sistemes, distribuïdors informà-
tics... aquí el nostre rol és oferir-
los una infrastructura de suport 
al seu negoci amb client, som 
part de la seva cadena de valor. 
Ens estem trobant amb moltes 
empreses tecnològiques que es-
tan creixent tant que els cal con-
solidar la seva infrastructura i ve-
uen en nosaltres un soci perfec-
te per a la seva expansió.

–Què diferencia a Digital 
Parks d’altres empreses del 
sector?

–Volem que se’ns identifiqui 
amb dos elements principals en 
el servei: seguretat i agilitat. Es-
tem convençuts que al final de 
tot és el que cerca el nostre cli-
ent, tenir la certesa que li dona-
rem suport TIC perquè el seu ne-
goci funcioni, adaptant-nos ràpi-
dament al que ell necessiti, po-
sant mitjans humans i tècnics les 
24 hores del dia, i amb molta se-
guretat, no només física, la que 
ens dona el nostre Data Center, 
sinó també lògica, en el sistemes 
informàtics que usem.

–La seva ubicació a L’Hospi-
talet, al Baix Llobregat i ben a 
a prop de Barcelona, quins 
avantatges suposa per a la 
companyia?

–El Polígon Pedrosa i el nou 
Districte Financer de L’Hospitalet 
són punta de llança del Baix Llo-
bregat, que sempre ha estat un 
dels pols de creixement econòmic 
més importants del país. En l’àm-
bit de les Tecnologies de la Infor-
mació i les Comunicacions (TIC) 
és en aquests moments un dels 
dos motors de Catalunya, junta-
ment amb el 22@ de Barcelona. 
I això anirà en augment, les dues 
àrees creixeran molt i cada cop 
hi haurà més empreses del sec-
tor TIC que s’hi instal·laran, per-
què estar junts i treballar en xar-
xa els donarà infinitat d’avantat-
ges. És com parlar del cervell i 
del cor, han de treballar plegats 
perquè l’organisme funcioni. 22@ 
i Polígon Pedrosa han d’estar ben 
connectats i aquesta connexió ha 
de ser el múscul tecnològic per 
fer avançar les empreses i admi-
nistracions del país.

En aquests moments ja hi ha 
moltes empreses del sector tec-
nològic instal·lades al Polígon Pe-

Les instal·lacions de Digital Parks complei-
xen les normes de seguretat més estrictes 
per garantir uns bons serveis de comunica-
cions i internet als seus clients.

“Volem que se’ns identifiqui 
amb dos elements principals 
en el servei: seguretat i agili-
tat”
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drosa, i més que n’hi hauran en 
poc temps, n’estic convençut. A 
més, durant el 2009 és produi-
rà un fet que demostra clara-
ment el que he comentat abans, 
perquè el Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Infor-
mació (CTiTI) de la Generalitat de 
Catalunya ja ha anunciat que 
instal·larà la seva nova seu cor-
porativa al Polígon Pedrosa de 
L’Hospitalet, en un nou edifici de 
16.000 m2 que han adquirit i en 
el qual podran treballar de forma 
més eficient en el seu objectiu de 
donar suport TIC de qualitat a 
l’Administració catalana. Estem 
encantats de ser veïns del CTiTI 
perquè estem segurs que això 
ens donarà grans oportunitats 
de créixer i de fer una bona feina 
pel país.

–Acaba d’estrenar -se al 
càrrec i ha expressat el seu 
propòsit de fer de Digital Parks 
una empresa pionera en el sec-
tor TIC amb base a Catalunya. 
Quina serà la seva estratègia? 
Quins són els seus projectes a 
curt termini?

–Digital Parks va néixer el 
2003, els inicis van ser difícils i 
ara, des que vaig accedir al càr-
rec al febrer de 2008, hem do-
nat un fort impuls a la companyia, 
i em refereixo sobretot a l’estra-
tègia: ens orientem clarament a 
ser un soci tecnològic d’empre-
ses i administracions, i el nostre 
mercat és el món. I això ho vo-
lem fer amb les senyes d’identi-
tat que he comentat avanç: ser-
vei de qualitat, àgil i segur, i tal i 
com em pregunta, ho fem des de 
Catalunya. Però també tenim 
molt clar que no ho farem sols, 
necessitem treballar plegats amb 
altres companyies del sector TIC 
per poder oferir aquest servei in-
tegral al client, i per això a Digi-
tal Parks ens agrada dir que for-
men part d’un “ecosistema de 

partners”. Els ecosistemes cer-
quen sempre l’equilibri, i en l’equi-
libri poden desenvolupar-se i créi-
xer tant els elements individuals 
com el conjunt. Estem creant 
aquest ecosistema, signant 
acords amb altres empreses per 
créixer plegats.

Com a mostra d’això, al mes 
de setembre vam crear junta-
ment amb altres set empreses 
catalanes del sector el Clúster 
Catalunya TIC, una plataforma de 
col·laboració empresarial, amb el 
suport del CTecno (Cercle Tecno-
lògic de Catalunya), per abordar 
projectes conjunts, tenir més 
oportunitats comercials en grans 
projectes i compartir bones pràc-
tiques i experiències. El primer 
repte que ens hem marcat és és-
ser homologats com a proveïdors 
TIC de la Generalitat, en el con-
curs que es va licitar al mes d’oc-
tubre i al qual ens hi vam presen-
tar. La clau d’aquest clúster és la 
complementarietat, perquè les 
vuit empreses que el formem (Di-
gital Parks, Absis, Cast-Info, Con-
catel, Gematic, Lavinia, Nae i Van-
ture, i que esperem que se n’hi 
sumin més ben aviat) som espe-
cialistes en àrees concretes. 
Junts som més forts. Una petita 
empresa especialista pot ser la 
clau que resolgui un gran projec-
te. Ella sola potser no el podrà 
abordar, ja sigui per raons finan-
ceres o operatives. Amb la col-
laboració amb les altres empre-
ses del Clúster, li serà possible 
accedir a projectes més grans, 
el que li dóna la possibilitat de te-
nir una perspectiva de creixement 
a mig termini molt favorable.

–El seu pas per l’Adminis-
tració Pública i la seva experi-
ència en altres firmes del sec-
tor li seran segurament molt 
útils en la seva nova etapa pro-
fessional..

–Totes les persones del nou 
equip directiu de Digital Parks 
que he configurat i que està ja 
treballant en aquesta estratègia 
acumulen molts anys d’experièn-
cia en grans empreses del sec-
tor TIC. Les noves incorporacions 
que estem fent i que seguirem 
fent durant el 2009 en les àrees 
tècniques tenen un perfil elevat, 
enginyers informàtics i de teleco-
municacions. El futur de Digital 
Parks es basa en persones i co-
neixement, treballant en equip, 
amb una clara orientació al client 
i amb un compromís ferm en el 
projecte empresarial de la com-
panyia.

–Ha afirmat, també, la se-
va voluntat d’assolir els vuit 
milions de facturació el 2011, 
doblant cada any el volum de 
negoci. Serà possible en l’ac-
tual context de crisi?

–Les crisis són oportunitats. 
El sector tecnològic, segons es-
tan reflectint tots els estudis i 
anàlisis de mercat que hem con-
sultat, té bones perspectives de 
creixement malgrat la situació 
econòmica general. Òbviament 

Detall de la façana de l'empresa, que dispo-
sa d'uns 1.600 metres quadrats, distribuïts 
en tres plantes i un soterrani.
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patim també el mateix que tota 
l’economia productiva, en espe-
cial la dificultat de crèdit per fi-
nançar inversions i creixement. 
Però la demanda no baixarà, i ai-
xò és una oportunitat que hem 
d’aprofitar. Ens hem marcat 
aquests objectius ambiciosos i 
estem en el camí d’aconseguir-
los. Tancarem l’any havent qua-
druplicat el volum de contracta-
ció respecte l’any anterior, amb 
la signatura d’importants con-
tractes plurianuals. En facturació 
creixerem un 40 per cent aquest 
any i superarem el milió d’euros, 
que anirem doblant any rera any 
en els propers tres. És una pre-
visió de creixement orgànic, pe-
rò no descartem gens ni mica 
que puguem créixer molt més 
gràcies a fusions i adquisicions, 
la dinàmica de concentració en 
el sector TIC és molt forta i la 
cerca de sinèrgies és perma-
nent

–Està l’empresa preparada 
per al nou escenari d’alenti-
ment que, segons els experts, 
durarà alguns anys? Si és així, 
com s’ha preparat?

–Estem preparats per ajudar 
a les empreses en aquesta eta-
pa difícil. Ens hem preparat fent 
una clara aposta pel servei de 
qualitat i facilitant al màxim que 
les empreses es puguin recolzar 
en nosaltres per tirar endavant 
el seu negoci. Quan una empre-
sa fa externalització tecnològica 
i posa en el nostre data center 
els seus servidors i aplicacions, 
està apostant per un model finan-
cer que li és molt avantatjós, que 
és el pagament mensual pels ser-
veis, com un renting. Això permet 
reduir els costos a mig i llarg ter-
mini, reduir la incertesa i evitar 
inversions costoses en immobilit-
zat. Digital Parks és clarament 
una bona solució per a les em-
preses en temps de crisi i en tots 

els termes, tant tecnològics com 
financers.

–Què creu que, en general, 
han de fer les empreses en 
aquesta nova era de crisi que, 
diuen els entesos, serà llar-
ga?

–En primer lloc, i molt impor-
tant, no perdre la confiança. Tots 
hem de fer un esforç per ser po-
sitius i mirar al futur amb opti-
misme. Els temps són durs i es 
poden complicar més, però ara 
és el moment d’apostar ferma-
ment per la innovació, per la col-
laboració empresarial i per la in-
ternacionalització. Continua ha-
vent-hi moltes oportunitats i estic 
convençut que les empreses que 
se’n sortiran millor seran aque-
lles que hauran sabut ser més 
innovadores i visionàries, i no tant 
aquelles que hauran fet només 
una gestió de costos.

Malauradament, hi haurà em-
preses que no podran superar 
aquest repte, això no ho podem 
negar. Comporta patiments per-
sonals que caldrà que siguin ate-
sos pels poders públics, portem 
molts anys construint l’Estat del 
Benestar i és en aquests mo-
ments que s’ha de posar en pràc-
tica amb més èmfasi perquè els 
que tinguin dificultats no en que-
din despenjats.

–Vostè és president del Cer-
cle Tecnològic de Catalunya i 
per tant coneix bé el món as-
sociatiu; què opina de la tasca 
que desenvolupen associacions 
empresarials com AEBALL?

–Les entitats com AEBALL, el 
CTecno i tantes d’altres són im-
prescindibles en l’economia actu-
al. Les tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions han fet 
que el món sigui cada cop més 
petit, més interconnectat i rela-
cionat. Les empreses no podran 
mai més treballar aïllades, han 
de buscar la col·laboració per 
avançar i per fer negocis. Les as-
sociacions d’interessos per tal de 
millorar les condicions del mer-
cat, per engrandir-lo i ser més 
eficients, són un dels camins in-
evitables per a qualsevol empre-
sa que vulgui tenir èxit i ser ren-
dible. Del que cal fugir és del cor-
porativisme, aquest és un plan-
tejament del segle passat, el se-
gle XXI és el de la col·laboració, 
la interactivitat i la globalització. 
Digital Parks competeix i alhora 
col·labora amb moltes empreses 
del sector TIC, és la realitat de 
l’actual economia de mercat, si 
pretens lluitar en singular estàs 
fora del mercat.

–Des del seu nou càrrec de 
Director General de l’empresa, 
què li pot oferir AEBALL que 
pugui beneficiar a les empre-
ses de l’associació?

–Estem a disposició d’AEBALL 
per treballar conjuntament pel 
conjunt de les empreses associ-
ades. Hi ha molt per fer i Digital 
Parks vol facilitar a les empreses 
del Baix Llobregat que puguin ser 
més eficients gràcies a la tecno-
logia, per tant són benvingudes 
a conèixer al nostre Centre de 
Dades, els farem un tracte espe-
cial. Estic convençut que en sor-
tiran amb la sensació clara que 
és molt més segur recolzar-se en 
una empresa especialista en TIC 
que no fer-s’ho un mateix o con-
fiar en proveïdors poc sòlids o 
massa grans per poder donar un 
servei personalitzat. Tot i que fa 
molts anys que Digital Parks és 

“Les comunicacions i les tecno-
logies de la informació són ei-
nes per a la productivitat, i les 
empreses necessiten que 
aquestes eines funcionin a la 
perfecció”
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soci de l’AEBALL, ara hem obert 
una relació nova i de ben segur 
farem accions conjuntament, per 
exemple en l’àmbit de la forma-
ció i sensibilització en temes de 
seguretat informàtica o ajudant 
a crear opinió i tendències en te-
mes d’infraestructures tecnològi-
ques en el marc del Fòrum Em-
presarial, una iniciativa que veiem 
amb molt bons ulls i amb un gran 
potencial.

–I que creu que li pot oferir 
a la seva empresa l’AEBALL?

–No deixem de ser una PIME 
i tot el suport que puguem obte-
nir ens és molt important. Els 
acords d’AEBALL amb empreses 
per a tenir millors preus en al-
guns serveis ens sembla una ac-
tivitat molt profitosa pels associ-
ats, a més de la formació que 

L'equip directiu de Digital Parks. D'esquerra a dreta: Jordi In-
gerto, director comercial; Francesc Alcaraz, director financer; 
Carles Flamerich, Director General; Daniel Lorente, director de 
marketing i comunicació; i Antoni Rodríguez, director d'operaci-
ons. Amb ells, unes 25 persones més integren la plantilla de 
l'empresa.

s’ofereix. Per aprofundir en la in-
terrelació amb les empreses del 
nostre voltant i conèixer-les mi-

llor comptem amb l’AEBALL. I es-
perem que ben aviat hi hagi una 
versió on-line d’aquesta revista!



INFORMACIÓN Y ASESORÍA • INFORMACIÓN EMPRESARIAL
• ASESORÍA EMPRESARIAL
• ÁREA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
• ASESORES EXPERTOS
• BASES DE DATOS DE EMPRESAS

FORMACIÓN • CURSOS DE FORMACIÓN
• SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y ACTOS
• SERVICIO DE TRAMITACIÓN

OFERTAS Y DEMANDAS • BOLSA DE TRABAJO
PUBLICACIONES • PUBLICACIONES PROPIAS

• PUBLICACIONES DEL SECTOR
• PUBLICACIONES OFICIALES

SERVICIOS AUXILIARES • TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
• TRADUCCIONES
• INSTALACIONES Y BIBLIOTECA

WWW.AEBALL.NET • PORTAL WEB DE ACCESO A LA ENTIDAD

¡No estás solo!

Desde AEBALL y UPMBALL, te acompañamos en la
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses

empresariales/profesionales de todos los sectores.

Ponemos a tu disposición las siguientes Actividades y Servicios:

Te proporcionamos Convenios y Acuerdos de Colaboración
con distintas empresas y con unas ventajas excepcionales.

Infórmate. ¡Te esperamos!

EMPRESA

SECTOR

PERSONA DE CONTACTO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN C.P.

TELÉFONO FAX

E-mail www

Nº TRAB.

info@aeball.net  -  www.aeball.net

ENVIAR AL FAX 933 375 015
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Felip Puig i Manuel Rosillo.

FEm TERRITORI
L’ALCALDESSA DE L’HOSPITA-
LET OFEREIX COL·LABORACIÓ 
ALS EMPRESARIS
4 de novembre de 2008  Hotel 
Hesperia Tower

Núria Marín, en la conferèn-
cia del cicle FEm Territori, davant 
un nombrós grup d’empresaris 
es va mostrar preocupada però 
alhora optimista davant la situa-
ció de recessió econòmica, al es-
tar segura que la ciutat té unes 
sòlides bases per fer front a la 
crisi.

L’alcaldessa va fer un repàs 
per la trajectòria de l’Hospitalet,   
la transformació que ha sofert en 
els darrers anys, i en la necessi-
tat de seguir avançant per aca-
bar de consolidar-se com a ciu-
tat dinàmica, emprenedora, mo-
derna, generadora d’oportunitats 
i referent en el món empresarial, 
adaptant-se als nous models eco-
nòmics, incorporant recerca, in-
novació i desenvolupament.

En aquest sentit, va oferir la 
seva col·laboració als empresa-
ris i directius, per rebre les se-
ves opinions, preocupacions, ne-
cessitats i suggeriments, i treba-
llar plegats per seguir avançant i 
millorant.

FEm Empresa
FELIP PUIG, SECRETARI GE-
NERAL ADJUNT DE CDC, RE-
FLEXIONA SOBRE LA CRISI 
AMB ELS SOCIS
20 de novembre de 2008   
Hotel Hesperia Tower

Felip Puig, secretari general 
adjunt de CDC,  va participar en 
el col·loqui organitzat pel Fòrum 
Empresarial del Llobregat, en el 
decurs d’un desdejuni, que va re-
unir una trentena d’empresaris 
de l’Hospitalet i del Baix Llobre-
gat, als quals va traslladar la ‘con-
vicció’ que Catalunya sortirà de 
la crisi, ‘però més o menys de 
pressa en funció de qui estigui en 
el timó de la nau en un moment 
de dificultat’.

El dirigent de CDC va recla-
mar als governs espanyol i cata-
là que s’aprofiti l’actual situació 
de crisi per abordar ‘reformes 
estructurals’ en l’economia. Se-
gons ell, la situació actual reque-
reix mesures ‘ràpides i amb co-
ratge’ i cal aprofitar la situació 
per abordar reformes ‘a fons en 
el camp laboral, de la fiscalitat, 
de la productivitat, dels valors i 
de l’aproximació política a la rea-
litat’.

Puig va defensar els valors 
‘del rigor, l’autenticitat, l’austeri-
tat, la qualitat i l’excel·lència’ en 
la política. ‘Si no s’imposen 
aquests valors, difícilment es po-
dran traslladar en els lideratges 
que el món empresarial i la soci-
etat estan reclamant de la políti-
ca’, va afirmar.

Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat

Núria Marín, en el decurs de  la seva intervenció, 
amb Manuel Rosillo.
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A partir de mitjans del 2009 
serà obligatori l’ús de la factura 
electrònica en les relacions de les 
empreses amb el sector públic, i 
es preveu que en breu s’establei-
xin també els terminis per a la im-
plantació obligatòria en les relaci-
ons entre empreses privades.

A més, la e-factura pot subs-
tituir legal i jurídicament a la fac-
tura en paper, augmentant l’agili-
tat en la tramitació i l’estalvi de 
costos, que pot arribar a ser d’un 
70%.

Així, per a informar als nos-
tres associats de la situació ac-

tual de la e-factura, dels benefi-
cis que implica per a l’empresa, 
i dels diversos mecanismes o al-
ternatives que existeixen per a 
implantar-la, el passat dia 26 de 
novembre vam celebrar una jor-
nada a les dependències de la 
nostra entitat, a càrrec de la Sra. 
Rosa Maria Font de Mora, del 
Departament de Tecnologia i Ne-
goci de “la Caixa”. Els assistents 
van poder dirigir les seves con-
sultes en relació a la e-factura a 
una professional, i van ampliar 
els seus coneixements sobre 
aquest sistema.

ACUERDO CON AIDIT, Agencia 
de Acreditación en I+D+i

En este momento, la compe-
titividad de las empresas está 
muy relacionada con su capaci-
dad de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i). Desde AE-
BALL / UPMBALL, conscientes 
de ello, deseamos promover las 
actividades de I+D+i entre las em-
presas asociadas y hemos llega-
do a un acuerdo con AIDIT, la 
Agencia de Acreditación en Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica fundada por las Uni-
versidades Politécnicas de Cata-
lunya y Madrid para contribuir a 
la mejora de la competitividad, y 
el impulso de la I+D+i, especiali-
zada en la certificación de proyec-
tos I+D+i, es decir, en evaluar téc-
nica y económicamente dichas 
actividades.

En virtud del acuerdo de cola-
boración con AIDIT, las empresas 
asociadas a AEBALL / UPMBALL 
que se presenten por primera vez 
a una certificación en I+D+i po-
drán disfrutar de una consulta 
gratuita sobre I+D+i; una reunión 
previa de carácter gratuito con 
un técnico especializado de AIDIT 
para identificar las posibilidades 
de certificaciones en I+D+i; y un 
descuento especial del 5% en la 
certificación de Proyectos de 
I+D+i, Personal Investigador que 
realiza tareas de I+D+i, Muestra-
rios del Textil y del Calzado y Sis-
temas de Gestión de I+D+i.

Además, AIDIT colaborará 
con AEBALL / UPMBALL en la 
organización de jornadas y en la 
difusión de novedades de interés 
sobre I+D+i.

JORNADA SOBRE LA FACTURA ELECTRÒNICA

ACUERDO CON CAJA MADRID

Hemos llegado a un acuerdo 
con Caja Madrid, el cuarto grupo 
financiero español, que goza de 
una destacada posición en los 
mercados de créditos y recursos 
de clientes.

Caja Madrid ofrece una com-
pleta gama de productos y servi-
cios de banca minorista, banca 
de negocios y banca privada y 
cuenta con una plantilla de más 
14.000 personas y con una ex-
tensa red de distribución integra-
da por 2.000 oficinas en España 
y un avanzado sistema de cana-

les complemen-
tarios, que se 
completa con la 
contribución de redes externas.

En virtud del acuerdo de cola-
boración, las empresas asocia-
das a AEBALL / UPMBALL po-
drán acceder a un conjunto de 
productos en condiciones prefe-
rentes y gozar de una línea espe-
cial de financiación bajo ventajo-
sas condiciones y tipos de inte-
rés. El acuerdo prevé también 
ventajas para los empleados de 
empresas asociadas.

Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
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Hemos llegado a un acuerdo 
con Assistència Sanitària Col-
legial, líder destacada en Cata-
luña desde hace 50 años por 
aportar a sus usuarios un alto ni-
vel de satisfacción mediante una 
serie de características de valor 
añadido, que hacen de su oferta 
asistencial una opción diferente.

La contratación de un seguro 
de salud por parte de la empre-
sa tiene ventajas fiscales, además 
de resultar una herramienta de 
fidelización para los trabajadores, 

y una forma de reducir el absen-
tismo laboral.

En virtud del acuerdo de cola-
boración AEBALL / UPMBALL – 
Assistència Sanitària, las empre-
sas asociadas podrán disfrutar 
de una prima única especial, sin 
distinción por sexo o edad: 45 € 
persona / mes (sólo para empre-
sas asociadas con un mínimo de 
15 asegurados). En caso de ase-
gurar más de 15 personas se 
podrán considerar otras condici-
ones mejores.

bate mediático lo focalizan los ex-
pedientes de regulación de ocu-
pación, pero la mayoría de los 
ajustes productivos se llevan a ca-
bo, afortunadamente, utilizando 
instrumentos menos traumáticos 
ya previstos en nuestra ordena-
ción jurídica. Con objeto de anali-
zar, desde un punto de vista prác-
tico, la adecuada utilización de 
otras medidas laborales ante la 
crisis que pueden conciliar mejor 
los intereses de trabajadores y 
empresarios y, a su vez, garanti-
zar la conservación de la paz so-
cial como valor económico de pri-
mer orden, desde AEBALL/UPM-
BALL, organizamos con gran éxi-
to una jornada que tuvo lugar el 
pasado 21 de octubre en las de-
pendencias de Novotel Cornellà.

Durante la primera parte de 
la sesión, los ponentes, el Sr.Ma-
rio Soler Freixas, Socio respon-
sable de Human Resource Servi-
ces en Cataluña, y el Sr. Ricardo 
Oleart Godia, Socio de Landwell- 
PWC, expusieron diferentes al-
ternativas a la extinción del con-
trato: flexibilidad, modificación de 
las condiciones de trabajo, nego-
ciación colectiva. Además, co-
mentaron los aspectos estraté-
gicos y fiscales de las alternati-
vas retributivas, así como la al-
ternativa temporal al ERE, la sus-
pensión de la relación laboral, 
con sus ventajas e inconvenien-
tes.

Después de una pausa para 
el coffee-break, el Sr. Jesús Villa-
corta, abogado y asesor de va-
rios Convenios Colectivos, y socio 
de “Villacorta Advocats” y de 
“Consultora Metal·lúrgica Asses-
soria i Gestió, S.L.”, comentó las 
medidas previstas en el Convenio 
de Industria Siderometalúrgica de 
la Provincia de Barcelona, en la 
negociación del cuál actúa como 
asesor técnico.

ACUERDO CON ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

JORNADA SOBRE MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS ANTE 
LA CRISIS

La actual situación económica 
está llevando a muchos empresa-
rios a elaborar estrategias de 

ajuste laboral para responder 
adecuadamente a los cambios del 
entorno. Como es habitual, el de-
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MISSIÓ COMERCIAL A DUBAI

Dubai. L’objectiu ha estat clar: 
sortir del “no res” per convertir-
se en la ciutat dels gratacels i nu-
cli comercial del Golf.

Durant el viatge, les empre-
ses van poder constatar de pri-
mera mà que factors com l’ober-
tura a l’exterior, la signatura 
d’acords amb tercers països, el 
procés de privatitzacions, i la pro-
liferació de licitacions i concessi-
ons administratives ofereixen un 
escenari especialment interes-
sant per a les operacions comer-
cials i d’inversió.

D’altra banda, els sectors de-
rivats del procés de modernitza-
ció de Dubai obren també grans 
oportunitats d’exportació en sec-
tors com l’energètic, el sector tu-
rístic, el de la construcció o in-
frastructures, telecomunicacions 
i transports.

Finalment, cal destacar tam-
bé la possibilitat de contemplar 
el mercat de Dubai com a via o 
plataforma d’entrada a altres 
mercats emergents propers, ja 
que l’entrada en vigor dels dife-
rents acords de lliure comerç sig-
nats recentment ho faciliten enor-
mement.

Recentment, 12 empreses 
de la Unió Patronal Metal·lúrgica 
de l’Hospitalet i Baix Llobregat, el 
Centre Metal·lúrgic i la Unió Em-
presarial Metal·lúrgica van viatjar 
en missió comercial a Dubai, 
acompanyats per la Sra. Helena 
Salsas, del Departament de Pro-
moció Internacional de les tres 
entitats. Aquesta acció s’emmar-
ca dins el programa de Promoció 
Internacional 2008, que compta 
amb l’ajut d’ ACC1Ó (COPCA).

L’economia dels Emirats, amb 
poc més d’un milió d’habitants, 
ha experimentat múltiples canvis 
que han propiciat importants 
oportunitats de negoci per a les 
nostres empreses. El vertiginós 
creixement de la construcció de 
les vivendes residencials i locals 
d’oficines està sent un motor de 
creixement de l’Emirat de Dubai 
i està representant una alterna-
tiva a la producció d’hidrocar-
burs. El nombre de projectes de 
promoció és alt i les xifres inver-
tides, elevadíssimes.

Aquest creixement ha anat 
acompanyat també d’importants 
projectes en el sector de les in-
frastructures, com la construc-
ció de l’aeroport de Jebel Ali o 
l’ambiciós projecte del metro de 

REUNIÓN DEL COMITÉ DEL 
CLUB DE RRHH

El pasado 26 de noviembre 
se reunió en las instalaciones de 
AEBALL / UPMBALL el Comité 
del Club de Responsables de RR-
HH, con el objetivo de poner en 
común inquietudes, dinamizar el 
funcionamiento y proponer nue-
vas actividades para el Club. La 
reunión, durante la cual se sirvió 
un pequeño refrigerio, contó ade-
más con la presencia de la Sra. 
Rosa Fiol, Director General de 
AEBALL / UPMBALL, y el Sr. Àn-
gel Buxó, Coordinador del Club.

CÓCTEL EN EL HOTEL HESPE-
RIA TOWER

El pasado 27 de noviembre, 
el Hotel Hesperia Tower invitó a 
las empresas asociadas a AE-
BALL / UPMBALL, así como a 
los socios del Fòrum Empresarial 
del Llobregat, a una jornada de 
puertas abiertas, que consistió 
en una visita guiada por sus ins-
talaciones, con la presentación 
de sus servicios, que finalizó con 
un cóctel.

Las personas interesadas 
también pudieron visitar el res-
taurante EVO, dirigido por el pres-
tigioso chef Santi Santamaría, si-
tuado en la cúpula acristalada 
que corona el hotel.

Entre los asistentes al even-
to, se sorteó una estancia para 
dos personas en una habitación 
DeLuxe.
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Con el objetivo de conocer de 
primera mano las últimas nove-
dades sobre la maquinaria en el 
sector de envase y embalaje y el 
desarrollo de nuevos procesos y 
materiales para el envasado, em-
presas de la UPMBALL, visitaron 
el pasado 19 y 20 de noviembre 
la Feria Emballage.

Celebrada bienalmente en 
París, la feria Emballage es la 
principal feria de envases de 
Francia, y cuenta con más de 
2.500 expositores, de los cua-
les, un 50% aproximadamente 
son extranjeros.

Además de ser el punto de 
reunión de los fabricantes de en-
vases industriales, de productos 
de decoración y lujo, de maqui-
naria y de diseño de envases en-
tre otros, la edición de Emballa-
ge de este año ha acogido tam-
bién las últimas novedades en el 
envase y acondicionamiento de 
productos alimentarios, líquidos 
y bebidas y de productos de sa-
lud y belleza dentro del Salón In-
ternacional de Procesos Alimen-
tarios (IPA), integrado en el mis-
mo recinto ferial del certamen 
Emballage.

Un total de más de 100.000 
visitantes acudieron a la feria, 
de los cuales un 35% aproxima-
damente eran de origen interna-
cional, cifra que indica la impor-
tancia del certamen a nivel mun-
dial, pues supone un crecimien-
to de un 76% de visitantes ex-
tranjeros en los últimos 10 
años.

Esta visita agrupada a ferias 
organizada por la UPMBALL se 
engloba dentro de su Plan de 
Promoción Internacional para el 
sector Metalúrgico para 2008, 
que con la ayuda de ACC1Ó (Ci-
dem – Copca), organiza conjun-
tamente con la Unió Empresarial 
Metal·lúrgica de Terrassa, el 
Centre Metal·lúrgic, y la Unió Pa-
tronal Metal·lúrgica.

FERIA EMBALLAGE 2008

MEMORIAS AEBALL/UPMBALL 2007

Desde el pasado 11 de no-
viembre están disponibles las me-
morias de actividades de AEBALL 
2007, así como de UPMBALL 

2007, en la página principal de 
nuestro portal web www.aeball.
net.
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Fer negocis a Catalunya
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

Aquest trimestre, tot desoint 
els mals averanys econòmics, us 
volem parlar del Lèxic per a l'em-
presa que vol fer negocis a Cata-
lunya, editat per la Cambra de 
Comerç de Barcelona, la Direc-
ció General de Política Lingüísti-
ca (actualment Secretaria de Po-
lítica Lingüística) i el centre de 
terminologia Termcat.

Aquest diccionari especialitzat 
en cinc llengües  −català, caste-
llà, francès, anglès i alemany− es-

tà pensat per a les empreses es-
trangeres que han triat Catalunya  
per fer negocis i intercanvis em-
presarials i també per a les em-
preses catalanes que mantenen 
relacions amb altres països. 
Aquest lèxic és una mostra més 
de l'aposta de la Cambra per la 
llengua catalana, ja que l'empatia  
i el coneixement de la llengua és 
un recurs de màrqueting que ben 
segur obre portes.

El català és cada dia més pre-
sent en els diferents àmbits de 
la vida social de Catalunya i tam-
bé en el món de l’empresa i els 
negocis. Les grans empreses 
emeten les factures en català i 
algunes multinacionals ofereixen 
els catàlegs i manuals d'instruc-
cions també en aquesta llengua. 
Empreses de distribució comer-
cial fan del català la llengua de 
relació normal amb els consumi-
dors i consumidores. Però per-
què el català progressi en aquests 
camps i sigui la llengua del país i 
també la llengua de l'empresa, 
cal la implicació dels agents so-
cials, alhora que la de les institu-
cions. És compromís de tots fo-
mentar la diversitat lingüística i 
l'aprenentatge d'idiomes.

Aquest diccionari conté més 
de 2.000 termes distribuïts en 
11 apartats, representatius dels 
àmbits més usuals d’activitat dels 
empresaris i empresàries, amb 
un propòsit: facilitar l'ús del cata-
là a les empreses que fan nego-
cis a Catalunya, perquè el món 
empresarial incorpori la llengua 
del país, amb normalitat, a la se-
va activitat.

Hem triat un parell  d’apar-
tats, les fires i l’empresa, perquè 
vegeu breument la informació 

que conté el diccionari. Us do-
nem la traducció dels termes ca-
talans en anglès i francès.

Aliança d'empreses: joint ven-
ture/coentreprise

A pagar en: to be paid in/à 
payer à

Assegurança de mercaderi-
es: goods insurance/assurance 
de marchandises

Associació sectorial d'empre-
ses: sectorial business associa-
tion/association sectorielle d’en-
treprises

Aval: guarantee/aval
Centre d'atenció als exposi-

tors: exhibitor attention center/
accueil des exposants

Convenció d'empresa: bussi-
ness convention/convention d’en-
treprise

Departament de comptabili-
tat: accounts department/servi-
ce de comptabilité

Empresa gran: large com-
pany/grande entreprise

Empresa mitjana: medium-si-
zed company/entreprise moyen-
ne

Fira industrial: industrial fair/
foire industrielle

Grup d’empreses: corporate 
group/groupe d’entreprises

Llista d’expositors: list of ex-
hibitors/liste des exposants

Participar en una fira: to at-
tende a fair/participer à une foi-
re

Recerca i desenvolupament: 
research and development/
recherche et développement

Sala de premsa: press room/
salle de presse

Traducció simultània: simulta-
neous translation/traduction si-
multanée

Visitant professional: profes-
sional visitor/visiteur profession-
nel

DETECTIVES
BUSINESS WORLD

Licencias Nº 1808 y 1961

Especialistas en investigaciones 
de ámbito laboral, espionaje 

industrial y contra la Propiedad 
intelectual (patentes y marcas).

Disponemos de departamento de 
Criminalística y Pericia Calígrafa.

Actuamos en toda España. Aportamos Informes 
como medio de prueba para Juzgados y 

Autoridades competentes. 

Descuentos de hasta el 10% para 
asociados de AEBALL/UPMBALL.

Tel: 936.305.715 • 24h: 630.991.313
detectives@agenciabw.com
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