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sumario

emos oído excusas globales como "es la crisis del capitalismo" o
"la culpa es de EEUU y el Sr. Bush". También se ha dicho a nivel
local que la culpa es del modelo productivo "demasiado ladrillo" o que
"las empresas no han hecho los deberes en épocas de bonanza".
Estos comentarios llevan implícitos un dar la culpa a otros sin
asumir responsabilidades, porque la situación no va con uno. Si la situación no va con uno, resulta que nada puedo hacer, más que decir
lo que los demás deben hacer, ellos son los culpables.
Todos opinan de todo, sin saber lo suficiente y nadie hace lo que
debe hacer desde su lugar.
Estas manifestaciones son fruto de una cultura y una filosofía donde la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la profesionalidad, la formación, la excelencia, no solo no se valoran, sino que se
desprecian por caducos.
En la mayoría de empresas, encontramos plasmadas las características antes mencionadas, a pesar del entorno social poco adecuado. Contra viento y marea, siguen luchando por mejorar la eficacia y
eficiencia, el sentido común y la lógica, la ética y la responsabilidad
social.
En una sociedad, todos somos necesarios, pero cada uno en su
sitio cumpliendo con su cometido.
El Estado custodiando a traves del Estado de Derecho los derechos
y libertades de los ciudadanos. Administrando de la mejor manera y
de acuerdo con la Justicia, los bienes públicos. Respetando la voluntad
popular a través de las urnas.
El Estado y sus distintas administraciones públicas, administran los
recursos de todos, no los crean. La creación de riqueza, la desarrollan
en su totalidad y en exclusividad las empresas y algunos ciudadanos
que actúan como tales.
Las empresas, en un mercado libre y con competencia, son entes
donde se unen a riesgo, en proporciones variables, capital, trabajo y
conocimiento con una finalidad: el beneficio.El beneficio es bueno y
necesario. Ayuda a la continuidad y compensa en parte el riesgo
asumido.
Todas estas reflexiones vienen dadas por el momento actual, donde
todo el mundo opina de lo que deben hacer las empresas y cómo.
En la actualidad hay más dificultades para poder desarrollar con
normalidad las actividades empresariales. El marco legislativo es caótico, las trabas administrativas se multiplican, los impuestos y tasas
son confiscatorios en vez de recaudatorios. La financiación en la mayoría de los casos es inexistente o muy costosa.
Lo que deben hacer las empresas que es ajustar producción y
costes, innovar, trabajar, exportar, prever, planificar, lo están haciendo.
Desde aquí pedimos que cada uno haga los deberes, no sólo las
empresas. Con coraje, anteponiendo intereses partidistas, hay que
acometer reformas, hay que ir a una reducción del gasto público, hay
que liberalizar sectores, hay que trabajar con sentido de responsabilidad y de trascendencia. El talonario de los presupuestos no genera
riqueza, no hace país, sólo suple temporalmente y con un elevado
coste, la iniciativa privada.
Apoyemos y valoremos la iniciativa privada, la que crea riqueza y
puestos de trabajo. Animemos a nuestros jóvenes a que se sumen a
ella e incluso la lideren. Esto es el mejor futuro para todos.
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Los valores en las organizaciones
Montserrat Golvano
GEIS Consultores
de Dirección

La palabra valor viene del latín valere (fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para
producir sus efectos). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de
aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que
nos rodea. De manera general
entendemos los valores como
convicciones profundas, que
orientan el comportamiento y definen la forma de ser de las personas.
En lo concerniente a los valores en las empresas, no debemos olvidar que la cultura organizacional es la personalidad de
la compañía y lo que marca la diferencia de una organización a
otra en cuanto a procesos, procedimientos y relaciones. Es así
como dentro de la cultura de la
empresa se incluyen desde conocimientos, creencias y valores
hasta políticas, procedimientos,
capacidades y habilidades adquiridas por las personas. Los integrantes de una empresa van formando algo en común, como una
personalidad colectiva, sin perder
las diferencias individuales. Comprender la cultura de la empresa
es importante para que aquellas
personas que la integran lleguen
a conocer cuáles son las conductas apropiadas y esperadas. A
veces, cuando se incorpora una
persona nueva en una Organización, no se atiende con cuidado
4

su integración por diferentes causas, y esa integración es un aspecto fundamental pues no basta la capacitación técnica si no
va acompañada de la cultural de
la empresa.
Por tanto, es fundamental
que la Dirección de las Organizaciones sepa promover los valores
e implementarlos de forma adecuada para evitar que se conviertan en un obstáculo para lograr
el éxito.
El mundo de los valores es
amplio, complejo y en permanente transformación. En cada época aparecen nuevos valores o los
viejos valores cambian de nombre. Todos somos libres de escoger nuestros valores y de darles
el orden y la importancia que consideramos correctos de acuerdo
con nuestra manera de ser y de
pensar. Sin embargo, hay valores
que no cambian, que se conservan a lo largo del tiempo y en todos los lugares.
EL PORQUÉ DE LOS VALORES
En palabras de Tom Peters,
“Los valores son los impulsores
principales de la actuación de las
personas y las organizaciones,
son los que otorgan cohesión y
sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, entre
sus miembros, y de la organización con sus clientes y socios”.
Si se admite esta premisa, la razón de ser de los valores se deriva de la necesidad de dar sentido a la acción de colaboradores
y líderes en el logro de objetivos
y estrategias.
Los valores de la empresa

son sus pilares más importantes.
Con ellos se define a sí misma,
porque los valores de una organización son los de sus miembros
y, especialmente, los de sus dirigentes. Es a este nivel jerárquico
donde se deben desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza
para ser transmisores de un verdadero liderazgo.
La importancia de los valores
reside en que son fuerzas impulsoras de cómo se hace y transmite el trabajo, permiten posicionar una cultura empresarial,
marcan pautas para la toma de
grandes decisiones, promueven
cambios positivos de pensamiento. Si están bien planteados evitan fracasos en la implantación
de estrategias, reducen la rotación y los conflictos, y los integrantes de la Organización se
adaptan y asumen con mayor naturalidad la cultura de la empresa.
Los valores organizacionales
son tomados, muchas veces, como algo abstracto pero, si se
analiza su verdadero alcance, los
valores compartidos constituyen
el cimiento de la organización y
generan, como se ha apuntado,
beneficios para las personas y
empresas que los aplican.
Los valores involucran a su alrededor razonamientos y sentimientos, ayudando a establecer
prioridades, a jerarquizar, y a tomar decisiones para reforzarlos
o corregirlos.
Generalmente, las empresas
cuentan con planes estratégicos
en los que se pueden encontrar
bonitas frases que “retratan” sus

diario
empresarial

propósitos, entre las que nunca
faltan la misión, la visión, la filosofía de la empresa y, lógicamente, los valores fundamentales. No
es difícil hallar frases como “Uno
de nuestros valores fundamentales es el COMPROMISO, que significa para nosotros ética y profesionalidad, interés por la problemática social de nuestro entorno, disposición de servicio...”
pero ¿qué pasa en realidad en el
interior de la empresa? ¿Alguien
lo ha pensado? Lo más habitual,
por desgracia, es que estas frases se queden en el papel y no
se llegue a poner en práctica lo
que anuncian.
EL PARA QUÉ DE LOS VALORES COMPARTIDOS
Para que la acción, tanto de
los valores individuales como
de los compartidos, tenga sentido en función de los valores
jerarquizados orientados al logro de objetivos y estrategias.
Definir los valores solo como
forma de actuación no sirve, lo
que sirve es, jugando con las palabras, el tener el valor de compartir los valores con los colaboradores porque son las personas
las que dan sentido a los mismos.
Si encuentran sentido en su trabajo a través de los valores, dan
valor al trabajo y a los que lo desarrollan, y consiguen, por tanto,
llevar el sentido de los valores a
los procesos cotidianos a través
de compromisos y proyectos nuevos e ilusionantes, desarrollando
la cualidad moral para actuar
consecuentemente con ellos. Deben guiar la conducta cotidiana
de todos en la empresa para realizar auténticamente la misión, la
visión y la identidad. Para poder
establecer los valores compartidos es muy importante el traba-

jo en equipo y, a través de él,
identificar:
• Los valores que tiene la organización.
• Los valores que no tiene la
empresa y necesita tener.

•

Pero también
Identificar y eliminar los antivalores de la organización.

¿Por qué cobran importancia
los valores compartidos como
parte de la estrategia de la organización?
Los valores no se divulgan entre las organizaciones por una
mera cuestión de estética o de
oportunidad de las modas; muy
al contrario, cuando se analiza la
influencia que la identificación y
cumplimiento de los valores definidos tiene en la empresa, se observa que los beneficios son fácilmente demostrables. Entre
otros:
–

–

–

–

–

–

Con ellos es más fácil organizarse. Sirven de guía a los
miembros de las organizaciones sobre cómo deben comportarse.
Orientan la visión estratégica
y aumentan el compromiso
profesional.
Fortalecen la cohesión de los
equipos y protegen a la organización de amenazas externas.
Son una herramienta que permite identificar, promover y legitimar el tipo de cambio organizacional que ayudará a
implementar una dirección estratégica y a definir la manera de cómo debe vivir la Organización.
Proveen una base estable sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las correspondientes acciones
Ayudan a lograr y fortalecer
el pensamiento estratégico en

–

–

los líderes.
Promueven el aprendizaje
continuo y el compromiso de
los miembros de la empresa.
Dan coherencia y “alma” (sentimientos) a la organización.

Queda fuera de duda que, con
la suma de todos los beneficios
expuestos se crea una ventaja
competitiva que es difícil rebatir
ya que se fundamenta en valores
propios y únicos de la organización.1
Cuando los valores están alineados con el desempeño, las
personas que trabajan en una
compañía presentan actitudes
como: compromiso con el logro
de la calidad y satisfacción del
cliente, sentido de pertenencia
y responsabilidad en sus acciones porque saben que su opinión
es escuchada y existe una conexión directa entre su labor y
los objetivos de la compañía.
Estas actitudes y el hecho de
compartir los mismos valores
crean beneficios, además, dentro del talento humano de la empresa como: moral alta, confianza, actitud de colaboración, productividad, éxito y realización, entre otros.
Por tanto, es importante saber implementar los valores organizacionales, ya que resulta
más sencillo definir una serie de
“sentencias estratégicas” que
practicarlas. Para que los valores se legitimen en la organización hay que llevarlos al terreno
práctico, hay que aplicarlos en la
toma de decisiones, en la atención y servicio al cliente, en las
operaciones, etc. Por ello, es importante:
– Comunicar, que es el primer
paso para conseguir el compromiso necesario y crear
una conciencia tanto individual
como colectiva con el sistema
5
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de valores. Pero esto hay que
traducirlo en acciones de cada unidad y de cada individuo.
Por ejemplo, un valor claramente perceptible como la
“Honestidad” debería ser convertido en “acciones honestas” a nivel del grupo de trabajo y de individuo.
El reconocimiento: es fundamental reconocer el buen
desempeño de aquellos que
impulsan los valores con experiencias y vivencias cotidianas.

En los últimos años se han
realizado diferentes estudios sobre modelos o enfoques gerenciales en los cuales los valores
aparecen como un componente
fundamental. Entre esos trabajos
está El Modelo de las 7s, formulado por Athos y Pascale, de la
consultora McKinsey.2 Su objetivo es entender cómo funciona
una organización y, a partir de
ahí, identificar cuáles son los aspectos sobre los que se debe actuar para lograr los cambios que
necesita.
Las “7s” constituyen lo que
los autores consideran que son
las variables fundamentales del
trabajo gerencial en una organización que, en su expresión en
inglés, coinciden todas en la inicial “s”. Las tres primeras variables son: estrategia, estructura y sistemas, cuya suma se
consideran el “hardware” del éxito.
Las cuatro variables restantes constituyen el “software”, que
son: estilo, staff (equipo de personas), habilidades (skills) y valores compartidos (shared values). Esta última, en el modelo
que presentan estos autores, está en el centro constituyendo el
elemento integrador de todas las
demás; se presenta como el
componente principal porque
6

consideran que toda la organización debe compartir los mismos
valores y misiones de trabajo para alcanzar el éxito.
“Una organización bien dirigida tiene un propósito que la guía
y una escala de valores que todos conocen y practican con orgullo”.

3. Humanizar la empresa, en el
sentido de considerar a las
personas como fines a potenciar y no como “meros recursos humanos a optimizar”.
4. Potenciar la cohesión y credibilidad del equipo directivo ante sí mismos, ante sus colaboradores y ante la sociedad.

Al analizar someramente la
implantación de un auténtico sistema de valores en una empresa, resulta evidente que la dirección también debe de ir encaminada y estructurarse por esos
valores, y puede constatarse entonces que, al dirigir por valores
se pretende como objetivo:

Si bien es cierto que estos objetivos coinciden en casi su totalidad con los generales de cada
empresa, no es menos cierto que
su implementación desde la dirección exige un esfuerzo personal importante que admite diferentes recetas para minimizarlo;
con este fin, diferentes autores
se han lanzado a polemizar sobre
cómo armonizar el liderazgo con
el incentivo de los valores.

1. El equilibrio entre la salud económica, emocional y la ética
de la empresa, generando así
una mayor felicidad interna,
una mayor ventaja competitiva en el mercado y una mayor
contribución real a esa utopía
que es un mundo mejor.
2. Construir una idea de “hacia
dónde vamos, para qué y con
qué compromiso”.

Uno de ellos es V.J. Quigley 3,
que ofrece los siguientes “consejos a los líderes” para el trabajo
con los valores.
• Comparta la definición de sus
valores. No existe mejor
manera de asegurar el sentido de pertenencia y compro-
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•

•

•

•

•

miso que la participación.
Si fuera necesario, modifique
sus valores. Ellos deben ser
una fuente de estabilidad en
un mundo que cambia con
tanta rapidez.
El sentido de los valores es
conmover el corazón, no
cerrar la mente. Mantenga
una actitud abierta a los valores importantes de sus colaboradores.
Otorgue a los valores la importancia que da a las cifras.
Recuerde que todas las personas comprenden los valores, pero no todas comprenden las cifras.
Exprese sus valores en forma
explicita y breve, sus colaboradores no tendrán dificultad
alguna en recordarlos y transformarlos en acciones con
mayor facilidad.
La comprobación de sus valores radica en el efecto que
ellos tienen en sus actuaciones en el sitio de trabajo.

Para terminar, debe admitirse la evidencia de que las organizaciones se suelen marcar como
objetivo el definir los valores con
los que se puedan identificar en
su estrategia y actividad y que,
en base a este propósito, diseñan, a veces, costosos programas de implementación. Vale la
pena recordar que, como en tantos otros aspectos del management, el sentido común ayuda a
la consecución de este objetivo,
a partir de una premisa ineludible: la dirección de la empresa
ha de CREER en la positiva influencia de los valores definidos.
Es ilustrativo en este punto, entre muchos otros relatos sobre
el tema, el que se ofrece resumido a continuación, como elemento de reflexión4:
“Hace unos días me reencontré con un amigo al que hacía

tiempo que no veía. Tras los saludos iniciales, me contó que había puesto un restaurante y me
invitó a comer en él. Al entrar al
local, me llamó la atención un
gran mural con fotos de artistas,
personalidades, etc. en una de
las paredes. Después de repasar
muchos temas comunes, llegamos a su actividad empresarial,
y me dijo:
- “Mira, para mí y para todos
los que trabajan conmigo, hay
una cosa clara: DAMOS UN SERVICIO y la gente que viene aquí no
viene simplemente por comer, sino por pasar relajadamente un
buen rato y conversar. Por eso,
para nosotros, todo el que viene
aquí tiene que encontrar un ambiente donde pueda “pasar un
buen rato”, creo que para eso
existimos. Hay otros restaurantes, claro, pero no sé si coinciden con nuestra forma de atender al cliente ni, sobre todo, es
algo asumido por todos los que
allí trabajan. Sin embargo, para
nosotros sí”
Entonces le pregunté:
- “¿Qué esperas lograr?”, y
me dijo:
- “Quiero realizar mi sueño,
hacer mi obra. Durante todo el
tiempo que trabajé para otros,
sentía que me movían como a
una pieza de ajedrez. Pero yo sólo debo ser capaz de actuar conforme a lo que yo pienso y demostrarme que esa forma de actuar
no quebranta mi voluntad y es
percibida positivamente por cuantos me rodean.”
En el curso de toda aquella
conversación una joven nos atendía de una forma natural, muy
agradable y servicial. Le dije:
- “Cómo se nota que tú, el jefe, estás sentado a la mesa para
que esta chica redoble sus atenciones, ¿verdad?
- “No, no, no,.... ahí está el
secreto, aquí todos sabemos y

somos conscientes que para que
la gente “se sienta mejor que en
su casa“ tiene que trabajar con
tres aspectos básicos, que se
asumen con naturalidad, pasan
a ser reglas y se convierten en
los valores que nos identifican:
sentirse útil, estar orientado
al cliente y ser honrado. Esta
es la clave de nuestro éxito.”
Y, realmente, ése es el secreto: este empresario del ejemplo
tiene ciertos valores que lo llevan
a actuar acorde con ellos y a formar una identidad, que queda
definida con las historias de las
personas que pasan por su restaurante y que quedan reflejadas
en el gran mural de los clientes
satisfechos. A través de estos
valores es capaz de crear una
misión que es la de hacer pasar
un buen rato a sus clientes y por
último consolida una visión, que
es ser el lugar elegido por todos
aquellos que quieren estar como
en casa. Además, lo más importante es que ha compartido sus
valores:”ser útiles, orientados al
cliente y ser honrados”. Este equipo ha aprendido de sus propias
experiencias y éstas les han consolidado un sistema de creencias
y valores en el que lo primero son
los valores que permiten definir
la actividad, y no al revés.
————
Notas:
1 Harrington y otros, “Putting
people values to work” The McKinsey Quarterly, 1996 No. 3,
pp. 163-167
2 2, Athos, A.G. (1989.). El Arte
del Management Japonés. Prentice Hall, México.”Las 7eses de
la estructura organizativa” (McKinsey)
3 Quigley, J.V.; (1987). Liderazgo
en Acción- Visión. McGraw Hill,
México, 1997
4 Díaz Llorca - Los valores en la dirección, Centro de estudios de
técnicas de dirección, La Habana
2003
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"El comerç dóna vida i fa que s'omplin
els carrers; és, en definitiva, un element
de cohesió i de convivència social"

Entrevista:
Maria Dolors Pueyo i Bertran
Alcaldessa de Santa Coloma de
Cervelló

per Maite Baratech
Maria Dolors Pueyo i Bertran (Santa Coloma de
Cervelló, 1964) és alcaldessa des de juny de 2007
gràcies a l’acord de govern entre el PSC i ERC, convertint-se així en la primera dona que ha accedit a
l’alcaldia del municipi. Militant d’ERC des de 1999,
va ser regidora de l’ajuntament entre 2005 i 2007
en representació del grup local d’ERC. Pueyo prové del món del comerç local i de la indústria tèxtil,
i és participant activa del teixit associatiu de Santa
Coloma de Cervelló: fundadora de la Colla de Geganters, també ha estat membre de l’Esbart Montpedrós, de la Societat Recreativa i del Grup de Teatre. Ha estat escollida quarta Vice-presidenta del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Consellera de
la Mancomunitat de Municipis, i Vice-presidenta de
la Permanent de Salut Pública de la Federació de
Municipis de Catalunya.
–Com a alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, com explicaria a un visitant les característiques diferencials del seu municipi?
–Com una illa de pau, cultura, turisme, natura
al bell mig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
–Un dels atractius de la població és la Colònia Güell, que turísticament atrau molts visitants. Però també s’ha volgut atraure activitat
econòmica amb la rehabilitació del recinte industrial. Quantes empreses treballen actualment
en l’àrea ja rehabilitada i quin és el seu perfil?

–El Recinte Industrial de la Colònia Güell compta amb més de 20 edificis singulars que formen
part del Conjunt Històric-artístic d’interès de la colònia. L’any 2000, Colònia Güell, S.A (aleshores Nairobi) va comprar els edificis de la Filatura i del Tint
Vell i va iniciar els treballs de restauració. Actualment, distribuïts en aquests dos edificis hi ha 13
empreses, i en la seva majoria l’espai es destina a
oficines. Pel que fa a la resta d’edificis, al recinte
es comptabilitzen 20 activitats empresarials i establiments. Són petites o mitjanes empreses destinades al sector de l’alimentació, disseny i publicitat, fusteria, ferreteria, productes cosmètics, serveis informàtics, entre d’altres, i els establiments
comercials són sobretot d’hostaleria.
Hem de destacar la bellesa dels seus edificis
d’estil modernista. Hem de recordar que la història d’aquesta fàbrica ha anat lligada des dels seus
inicis a la fundació de la Colònia Güell, i ha estat un
clar exemple de l’impuls que va tenir la indústria
tèxtil a la Catalunya de principis del segle XX. Per
tot això és un indret ideal per a la instal·lació d’espais de creació artística i estudis de disseny.
–Han calculat l’impacte econòmic que aquest
parc d’oficines té en el municipi?
–Encara no. Ara per ara, el que ens neguiteja
és tirar endavant la seva urbanització per poder
seguir el seu desenvolupament.
9
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En poques paraules
Santa Coloma de Cervelló és per a mi... el
meu poble, on vaig néixer i on he viscut sempre. Les meves arrels són aquí, en aquesta petita part del meu país.
Un carrer per perdre’s... Els carrers de la
Colònia Güell i les masies de Santa Coloma de
Cervelló.
Un personatge entranyable... Heribert Barrera.
Un somni... La llibertat per al meu país, Catalunya.
Un llibre... Pa negre, d’Emili Teixidor
Un viatge pendent... molts.
Què faig quan no faig d’alcaldessa... Això passa poc. Intento compensar la meva família.
Quan deixi de ser alcaldessa... Seguiré dos
anys al consistori. Després tornaré a exercir de
ciutadana i recuperaré la meva vida privada.

–Es preveu continuar la rehabilitació amb
més edificis?
–Les naus del Recinte Industrial de la Colònia
Güell són de propietat privada i, per tant, la rehabilitació dels edificis dependrà de la iniciativa privada.
–La tardor passada es va signar un conveni
de creació d’un consorci per desenvolupar un
nou sector residencial, que inclourà un espai
per a activitats econòmiques i comercials. Quin
impacte pot tenir per a l’economia del municipi? Han pensat quin tipus d’activitat econòmica volen introduir?
–El juliol de 2008 es va aprovar provisionalment
el Pla Parcial, i el 19 de novembre signàvem amb
la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Boi el Consorci urbanístic que desenvoluparà el nou residencial
de la Colònia Güell. Aquest serà un espai de caràcter predominantment residencial i també comerci“La creació d'un nou eix comercial i la promoció
del petit comerç significarà una nova oportunitat de treball per a moltes persones al nostre
municipi”
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al d’alta qualitat urbana. El pla ordena la distribució
del sòl urbanitzable, un total de 40,82 hectàrees
situades al llarg de l’Avinguda Lluís Companys, al
costat del nucli residencial de la Colònia Güell, i preveu la construcció de 1.350 habitatges, la dotació
d’equipaments i la prestació de serveis necessaris
per a la població que hi residirà, així com zones verdes i jardins. El 83 per cent del terreny es destina
a espais lliures, equipaments i vialitat, i el 17 per
cent restant a sòl residencial i activitats econòmiques i comercials.
L’activitat econòmica que s’instal·li ha de ser
compatible amb la naturalesa residencial de l’entorn, tendint a crear un model de barri assequible
i sostenible alhora. Seguint aquesta lògica, l’activitat econòmica es basarà en el petit comerç i el
comerç de proximitat, aquell que dóna vida al poble,
el que resol les necessitats diàries dels veïns i veïnes. Algun ciutadà és capaç d’imaginar-se els nostres carrers sense comerç? El comerç dóna vida i
fa que s’omplin els carrers. És, en definitiva, un element de cohesió i de convivència social, i això és el
que volem per al nou residencial.
–Quan pot ser una realitat aquest nou espai
residencial i econòmic?
–Després de l’aprovació provisional del Pla Parcial resta pendent que la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona l’aprovi definitivament. Es preveu que les
obres d’urbanització dels vials puguin començar el
segon semestre del 2009. La construcció dels
habitatges i del nou sector comercial dependrà del
ritme de treball, però encara no podem concretar
una data o un termini d’execució.
–S’han aprovat projectes presentats pel
municipi al ministeri d’administracions públiques, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local creat per ajudar a fer front a la crisi. En
què consisteixen?
–En el cas de Santa Coloma els projectes presentats al Fons Estatal d’Inversió Local han estat
cinc, i són tots ells de millora d’espais públics: millora dels aparcaments, de voreres, paviments, escales per a vianants i espais lliures, construcció de
passos elevats, clavegueram i adequació d’un espai
per a Serveis Socials.
–Altres projectes del municipi són la construcció d’un CAP i un institut. En quina situació es troben? La crisi està influint potser en
els terminis de construcció?
–El 2008 l’Ajuntament va aprovar la cessió a
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favor del Servei Català de la Salut del dret de superfície dels terrenys on s’ha de construir el futur Centre d’Atenció Primària. En aquests moments, la
Generalitat ja ha obert el concurs per a l’adjudicació de les obres, i estem pendents que en breu ens
comuniquin l’empresa adjudicatària. El compromís
és que les obres de construcció del nou centre
puguin començar el proper any 2010.
L’institut de secundària es preveu que entri en
funcionament el curs 2012-2013, i forma part
del conjunt d’equipaments i serveis previstos al nou
residencial de la Colònia Güell, juntament amb una
nova escola bressol, habitatge dotacional per a gent
gran, i un complex esportiu, que inclourà una piscina. Tots aquests equipaments contribuiran a millorar els serveis a la persona, i a fer de Santa Coloma un municipi més amable per viure-hi.
–Preveuen altres mesures, en l’àmbit municipal, per ajudar les empreses i els ciutadans a
suportar aquests temps difícils?
–Per al 2009 l’ajuntament ha previst un seguit
de mesures adreçades principalment a les famílies. Pel que fa a l’Impost de Bens Immobles s’ha
fraccionat el pagament de la taxa en quatre pagaments, per tal que a les famílies els sigui més fàcil
fer front a aquesta despesa. D’altra banda, el departament de Serveis Socials i la Regidoria d’Educació
han aprovat un seguit de beques i ajuts. Pel que fa
a les empreses, poques són les que ingressen
impostos per rendiment al municipi. Cal recordar
que des de la desaparició de l’IAE tant sols les
empreses que generen més d’un milió d’euros de
beneficis anuals tenen l’obligació.
–A banda de les empreses de la colònia Güell,
quin és, en general, el perfil de l’empresa amb
seu a Santa Coloma de Cervelló?
– El teixit empresarial a Santa Coloma és divers,
tot i que podem dir que predominen les empreses
de serveis i la indústria neta, i en la seva majoria
es tracta de petita i mitjana empresa. Actualment
el sector terciari és molt important, sobre tot si
comparem el volum de comerç actual amb el de
10 ó 15 anys enrere. Tenim un projecte per a la
consolidació del sòl industrial i d’ús terciari en el
polígon SCC123 i el SCC92, situat a tocar de la
carretera BV-2002. Actualment hi tenim tot un
seguit de petites i mitjanes indústries completament consolidades, però que van ser construïdes
amb anterioritat a la redacció del Pla General
Metropolità. L’objectiu és proposar una solució urbanística i de gestió que sigui viable econòmicament,

Carrer comercial de la població.
reordenar l’espai i redefinir la nova façana del municipi. Pel que fa al sòl d’ús industrial, es proposa
fixar les condicions necessàries per a que puguem
legalitzar les industries existents, i potenciar la
instal·lació d’indústria neta. A més, aquest projecte farà possible el desmantellament de la fàbrica
química “Massó y Carol, S.A”, i la transformació
d’aquest àmbit en una gran espai, alhora que redefinim i millorem la vialitat amb el nucli urbà. El principal entrebanc que tenim per tirar endavant aquest
projecte és que el seu desenvolupament està subjecte al desdoblament de la carretera BV2002, única via d’accés a la nostra població i que es considera insuficient per a assumir el trànsit de vehicles
diari que comportarà l’activitat econòmica del nou
sector.
– Santa Coloma conserva encara una certa
activitat agrícola. Hi ha alguna iniciativa per evi-

Zona agrícola de regadiu del municipi, que
forma part del Parc Agrari del Llobregat, una
àrea especialment protegida.
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ajuntaments?
–Tots els esforços sumen i, per tant, tots els
assessoraments són benvinguts.
–I com són els vincles amb altres municipis
de la comarca a l’hora de posar en marxa projectes conjunts?
–Molt positius. Amb Sant Boi hem tingut l’experiència de la Riera de Can Solé, que s’ha solucionat
satisfactòriament. I pel que fa a Sant Vicenç, tenim
un objectiu comú per assolir els nostres objectius
pel que fa a la consolidació de la industria, que és
el desdoblament de la carretera BV2002.

Un dels edificis del recinte industrial de la Colònia Güell recuperats per a ús terciari.

tar que continuï en regressió i per potenciarla?
–A la vall baixa i al delta del Llobregat hi ha l’agricultura de regadiu, que pertany al Parc Agrari del
Baix Llobregat. El seu pla especial de protecció i
millora aprovat al 2003 és la figura que determina
el règim de protecció i de gestió actuals, en aplicació de la legislació urbanística. Pel que fa a l’agricultura de secà, apostem per la seva protecció
mantenint la qualificació dels terrenys com a zona
agrícola en els plans metropolitans. L’objectiu és
evitar la construcció d’habitatge en uns terrenys
que pensem han de continuar sent d’ús agrícola.
–Com qualificaria la relació del consistori
amb les forces econòmiques i empresarials de
la població? Es tenen en compte les seves
demandes i necessitats?
–L’ajuntament treballa colze a colze amb les forces econòmiques i empresarials per tal d’apropar
els seus objectius a les necessitats de la ciutadania.
–Creu que associacions empresarials com
AEBALL poden ajudar en l’assessorament i en
el suport a les empreses de la zona i als seus
12

–A l’hora de convèncer una empresa per
instal·lar-se en el seu municipi, quins són els
punts forts de Santa Coloma que destacaria?
–Santa Coloma té una situació privilegiada per
a les empreses. Tot i ser un nucli de població petit,
estem a prop d’un centre econòmic important com
és la ciutat de Barcelona, i estem en el centre del
teixit econòmic i empresarial de l’àrea Metropolitana de Barcelona. A més, estem a tocar de dues
vies de comunicació de primer ordre com son l’aeroport i el port. Tot i que a hores d’ara l’oferta d’espai empresarial no és gaire gran i es concentra
principalment al Recinte de la Colònia Güell, el futur
desenvolupament del Sector Industrial al SCC123
i SCC92 serà clau per a consolidar definitivament
el teixit industrial i comercial en el municipi.
–I quins són els desafiaments de futur?
–Sens dubte poder tirar endavant la zona industrial i el terciari al sector SCC123 i SCC92. Això
significarà un impuls definitiu al teixit empresarial
de Santa Coloma, amb una tipologia d’indústria
neta, i la consolidació de l’oferta comercial que
repercutirà en la generació de nous llocs de treball. Sense oblidar la millora en la vialitat que significarà per a tots els ciutadans del municipi.
–Com li agradaria veure Santa Coloma d’aquí
a quinze o vint anys?
–M’agradaria que continués sent una illa de
tranquil·litat, de cultura, turisme, natura dins de
l’Àrea Metropolitana, però amb millors recursos
sanitaris, educatius, d’ocupació i també de transport públic.
“La colònia Güell és un indret ideal per a la
instal·lació d'espais de creació artística i estudis de disseny”
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"La base de l'èxit és fer les coses
molt ben fetes, no posar-se fronteres
i tenir una mentalitat oberta"

Entrevista a
Joan Palet,
director general de
Klimacal

Joan Palet ha estat un dels artífex del creixement i procés de
maduració de Klimacal, empresa
d’enginyeria especialitzada en el
desenvolupament d’instal·lacions
de climatització, calefacció, sistemes antiincendis i sanejament,
entre d’altres. Aquest enginyer
industrial nascut a Barcelona fa
39 anys ha viscut en aquesta
companyia del grup Emte tota la
seva trajectòria professional, fins
arribar, l’any 1999, a la direcció
general. En aquesta etapa l’empresa ha obert delegacions a Sevilla, Bilbao i Madrid i està a punt
d’obrir seu a París. Entre les
obres recents més significatives
en què ha participat destaquen
la nova central d’energia per a
l’aeroport de Barcelona, la Ciutat
Judicial de l’Hospitalet, el parc de
recerca biomèdica i l’hospital de
Linares. En els propers anys, el
projecte estrella serà la rehabilitació, a París, de la seu de la ràdio pública francesa.
–Aquest abril celebra els
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seus primers deu anys al capdavant de l’empresa. Quin balanç ens pot fer d’aquesta etapa?
–L’evolució de l’empresa ha
reflectit l’evolució del sector de la
construcció, ja que és a qui ens
adrecem, especialment edificació
no residencial, com ara algunes
indústries però sobretot hospitals, oficines, centres comercials... La nostra activitat principal
són les instal·lacions de climatització i instal·lacions mecàniques,
contra incendis, aïllaments... La
política de l’empresa, des de
1992, ha estat la del creixement
de manera sostenible, amb seny,
consolidant les expansions. Això
ho hem fet aquests anys, reforçant la nostra presència en el
nostre àmbit inicial d’actuació,
Catalunya. Hores d’ara, ens podem considerar els líders del
mercat. En una segona etapa, al
voltant del 2003, obrim delega“La crisi és un motor de canvi”

ció a Madrid, aprofitant les sinèrgies del grup. I fins ara ens hem
configurat com l’empresa de referència a Madrid, tot i que les
empreses de la competència, integrades en grans grups constructors, són més grans. Però
nosaltres tenim la imatge d’especialització i de fer les coses bé.
Darrerament, i per completar la
nostra presència a Espanya, hem
obert a Bilbao i a Sevilla, àmbits
i mercats més reduïts però amb
la voluntat no només de facturar
sinó de donar un valor afegit i
consolidar el grup.
–...i ara ja han donat el salt
internacional.
–Nosaltres avancem pas a
pas. Un cop consolidat el mercat
espanyol, ens hem començat a
plantejar la necessitat d’internacionalització, ja que ens arribaven
projectes diversos als quals no
donàvem prou atenció perquè teníem altres prioritats. Però sabíem que podíem diversificar riscos
instroduint-nos en altres mer-
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cats. En el cas del mercat francès, i superades les barreres legals d’entrada, era bastant assequible per a nosaltres gràcies al
nostre know-how i al fet que els
requisits tècnics no són tan diferents dels del sector espanyol.
També influïa la proximitat. A banda del mercat francès, existia la
necessitat d’atraure grups potents espanyols que poguessin
contractar obres d’aquest tipus
al país, ja que hi ha una concentració excessiva d’empreses capaces de desenvolupar aquest tipus de projectes. Inicialment vam
estudiar diversos projectes i vam
començar amb un per als laboratoris de Sanofi a Toulousse,
projecte desenvolupat conjuntament amb l’empresa especialitzada en sales blanques del grup.
Aquest fou el primer pas, a finals
de 2007. L’any passat vam apostar per un projecte molt arriscat
i ambiciós, la rehabilitació de les
instal·lacions de climatització de
Radio France, al centre de París,
un projecte de pràcticament 40
milions d’euros, és a dir, molta
envergadura, i un procés d’adjudicació de vuit mesos. Ha estat
una aposta arriscada que ens ha
permès tenir el primer contracte
amb l’Estat francès, una obra pública amb un termini de sis anys
que ens ha obligat a la implantació del grup amb una sucursal,
de manera que les empreses arrossegaran a altres companyies
d’altres especialitzacions.
–Les obres han començat?
–Han començat l’ú d’abril,
amb la particularitat que els francesos dediquen molt de temps a
la gestió de projectes, la coordinació. Quan el projecte estigui
ben definit començarà l’obra, de
manera que aquesta s’iniciarà realment després de l’estiu.
–Arriben a França per la

FENT FRONT A LA CRISI:
No és habitual, en les actuals circumstàncies, trobar empreses
a les quals no els afecti la crisi. Klimacal, empresa fundada l’any
1977, està demostrant que és capaç de fer-hi front, ja que preveu tancar l’any amb una xifra de negoci d’entre 57 i 58 milions
d’euros, després que l’any passat facturés 53. Amb seu a Esplugues de Llobregat, la companyia dona feina de manera directa a
unes 140 persones, mentre que el personal subcontractat pot
arribar a les 500 persones. A Catalunya, dos dels seus principals
projectes per enguany són els hospitals de Mollet i del Baix Llobregat.
L’empresa està integrada en el grup Emte, un conglomerat d’empreses de serveis integrals d’enginyeria, instal·lacions electromecàniques, tecnologia i energies renovables. Els seus orígens es remunten a l’any 1961. Avui, la vintena d’empreses del grup, que
controla el grup Sumarroca, dona feina a unes 3.800 persones.

cionats i el coneixen.
porta gran, amb una gran
obra. Tenen altres projectes a
–És el sector públic el seu
l’exterior?
principal client?
–Treballem també a Portugal
–No especialment, està molt
i vull dir que, a remolc d’una gran
repartit el volum d’obra que fem
constructora, OHL, hem aconper a clients públics i privats. Cal
seguit un contracte a Oran, Algèria, d’un centre
de convencions,
que ha d’estar fet
el 2010 i amb un
pressupost d’uns
vuit milions d’euros. Les necessitats actuals ens
han portat a plantejar-nos un abast
geogràfic més
gran que el que teníem fins ara. Ara
bé, a la llarga no
tenim intenció
d’instal-lar-nos a
Algèria. Hi treballem de mane r a
puntual. Es tracta
d’un país complicat
de gestionar quant
a treballadors, materials... i això només és a l’abast de
constructors que Seu de Klimacal a Esplugues de Llobregat,
ja estan ben posi- situada al costat de la seu del grup Emte.
15
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El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), un dels
projectes en què ha participat Klimacal.
distingir, d’altra banda, que si bé
moltes obres les fem directament per a l’administració pública, n‘hi ha d’altres que sent públiques les fem per als constructors. Un problema dels concursos, que per a nosaltres és una
barrera, és que molts projectes
es liciten de manera global, incloen t cons t r ucció i ins t al lacions. I nosaltres no podem accedir, per tamany, a aquests projectes. Tota obra pública que es
licita en lots i especialitzada per
gremis, ens permet una bona entrada i presentar-nos. Obra pública en fem molta, però obra pública directa menys.
–En el sector privat, quin
és el perfil dels seus clients?
–En el camp privat hem treballat per a cadenes hoteleres,
activitat que va a la baixa i que
ens ha donat força feina. També
hem fet projectes per a laboratoris, un sector on la climatització està molt condicionada pel
producte que es fa, i on treballem de la mà de Luwa, l’empresa especialitzada del grup. Es
16

tracta de projectes importants
per als quals estem ben implementats i estructurats per poder produir en grans quantitats
de producció mensual, podem
aportar la nostra gestió al projecte i ells la seva especialització.
–Quines obres recents en
què han treballat destacaria?
–Com a grup hem treballat a
la Ciutat Judicial, a l’Hospitalet,
i amb altres empreses hem realitzat l’edifici, amb les installacions incloses, de la nova terminal de l’aeroport de Barcelona,
valorat en uns 25 milions d’euros. A Madrid, on el nostre abast
és més limitat, hem fet edificis
d’oficines, el museu d’Albacete,
les remodelacions del museu
Cerralbo...a Madrid el nostre volum de facturació està en 10-11
milions euros.
“No és excusa que en altres
mercats sigui més difícil contractar, cal anar allà on hi ha
possibilitats”

–Com a empresa vinculada
a la construcció, els està afectant la crisi, que ha estat especialment dura en aquest
camp?
–Sens dubte. Pensi que l’any
2007 fou l’últim que vam créixer
per sobre dels dos dígits, amb
augments d’entre el 15 i el 20
per cent. Aquest 2008 vam facturar uns 53 milions d’euros, el
que significa un creixement del
vuit-i-nou per cent. Pel 2009 ja
tenim ben implementada la contractació: Madrid ja té completa
tota la cartera de l’any, igual que
Bilbao, que ha signat un important projecte, el de la biblioteca
de Navarra, per 2’4 milions d’euros. El nostre creixement vindrà
per l’expansió a França i l’aportació del primer any del projecte
de Radio France. Creiem que arribarem aquest any a facturar
entre 57 i 58 milions d’euros
–En aquest context de crisi, l’empresa segueix creixent.
Quina és la fórmula de l’èxit?
–Nosaltres estem molt vinculats al sector de la construcció,
que ha patit un fort cop, sobretot en habitatge, al qual no ens
dediquem. Si ets capaç d’obrir el
ventall de possibilitats i acomodar-te a les circumstàncies, plantejant-te objectius que en altres
circumstàncies no t’hauries plantejat, com treballar a Argèlia, et
pot ajudar a tirar endavant. Hi
ha condicionants que et marquen. A Madrid tindríem un problema si no haguéssim aconseguit l’obra d’Oran. Sempre hem
pensat a Klimacal que no és excusa que en altres mercats sigui
més difícil contractar, cal anar
allà on hi ha possibilitats, com ha
succeït a Argèlia o, ara, a França, la qual cosa ens està duent,
des de fa uns anys, a fomentar
l’aprenentatge del francès entre
operaris, tècnics i personal ad-
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ministratiu, a fi de poder fer
obres també al sud de França
com a mercat natural, igual que
podem treballar a València o a
Osca. El fet que hi hagi una frontera no m’ha d’impedir pensar a
treballar-hi.
–Un cop han acabat els projectes, assumeixen també el
manteniment de les installacions?
–Tal com tenim organitzat el
grup, tenim unitats que es dediquen a projectes i unitats dedicades al manteniment. La unitat
de manteniment també té la política d’implantar-se, en el nostre
cas, a París. Quan acabem el
projecte d’instal·lació, habitualment després es licita un projecte de manteniment, al qual podem o no accedir. Una cosa diferent és el període de garantia,
habitualment d’un any, que està
cobert pel servei postvenda, però no té res a veure amb el manteniment. I solen ser actuacions
molt puntuals per resoldre problemes concrets. L’expansió del
grup també ve donada per una
expansió a l’exterior de la unitat
de negoci de manteniment, que
està fent un esforç en aquest
sentit. En el cas de França, aprofitaria les sinèrgies de la installació i nosaltres farem tot el possible perquè la unitat de manteniment pugui optar a aquest servei. Es tractaria d’un contracte
recurrent que, òbviament, obriria moltes possibilitats a aquesta implantació.
–Treballar al si d’Emte aporta el paraigües de les sinèrgies i del treball en equip d’un
gran grup. Però dona també
prou llibertat i independència?
–Jo parlaria sempre en clau
positiva. Com a qualsevol grup hi
ha una estratègia comuna, una

“Segur que hi ha empreses que
pateixen la crisi perquè tenen
un àmbit d'acció molt limitat.
Potser s'haurien de plantejar
nous mercats i alternatives”

flota ha d’anar tota en la mateixa direcció, però amb la llibertat
lògica de prendre les decisions
que són consensuades i seguir
l’estratègia comuna.
–Com a empresa associada
a UPMBALL, què li pot aportar una empresa de les dimensions de Klimacal?
–Si Klimacal pot ser un referent per a l’associació, un estandart, ens semblarà be. A més, li
podem aportar la nostra experiència, com a grup i com a Klimacal, de plantejar-nos projectes i
objectius que empreses més petites no s’han plantejat.
–I UPMBALL què aporta a
Klimacal?
–Bàsicament, estem fent ús
dels serveis ocupacionals, de suport de recerca de candidats i
cursos de formació, ja que molts
dels nostres treballadors hi participen, així com assessoria sobre comerç exterior, consultes i
la recepció de comunicats sobre
fires, etcètera.
–Quins consells es poden
donar per superar la crisi econòmica?
–És difícil donar consells perquè cada empresa té una estructura i una conjuntura diferent i
les solucions han de ser particulars. En tot cas, nosaltres hem
estat una empresa molt petita,
no tenim res a veure amb el que
érem fa deu anys. Temps enrera
teníem un seguit de clients recurrents als quals seguíem allà
on ells anessin. La base de l’èxit
és fer les coses molt ben fetes,

no posar-se fronteres i tenir una
mentalitat oberta per trobar solucions. Segur que hi ha empreses que pateixen la crisi perquè
tenen un àmbit d’acció molt limitat. Potser s’haurien de plantejar nous mercats i alternatives.
–Així és cert que la crisi pot
ser una oportunitat..
–És clar, la crisi és un motor
de canvi: quan la teva activitat
ve donada de manera natural, hi
ha molts canvis que no et planteges. Qualsevol canvi significa
un esforç addicional. Quan el camí natural ja no hi és, has de buscar el canvi i has de fer un esforç
en una altra direcció. A nosaltres
el projecte de França ens ha anat
molt bé en aquest escenari però
el cert és que ja fa dos anys que
ens vam plantejar el canvi.
– Com imagina K limacal
d’aquí a uns quants anys?
–Crec que és molt agosarat,
soc una persona de pensar a
curt termini. Pensar a tan llarg
termini és complicat perquè pot
haver molts canvis d’entorn i de
conjuntura econòmica. Jo estic
ara molt interessat en la nostra
implantació en el mercat francès
però com a companyia única,
funcionant al mercat francès
amb els avantatges del mercat
francès i els del mercat espanyol. La nostra manera de plantejar els concursos ha estat molt
ben rebuda per la nostra experiència i perquè sabem donar solucions en climatització. En canvi, ells tenen molt a ensenyar-nos
en gestió de projectes. Volem
ser una empresa que es consideri a França, un mercat que,
per la seva història, obre la porta a tot el mercat del Nord d’Àfrica. Més enllà de deu anys... no
se sap.
Maite Baratech
17
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Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat
COL·LOQUI AMB XAVIER ROIG,
AUTOR DE "LA DICTADURA DE
LA INCOMPETÈNCIA"´
El passat 4 de març, Xavier
Roig, enginyer, empresari i escriptor, va participar en els Desdejunis del Fòrum, presentant el
seu darrer llibre “La dictadura de
la incompetència”.
L’autor, col·laborador habitual
a la premsa, va defensar les iniciatives privades davant dels vicis
del poder econòmic i polític, i la
necessitat d’assumir responsabi-

litats individuals i col·lectives, de
la renovació del sistema educatiu, el sistema electoral i l’aprenentatge que cal extreure de
l´actual crisi. La seva exposició
va generar un interessant debat
entre els assistents.
“La dictadura de la incompetència” ha estat durant el primer
trimestre de l’any entre els tres
llibres de no ficció més venuts,
competint amb “Eufòria i Pànic”
d’Oriol Amat, que també ha estat protagonista d’un dels nostres
Desdejunis.

El President d'AEBALL/UPMBALL, Manuel Rosillo,
durant la presentació del professor Pedro Nueno.

com el sanitari que estan experimentant un bon creixement, i que
cal prestar especial atenció per
mantenir el sector industrial, i
l’entramat comercial, logístic i de
serveis en el qual es recolza.
En el torn obert de paraula,
es va generar un interessant colloqui, en el qual el professor Nueno va atendre a les preguntes
dels assistents.
L'enginyer, empresari i escriptor Xavier Roig va presentar el seu
llibre "La dictadura de la incompetència".

PEDRO NUENO PRESENTA EL SEU NOU LLIBRE
El dia 7 de maig, el professor
Nueno va presentar el seu darrer llibre, “Emprendiendo hacia
el 2020”, en un distés esmorzar-col·loqui amb els socis, oferint la seva visió professional,
moderna i apassionada del que
defineix com “l’art de crear empreses”, i il·lustrant la teoria
amb casos reals.
Va parlar del cicle vital de les
empreses, des de la fase prena-

tal, amb l’elaboració d’un bon
projecte i els criteris per valorar
el seu potencial, la fase de naixement, amb consecució de capital, i la fase postnatal, en la que
l’emprenedor ha de concentrarse en les estratègies per fer créixer l’empresa.
Sobre la crisi econòmica, va
remarcar que aquesta no té el
mateix impacte en tots els sectors, i fins i tot n’hi ha alguns,

Pedro Nueno és enginyer industrial, catedràtic d’Iniciativa
Empresarial de l’IESE, doctor of
Business Administration per la
Universitat de Harvard, autor de
diversos llibres sobre emprenedoria i empresa i col·laborador
habitual als mitjans.
El seu darrer llibre és també
un plaer pels sentits, ja que cada
capítol està il·lustrat amb una
obra mestra del Museu del Prado, com “La lletera de Bordeus”,
de Goya, “El canvista i la seva esposa” de van Reymerswoele, o
“David i Goliat” de Caravaggio.
Una nova manera de veure i referenciar l’economia.
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FÒRUM SOLIDARI: ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCERT
EN BENEFICI DE L’ICO

L’Auditori de l’Hotel Hesperia
Tower va acollir el passat 4 de
juny el concert benèfic a favor
de la prevenció del càncer, amb
gran èxit de participació.
Magda Oranich va actuar
com a mestre de cerimònies presentant l’acte. Francesc Moreu,
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president i conseller delegat de
l’ICO i Manuel Rosillo, president
de l’Associació Empresarial de
l’Hospitalet i Baix Llobregat, es
van adreçar als presents per
agrair la seva aportació en la
lluita contra la malaltia.
Varem
poder
escoltar
la Missa de la Coronació de
Mozart, i l’Al·leluia de l’Oratori el
Messies de Haendel, interpretades per la Coral del Col·legi
d’Advocats i l’Orquestra de la
Universitat de Barcelona. Quim
Manyós va dirigir el cor i l’orquestra. Els solistes van ser
Olga Miracle, soprano, Queralt
Sales, contralt, Carles Gumí,
tenor i Àngel Ferré, baix. La
magnífica música de Mozart
i Haendel va omplir l’Auditori,
conquerint al públic, que va
obsequiar els intèrprets amb un
llarg i càlid aplaudiment.
Tots els beneficis del concert
es lliuraran a l’ICO, que els destinarà a programes de prevenció
del càncer. Volem agrair a la Coral de l’ICAB, l’Orquestra de la
UB, als solistes, a les empreses
i institucions patrocinadores, a
les que van col·laborar de manera especial adquirint entrades de
fila zero, i a tots els assistents al
concert, la seva solidaritat, gràcies a la qual hem pogut posar
un granet de sorra més en la lluita contra el càncer.

INDICADORS SÒCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, 1r TRIMESTRE 09
El 16 d´abril es va presentar
l´informe número 1 sobre la conjuntura econòmica de l´Hospitalet
i el Baix Llobregat, corresponent
al primer trimestre d´aquest any,
elaborat per un grup d´experts
economistes.
Aquestes són algunes de les
conclusions de l´estudi:
-180 milions d´inversió pública a través del Fons d´Inversió
Local.
- La producció industrial
s´enfonsa i deixa curts els registres de la crisi del 93, amb un
caiguda del 30%
-12.122 llocs de treball destruïts, però amb un comportament favorable en relació amb el
conjunt de Catalunya.
- L´Hospitalet i el Baix Llobregat concentren 1/4 part dels
ERO de Catalunya.
Javier Baratech, economista
i president de la Comissió d’Indicadors Econòmics del Fòrum, va
ser l’encarregat de presentar i
explicar els continguts de l’estudi, que està disponible a la web
del FEM Llobregat, www.femllobregat.cat.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
ACORD AMB “LA CAIXA” PER A FOMENTAR LA INSERCIÓ DE
PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ

que acompanyaran a les persones contractades durant els primers dies.
Des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social “la
Caixa” ha permès a més de
7.000 empreses de tot l’Estat la
vinculació a aquesta iniciativa,
mitjançant la contractació de
més de 16.107 persones en risc
d’exclusió social a Espanya.

VENTAJAS PARA ASOCIADOS
EN LAS FERIAS CONSTRUMAT, HISPACK, SIL, FUTURA
Y FÒRUM DEL TREBALL
Hem signat un conveni de collaboració amb “la Caixa” que té
dos objectius: permetre a les empreses associades dur a terme
programes de responsabilitat social corporativa i fomentar la integració laboral de persones en
risc d’exclusió social i que tenen
dificultats per accedir a un lloc
de treball, com ara joves, aturats
de llarga durada, dones víctimes
de la violència de gènere, persones immigrades i persones amb
discapacitat física, psíquica o
sensorial.
Així, el conveni fomentarà que
les pimes exerceixin la seva responsabilitat social. Mitjançant accions divulgatives i jornades de
responsabilitat social empresarial en integració laboral, es sensibilitzarà i motivarà els empresaris en els avantatges de contractar persones en risc d’exclusió
social.

D’altra banda, aquesta collaboració per a la contractació de
persones en risc d’exclusió social es durà a terme en el marc del
programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” amb la voluntat de
concretar un model d’intermediació que es converteixi en un referent com a eina de cohesió social. L’AEBALL / UPMBALL aporta al programa Incorpora el coneixement de l’empresa i de les
seves necessitats, creant un vincle entre el món empresarial i les
entitats socials que formen Incorpora, i elaborant un model de relació entre els dos àmbits per millorar l’índex d’inserció de persones en situació o risc d’exclusió.
Gràcies a l’acord es generaran noves oportunitats de feina
a les empreses associades per
a aquests col·lectius a través
d’una xarxa d’insertors laborals

Tal como venimos haciendo
hace algunos años, en virtud de
nuestra relación de colaboración
con la Fira de Barcelona, hemos
podido ofrecer a nuestros asociados invitaciones y ventajas para
varias ferias, entre ellas:
– Construmat 2009 (Salón Internacional de la Construcción),
– Hispack 2009 (Salón Internacional del Embalaje),
– Futura (el salón de los masters y postgrados) y
– Fòrum del Treball (talleres
prácticos para la búsqueda de
trabajo).
También hemos proporcionado invitaciones para el SIL 2009
(Salón Internacional de la Logística y la Manutención), después de
llegar a un acuerdo con la organización.
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JORNADA SOBRE RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La Responsabilidad de los Administradores y Directivos frente
a la sociedad o a terceros se hace extensiva a su patrimonio personal. Con el objetivo de dar a
conocer los tipos de responsabilidad a la que están sometidos
empresarios y empresas y profundizar en el alcance de estas
responsabilidades y su repercusión, organizamos una jornada
informativa que se celebró el pasado 20 de abril de 2009, en las
dependencias de Novotel Cornellá, cuyos ponenes fueron el Sr.
Antoni Alsina, Socio de Ferrer &
Ojeda, el Sr. Federico Shaw, Responsable de Líneas Financieras

AIG EUROPE en Barcelona, y el
Sr. Antoni Domenech, Responsable Riesgos Medioambientales en
Ferrer & Ojeda.
Después de una introducción
del Sr. Antoni Alsina sobre el seguro de accidentes del convenio,
el Sr. Federico Shaw habló sobre
la protección de la responsabilidad de los directores y administradores de empresas. El Sr. Antoni Domenech explicó como
cumplir con la ley de Responsabilidad Medioambiental. Por último, los asistentes pudieron exponer sus ruegos y preguntas y
disfrutar de un refrigerio.

JORNADA SOBRE WEB 2.0

ren el seu ús amb fins “empresarials”.
Els ponents de la sessió van

El web 2.0 és una aplicació
pràctica i imprescindible per a les empreses.
El passat 14 de maig vam
celebrar a les nostres
instal·lacions una sessió
per donar una àmplia visió d’aquestes tecnologies, la seva aplicació professional i diferents exemples pràctics, i per explicar per què i com moltes
organitzacions conside-
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ser el Sr. Ramon Costa, Business
Productivity Advisor del Centre
d’Innovació en Productivitat de
Microsoft, el Sr. Sr. Jaume Catarineu, Director General d’Ubiquat
Technologies, el Sr. Lleonard del
Río, Director Tècnic de Tecdencies, i el Sr. Màrius Cirera, Community Manager de Munich
Sports.
Entre els quatre ens van explicar per què eines com els
blocs, wikis i tecnologies de sindicació de continguts via RSS;
aplicacions per intercanviar fotos, vídeos i presentacions; eines
de microblogging i, sobretot, les
xarxes socials, són presents en
el nostre dia a dia, a Internet i fora d’ell, i aplicacions com el Facebook, LinkedIn, Xing, Tuenti,...,
són utilitzades per milions de persones, tant per ús personal com
professional.

JORNADA SOBRE NOVEDADES FISCALES PARA 2009
Dentro del ciclo de conferencias de AEBALL / UPMBALL en
colaboración con Landwell-PriceWaterhouseCoopers, organizamos una jornada informativa relativa a las novedades fiscales para el año 2009, que se celebró
con gran éxito el pasado 29 de
abril, en las dependencias de nuestra entidad.
La sesión corrió a cargo de
Montse García Armengol, Licenciada en Ciencias Políticas y de
la Administración y Master en Fiscalidad (UPF), Asociada del Departamento de Fiscal de LandwellPwC en Barcelona, y Mª José
Crespo Saiz, Licenciada en Derecho y Master en Tributación
(ESADE) y en Abogacía (ISDE),
Asociada del Departamento de
Fiscal de Landwell-PwC en Barcelona.
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A finales del año pasado se
publicó la Ley 4/2008, por la
que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria. La nueva
Ley introdujo importantes cambios que afectan a la práctica totalidad de las figuras del sistema
impositivo español, de los que las
ponentes comentaron los más

importantes, como la posibilidad
de solicitar mensualmente la devolución del IVA, y los requisitos
para ello, las novedades relativas
al impuesto de sociedades (la libertad de amortización, etc.), y
otras medidas como las que incentivan la política de vivienda, el
mantenimiento de la deducción
de 400 euros anuales de la cuota del IRPF, y las deducciones por
investigación e innovación tecnológica.

ACUERDO CON MAPFRE
Hemos llegado a un acuerdo
con Mapfre, primera aseguradora española, con presencia en
más de 40 países, con una cartera de productos que abarca todos los ámbitos de la actividad
aseguradora. Mapfre ofrece soluciones específicas tanto para pequeña y mediana empresa como para grandes corporaciones.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL
MISIÓN COMERCIAL A MARRUECOS
Una delegación empresarial
de doce compañías catalanas del
sector metalúrgico visitaron del
26 al 30 de abril, la ciudad marroquí de Casablanca en misión
comercial, con el objetivo de
abrirse mercado en el país. El viaje ha sido organizado por la
UPMBALL, con encuentros con
empresarios en la capital económica marroquí, Rabat y Fez.
ACC1Ó CIDEM | COPCA, ha
colaborado en la preparación de
las agendas para esta misión,
con encuentros en la capital, Rabat y Fez.
Marruecos es un mercado especialmente atractivo, por la proximidad, y porque está en un proceso de desarrollo importante y
en fase de realización de grandes

estructuras y de equipamiento de
sus empresas con maquinaria y
productos intermedios. Además,
los costes de producción en este país son menores, y se trata
de la puerta de entrada al resto
de países africanos. Cataluña
concentra más de un tercio de
las empresas españolas instaladas en este país, así como una
cuarta parte de las exportaciones e importaciones.
De las doce empresas desplazadas en esta ocasión, cuatro de
ellas repiten la experiencia y todas llegan con el objetivo de abrirse mercado sólo a la exportación, o también a la posibilidad de
colaborar con compañías marroquíes.

Dispone de una plantilla formada por 16.838 personas en
España, y de oficinas y equipos
especializados con el objetivo de
dar a las empresas el trato diferenciado que requieren por su
actividad y su organización, poniendo a su disposición soluciones
en los diferentes ramos del sector asegurador.
En virtud de nuestro acuerdo,
las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL, así como sus
empleados, podrán disfrutar de
condiciones especiales en la contratación de los diferentes servicios de Mapfre.
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MISSIÓ A IRAN I DUBAI
Del 27 de febrer al 7 de març
de 2009, 16 empreses del sector del metall, realitzen una missió comercial a Iran i Dubai, organitzada per UPMBALL, i amb
l’ajut d’ACC1Ó.
Irán presenta interessants
oportunitats comercials per la
grandària del seu mercat: més
de 60 milions d’habitants, l’existència d’abundants fonts energètiques a baix cost, mà d’obra
competitiva i relativament qualificada, el procés de desenvolupament i modernització de la seva
economia i el seu potencial de
creixement, la menor penetració

comercial relativa dels nostres
principals competidors.
Dubai forma part dels Emirats Àrabs. Fa tant sols fa 30
anys era un país desèrtic, tot i
que avui en dia se’l compara amb
Singapur o Hong Kong, com a altres centres de distribució i comerç regionals. El boom del petroli ha estimulat l’activitat econòmica i ha fomentat la inversió
local i regional, que s’ha dirigit a
les indústries petrolíferes, els
serveis, la construcció d’infraestructures i els projectes immobiliaris. Dubai s’ha convertit en un
punt estratègic pel comerç del
orient mitja, ja que s’ha especialitzat en l’intercanvi amb el països

Estas acciones forman parte del
Pla per a la Internacionalització
del sector Metall, que organizado por la UPMBALL, el Centre
Metal·lúrgic, la Unió Empresarial
Metal·lurgica, y la Unió Patronal
Metal·lúrgica, se lleva a cabo con
la ayuda de ACC1Ó CIDEM | COPCA.

propers especialment Aràbia
Saudita, Iran, la resta d’Emirats
Àrabs, etc. El liberalisme econòmic i la facilitat de comunicació,
han permes que moltes empreses internacionals centralitzin les
seves oficines per la zona d’Orient mitja a Dubai.

LA UPMBALL CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La Unión Patronal Metalúrgica de l’Hospitalet y Baix Llobregat celebró el pasado día 26 de
mayo la Asamblea General Ordinaria de socios. En la misma se
aprobó por unanimidad el acta de
la última Asamblea, la Memoria
del 2008, el estado de situación
y Balance correspondiente al año
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2008, así como el Presupuesto
para el 2009. Al finalizar, el Presidente dirigió unas palabras a
los asistentes, agradeciéndoles
su presencia.
A continuación tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria
de la entidad, en la cual se aprobó el acta de la anterior, y se ce-

lebraron las elecciones. Se eligió
por unanimidad la candidatura
presentada, encabezada por el
actual Presidente D. Manuel Rosillo López.
Dicha Junta Directiva, regirá
la entidad durante los próximos
cuatro años.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
30 Aniversario MEBAT S.L.

La empresa Mebat s.l., ubicada en Cornellà, acaba de celebrar el 30 aniversario (1978 2008), y con motivo de esta celebración, el alcalde de Cornellá de
Llobregat, el Excmo. Sr. Antonio
Balmón y el Tinent Alcalde d’Economia, el Sr. Sergio Fernández,
visitaron las instalaciones de
Mebat para felicitar personalmente a los socios fundadores

por la labor efectuada durante
estos años (ver foto).
Los tres socios fundadores,
los Sres. José Mª Sanguino Blanquiño (ya jubilado), Jesús Serrano Campo y Miguel Torres Troya
quisieron compartir tan señalada
fecha con los clientes, proveedores y toda la plantilla de trabajadores, organizando una fiesta el
día 8 de mayo de 2009 en el Rte.
El Cangrejo Loco del Port Olimpic. A dicha celebración acudieron también el presidente de la
Unión Patronal Metalúrgica de
l’Hospitalet y Baix Llobregat, el
Sr. Manuel Rosillo y la secretaria
general Mª Paz Fiol.
La empresa, fundada en
1978 ha ido creciendo gracias a
la confianza depositada en la firma por todos sus clientes, por el
buen servicio prestado y la cali-

dad del trabajo realizado. Los
tres socios fundadores han consolidado la empresa desde el respeto mutuo y la confianza en la
gestión.
Actualmente cuenta con una
plantilla de más de 50 trabajadores, integrada por técnicos, administrativos y profesionales en instalaciones eléctricas, dedicados
a los montajes eléctricos de baja
y alta tensión.
Ampliaciones, traslados y cambios de denominación
J.G. Electrica Industrial, S.L.,
dedicada a la instalación y reparación de agua, gas, electricidad,
climatización y automatismos industriales, de L’Hospitalet, se ha
trasladado a la C/ Creueta, 24
de Sitges.
Mini Data Centers, S.L. dedicada a los servicios de telecomunicación, de L’Hospitalet, cambia
a Digital Parks Data Center
Services, S.L.
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Tecnologies de la informació
i la comunicació
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet
Les TIC són el conjunt de tecnologies utilitzades per processar i transmetre informació en
format digital a partir de l’extraordinari desenvolupament del
camp de les telecomunicacions
i els mitjans multimèdia; per la
seva exepcional difusió, en destaca la telefonia mòbil. Els estudis recents destaquen que les
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tecnologies de la informació i la
comunicació són claus per impulsar la productivitat i el creixement econòmic; especialment
ara, en un context de crisis econòmica global.
Val a dir que l’Estat espanyol es
troba a la cua
d'Europa en implantació de les
TIC, en un rànquing que encapçala Dinamarca seguida per Suècia i els Estats Units. L’empresa catalana està digitalment ben
equipada, però
el grau de penetració dels usos
de les TIC és millorable: el
8 4,5% d e l e s
empreses tenen
connexió a Internet i el 49,5%
tenen pàgina
web, per ò no més el 33,5%
compren per Internet i el 7,3%
venen productes
mitjançant co merç electrònic.
La digitalització
(ús d'eines i aplicacions TIC en
els processos int erns de l'em presa) de les pimes és una de
les condicions
necessàries per
assegurar-ne la
viabilitat en el futur.

Per això, la Direcció General
de la Societat de la Informació
ha desenvolupat l’EinesTIC: un
paquet informàtic basat en eines
estàndard de programari lliure

destinat a cobrir els requeriments informàtics bàsics del dia
a dia dels professionals i de les
micropimes catalanes. L’EinesTIC
pot funcionar en pràcticament
qualsevol ordinador i inclou eines
per a la gestió de contactes, la
facturació i la gestió de despeses, per elaborar documents i
per gestionar el correu electrònic, entre d’altres.
Els destinataris del pla són
les micro, petites i mitjanes empreses catalanes de tots els
sectors d’activitat i l’objectiu final del pla, que es desenvoluparà fins al 2010, és la millora de
la competitivitat de les empreses a través de la introducció i
utilització eficient d’aquestes
tecnologies. L'EinesTIC s’ha dissenyat per poder funcionar en
pràcticament qualsevol ordinador fabricat en els darrers 4 o
5 anys i es pot utilitzar amb sist emes Micr oso f t W indow s,
GNU/Linux o MacOS X.
Per a més informació, podeu
consultar:
http://www.pimestic.cat/ i
http://einestic.pimestic.cat/
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Desde AEBALL y UPMBALL, te acompañamos en la
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses
empresariales/profesionales de todos los sectores.

¡No estás solo!
Ponemos a tu disposición las siguientes Actividades y Servicios:
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

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

Infórmate. ¡Te esperamos!
EMPRESA
Nº TRAB.

SECTOR
PERSONA DE CONTACTO
DIRECCIÓN

ENVIAR AL FAX

933 375 015

info@aeball.net - www.aeball.net

POBLACIÓN

C.P.

TELÉFONO

FAX

E-mail

www
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Integració Laboral

Perquè la seva
empresa pot donar
una oportunitat

Gràcies al programa INCORPORA de l’Obra Social ”la Caixa”, la seva
empresa pot donar un gir social. Quasi 7.500 empreses i 228 entitats
han donat una oportunitat a gairebé 20.000 persones en risc
d’exclusió. La seva empresa també pot donar aquesta oportunitat.
Informi-se’n i participi-hi · www.laCaixa.es/ObraSocial · 902 22 30 40

“Abans només veien les meves limitacions,
ara em veuen com un treballador més.”

OBRA SOCIAL · L’ÀNIMA DE ”LA CAIXA”

