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La crisis en las empresas
y las administraciones públicas
as circunstancias actuales de caída de la demanda para las emL
presas y disminución de los ingresos para las administraciones, se
están enfocando de forma muy distinta y en algunos casos muy poco
acertada.
Las empresas en términos generales están adecuando la oferta
a la demanda. Están reduciendo gastos, adaptando plantillas, eliminando costes superfluos, abriendo nuevos mercados, innovando nuevos productos y servicio, impartiendo formación a sus plantillas. En
términos coloquiales podríamos decir que están haciendo sus deberes, preparándose para un nuevo entorno y especialmente gestionando la crisis con medidas adecuadas aunque a veces muy costosas.
Las administraciones han tenido un comportamiento muy distinto. Desde el primer día no han querido reconocer, por motivos políticos, lo que era obvio. Cuando la realidad les ha superado, han dado
la culpa al modelo económico, al mercado, al ladrillo y ahora están
dando la culpa a las empresas que todavía quedan. Últimamente estamos oyendo especialmente por parte de alcaldes que las cosas en
las empresas no se han hecho bien y que hay que innovar, hacer networking, cambiar modelos y para ello están creando nuevas estructuras y organismos públicos.
Ante la disminución de ingresos correspondientes a tasas e impuestos en las distintas administraciones, ninguna de ellas ha disminuido sus plantillas. Tampoco han tomado medidas correctoras, provocando unos déficits que año tras año se acumulan y en estos momentos superan a cualquier país de nuestro entorno lastrando nuestra economía y nuestro futuro.
Las administraciones públicas desgraciadamente no sólo no han
hecho los deberes, sino que de forma irresponsable no han aceptado una realidad, “la crisis”, que no les gustaba. Han hecho como si la
crisis fuera una cuestión de percepción que ellos no tenían y no han
querido hacer lo que debían.
¿Qué pasaría si las administraciones estuvieran bajo el examen
del mercado y de la competencia, de las entidades financieras, como
lo estamos las empresas?
Me parece muy poco acertado decir lo que hay que hacer, cuando lo que tienes que hacer no lo haces. Criticar a quien se juega su
inversión y patrimonio cuando se tiene un sueldo asegurado para toda la vida sin riesgo. Seguir aumentando gastos cuando el dinero es
público, o sea de todos. Decir que la culpa es del modelo cuando la
etapa de mayor bonanza ha sido posible gracias al modelo.
Las empresas lo que necesitamos es ganar competitividad y para
ello hemos tomado internamente las medidas necesarias. Pero no es
suficiente. Necesitamos unas administraciones públicas profesionales y competentes. Que administren de la mejor manera los recursos
de todos, devolviéndolos en forma de servicios e infraestructuras a
los ciudadanos y por ende a las empresas. Necesitamos que hagan
lo que deben hacer, no que nos copien. Necesitamos saber qué competencia tiene cada una y así poderles exigir.
Si las administraciones hicieran sus deberes, las empresas tendríamos unos servicios modernos, adecuados, ágiles. Unas infraestructuras suficientes para la cantidad de usuarios y las necesarias
para nuestro desarrollo. Todo ello nos costaría menos dinero y estaríamos mejor atendidos. Nunca deberían hacer lo que no les es propio, por ejemplo crear empresas, puestos de trabajo, organismos administrativos que se retroalimentan.
Los ciudadanos y las empresas necesitamos de las administraciones públicas pero otro modelo, el actual es ineficiente, no profesional,
obsoleto, muy gravoso. Éste no nos sirve. La innovación que se pide
en las empresas, por el bien de todos, pedimos que también se realice con los entes públicos y así la crisis habrá traído los cambios necesarios para afrontar con garantía el futuro común.
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"El soterrament de les vies és una gran
oportunitat de desenvolupament"

Entrevista:
Juan Antonio Vázquez
Alcalde de Sant Feliu
de Llobregat

per Maite Baratech
Juan Antonio Vázquez (1966) és alcalde de Sant
Feliu de Llobregat des de fa sis anys. Fill d’aquesta
població, va fer estudis d’empresarials i de ben jove combinà l’estudi amb la feina i amb la política,
primer com a militant de les Joventuts Socialistes
de Catalunya i al PSC des dels 20 anys. Ha format
part de diverses comissions executives del PSC del
Baix Llobregat. Ara, està a punt de veure com esdevé realitat una vella reivindicació de la població,
el soterrament de les vies de RENFE al seu pas pel
municipi. Al marge de la política, una de les seves
grans passions és el món dels escacs, a banda de
la família, a la qual no pot dedicar tot el temps que
li agradaria.
–Sant Feliu de Llobregat és una ciutat rica
en teixit associatiu i moviment social. Aquest
dinamisme té també el seu reflex en l’activitat
empresarial i comercial?
–Bé, no és el mateix l’activitat social que
l’econòmica, però en l’àmbit comercial tenim una
vida associativa bastant àmplia. Gairebé tenim una
associació de comerciants per a cada barri de la
ciutat. A nivell empresarial, menys, tot i que hi ha
una associació d’empresaris que aglutina sobretot
les activitats del principal polígon de la ciutat, el polígon El Pla-Les Grases. Així, aquest dinamisme de
la ciutat i aquesta tradició associativa molt present
en tots els actes de l’àmbit cultural i esportiu també es dona, en diferent mesura, en l’àmbit comercial i empresarial.
–Quin és el perfil de l’empresa que treballa

a Sant Feliu?
–Com en moltes altres ciutats del Baix Llobregat, el teixit empresarial ha anat evolucionant i ha
canviat la seva estructura econòmica. Anys enrera
era una estructura econòmica molt dependent de
la indústria i d’alguns sectors molt concrets, com
el de l’aixeteria, que intentem mantenir en un clúster però en la qual també destacava la indústria
metal·lúrgica i en menor mesura el tèxtil. Avui Sant
Feliu és més una ciutat de serveis, amb una presència industrial en el camp químic i farmacèutic, amb
instal·lacions d’empreses importants... Si busquèssim alguna activitat de referència podria ser aquesta però en realitat la ciutat s’ha decantat cap als
serveis i la logística, en un procés que no únicament ha viscut Sant Feliu, sinó tota la comarca en
general.
–I cap a on voldria anar la ciutat en el camp
econòmic i empresarial?
–Als municipis ens agradaria, com a primera
batalla, no perdre activitat econòmica, mantenir-la.
En segon lloc, tendir cap a l’activitat de valor afegit, no només indústria complexa quant a producció i instal·lacions sinó indústria avançada, que generi ocupació i valor afegit des del punt de vista de
criteri i innovació, de nom i de marca. Això va molt
lligat amb els serveis i amb l’evolució en general de
la ciutat. Cada cop més en els polígons industrials
de la ciutat hem de vetllar per una qualitat en la implantació d’activitat econòmica, alhora que no es
poden instal·lar determinades activitats prop de les
ciutats. Una instal·lació com la cimentera, per
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En poques paraules
Sant Feliu és per a mi... la meva il·lusió, perquè soc fill de Sant Feliu, estic en política des
de fa molts anys, he estat regidor molts anys i
alcalde els últim sis, tot per la il·lusió de la ciutat i la seva gent
Un carrer per perdre’s… m’agrada molt el carrer on visc, la Rambla
Un personatge entranyable… Joana Raspall,
escriptora en actiu amb més de 90 anys
Un somni… veure el soterrament acabat
Un llibre L’Església del mar, d’Ildefonso Falcones, que em va enganxar i vaig llegir en pocs
dies
Una pel·lícula… a mi m’agrada molt Bruce Willis, soc així. Per tant, El Sexto Sentido
Un viatge pendent… tots, viatjo molt poc
Què faig quan no faig d’alcalde… intento fer
de pare
Quan deixi de ser alcalde… no ho sé, és una
pregunta difícil… qualsevol altra cosa. L’etapa
d’alcalde és limitada. Intentaré marxar content
per tot el que s’ha fet.
exemple, aporta molt a la ciutat quant a ocupació
i riquesa, però genera conflictes veïnals per les seves característiques. Volem mantenir l’activitat però
amb un tipus d’indústria amb valor afegit.
–Volen mantenir l’ocupació, ha comentat. La
taxa d’atur de la població és inferior a la mitjana catalana i de la comarca. Com hi ha contribuït el municipi?
–Tot i que les dades no són tan dolentes com
en el conjunt de la comarca o de Catalunya, no són
bones, ja que és preocupant en un any haver incrementat en més 1.000 persones el nombre de desocupats, i ara tenim uns 3.000 aturats, el que significa poc més del 10 per cent de la població activa. És cert, però, que l’ajuntament ha fet coses per
lluitar contra aquesta situació. Veient les perspectives d’ocupació, a principis d’any l’ajuntament establí un seguit de mecanismes per incentivar
l’ocupació, amb un pla local al qual destinà més de
mig milió d’euros per a la contractació de 25 persones durant sis messos. Els diners procedien de
l’evolució de l’IPC, és a dir, dels estalvis que vam
aconseguir amb la revisió salarial d’acord amb l’IPC,
ja que les nostres perspectives eren d’un IPC superior. D’altra banda, s’ha aconseguit la creació
6

d’entre 80 i 90 llocs de treball, de durada i característiques diverses, a través dels requisits dels
plecs de condicions dels projectes del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL). Per tant, podem parlar d’una
contribució d’aproximadament 150 contractacions,
la majoria en el sector de la construcció però també en altres camps. Han estat mesures de xoc per
lluitar contra aquesta borsa de desocupació conjuntural. Hem intentat reduir-la però, evidentment,
amb les eines que tenim els ajuntaments no podem
fer gaire cosa més.
–Però estan treballant en el camp de la formació...
–Efectivament, altres mesures són les relacionades amb la protecció social. Com sabeu, quan
la ciutadania té problemes, l’ajuntament és el primer lloc al qual recorre. Així mateix, estem treballant en el camp de la formació, que creiem molt
important. No es tracta de pal·liar momentàniament la desocupació sinó que qui estigui millor format podrà fer front a situacions de recerca de feina. Hem vist que les persones que es queden en
atur tenen una qualificació mitjana-baixa. A banda
de programes d’altres administracions, hem engegat un programa de ciutat, la configuració d’un centre agrupat de formació no obligatòria, Aula Sant
Feliu, per a persones majors de 16 anys: formació
continuada, ocupacional, permanent d’adults, idiomes, tecnologia... Hem fet una primera fase
d’adequació en dos edificis, un al costat de l’altre,
que seran una casa d’oficis i un centre especial de
treball. Volem que en situacions com aquesta les
persones estiguin més ben preparades per integrar-se en el món laboral. Estem fins i tot en converses amb altres organismes per dotar a la ciutat
d’un punt de referència en el món formatiu no obligatori, amb la perspectiva de situar millor les persones per fer front a situacions d’atur.
–En el cas del món empresarial, estan treballant en alguna mesura per fomentar l’activitat
empresarial?
–A nivell local estrictament no, perquè no tenim
capacitat ni eines, perquè el que necessiten les empreses no està al nostre abast, com ara recursos
per a finançament. Però a escala comarcal participem en el projecte InnoBaix, agència d’innovació
que persegueix tant la formació dels treballadors
com aprofundir en l’àmbit de la innovació, no només tecnològica, sinó com a element que marqui
la senya d’identitat de les empreses de la comarca. Alhora, mantenim el nostre servei de suport i
assessorament a les empreses.
–El que serà evidentment un element dinamitzador de la ciutat és el projecte de soterrament de les vies del tren, una reivindicació de
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fa trenta anys. Començaran les obres efectivament el 2010? La gent s’ho creu?
–A la primera pregunta he de respondre Sí i a
la segona No, perquè han estat tants anys... Parlant seriosament, les obres començaran el 2010
perquè el projecte ja està gairebé a punt i aprovat.
Perquè és un projecte que Foment tirarà endavant
i perquè ja toca, amb un projecte gairebé nou, millor perquè ha ampliat la cobertura a gairebé tot el
tram urbà i ja està molt coll avall. Només cal que
s’aprovi per poder licitar-lo. És segur que el 2010
comencen les obres. És un projecte que va molt
més enllà de soterrar les vies del tren. És un projecte de reordenació urbana, que afecta 45.000
ó 50.000 metres quadrats, segons l’abast que se
li vulgui donar, sobretot al voltant de les vies; i és
una gran oportunitat de desenvolupament, la qual
cosa té una implicació econòmica i social ja que generarà uns fluxos de relació econòmica i comercial
diferent, que obre la possibilitat de reubicar equipaments com el mercat municipal, generant una
nova centralitat, amb més transport públic... també comportarà una millora de l’activitat econòmica. És una grandíssima oportunitat de transformació urbanística de la ciutat.
–Han calculat l’impacte econòmic de tot el
projecte en la ciutat?
–Tot i que és difícil tenim algunes magnituds. En
primer lloc, l’obra tindrà un cost d’entre 80 i 110
milions d’euros. A més hi haurà una ordenació urbana d’instal·lació del tramvia que pot ser d’uns 40
milions d’euros. Així, estem parlant d’uns 150 milions d’euros. A això caldrà afegir l’operació urba“La ciutat s'ha decantat cap als serveis i la logística, en un procés que no únicament ha viscut
Sant Feliu, sinó tota la comarca en general”

nística que afectarà zones veïnes, com la creació
d’habitatge lliure i habitatge oficial que no tinc quantificada però que es pot acostar als 300-350 habitatges. I la creació de nous equipaments, com el
mercat, pot arribar als 4 ó 5 milions d’euros pel
cap baix. Encara no tenim definit tot l’abast del projecte però creiem que el cost directe pot ser d’uns
250-300 milions d’euros i amb un impacte indirecte molt superior.
–Hi haurà alguna manera d’afavorir la participació d’empreses locals en part d’aquestes
inversions?
–En la construcció no hi ha grans empreses a
la ciutat que puguin, per classificació legal, accedir
al gran projecte ferroviari. El que sí podem fer és
intentar pactar i negociar la contractació de nous

Façana del llac del Palau Falguera, residència
de pagesos, mercaders i nobles que avui és un
equipament cultural. Acull l'escola de música,
un auditori i una sala d'exposicions.
treballadors a través dels nostres serveis d’ocupació.
El cert és que Sant Feliu ha mantingut en els últims
anys un nivell d’inversió molt alt, de 20 milions
d’euros enguany, davant un pressupost global anual
de 40, això sense comptar inversions procedents
d’altres fonts. Estem intentant mantenir la inversió
pública com a motor de contractació en el sector
de la construcció, que és estratègic.
–Com li agradaria veure Sant Feliu d’aquí a
deu anys?
–M’agradaria veure Sant Feliu com una ciutat
transformada, amb les obres de soterrament acabades, tot i que en aquest punt no podem dir que
hi hagi un moment concret que es poden donar per
totalment acabades, perquè es tot un procés. I no
volem oblidar la importància de la indústria cultural, ja que volem situar a la ciutat un equipament
o servei cultural de caràcter nacional que també
sigui motor en el seu àmbit. D’aquí a deu anys vull
veure una ciutat molt millor ordenada, amb millor
transport públic, que ha estat un dèficit històric, i
una ciutat que haurà cobert prou bé les necessitats de la població des del punt de vista de serveis
esportius, culturals i educatius. Per tant crec que
tenim una perspectiva força interessant, però molt
dura de gestionar, perquè viurem una situació contínua d’obres i de ciutat aixecada però amb la perspectiva que en cinc o sis anys estarà molt ben configurada.
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"Volem que les empreses se sentin ben acollides i ben rebudes en els nostres hotels"

Entrevista a
Josep Lluís Abad,
director comercial
d'Alexandre Hotels

Alexandre Hotels és una empresa
jove, nascuda a mitjans d’aquesta
dècada. Compta amb dos hotels
a Tenerife i dos més al Baix Llobregat. Un d’ells, el Front Air Congress, a Sant Boi, i el segon, el
Fira Congress, a l’Hospitalet, davant de Fira Gran Via, un hotel que
a finals de 2008 va comprar al
seu anterior propietari, el grup
Prestige. En total, el grup compta amb gairebé un miler d’habitacions i 2.300 llits. Des de principis d’any, el grup compta amb un
nou director comercial, Josep Lluís Abad, un professional amb una
formació i una trajectòria sempre
lligada al sector hoteler. Recentment, Alexandre Hotels va signar
un conveni de col·laboració amb
Aeball per oferir, entre altres coses, condicions avantatjoses als
associats.
–Barcelona i la seva àrea
metropolitana té una important
oferta hotelera. Què destacaria
dels Alexandre Hotels que els
faci diferents de la resta d’hotels de Barcelona i rodalies?
–El perfil dels nostres hotels
és el d’un hotel de quatre estrelles de gamma superior, amb molta capacitat quant a habitacions i
metres quadrats de sales d’expo-

sicions, amb restaurants i bars
grans, amb força serveis i molt
espai. El Front Air Congress, per
exemple, té 229 habitacions, gairebé 2.000 metres quadrats de
reunions, un restaurant i un bar
molt grans i 2.000 metres quadrats de zona d’oci distribuïda en
spa i wellnes i en gimnàs. Tot
aquest espai és dels més grans
de tots els dels hotels de Barcelona i àrea metropolitana. Aquest
“El nostre objectiu és créixer no
només aquí sinó en altres ciutats importants com Madrid”

és el perfil que Alexandre vol tenir. Tenim el problema de l’espai
perquè per a un hotel l’objectiu número ú és ubicació, ubicació i ubicació, però si el concepte de quatre estrelles gran no es pot situar
al centre de la ciutat per manca
d’espai s’ha d’ubicar fora però en
l’espai més proper possible.
–I quin és el perfil de l’usuari d’aquests hotels?
–El cert és que podem, i ens
veiem obligats, a treballar amb la
majoria de perfils possibles. Treballem des d’un segment turístic
de perfil mitjà fins a convencions

d’empresa de perfil molt alt. Dins
d’aquest ventall entra el client turístic que per qüestió econòmica
li surt més rendible allotjar-se aquí
i desplaçar-se en transport públic
fins al centre de la ciutat, i estarse tres o quatre dies. En aquest
sentit la nostra competència és el
centre de Barcelona. I per ser
competitius hem de baixar el preu
respecte el centre de la ciutat.
D’altra banda, en estar en zona
de polígons industrials, tant el de
Sant Boi com el d’Hospitalet, en
el dia a dia treballem les necessitats de les empreses de les zones
de cara als seus treballadors, representants, clients... I puntualment organitzem els CCI, és a dir
convencions, congressos i incentius. Si a l’empresa li interessa organitzar una reunió a prop pot triar el nostre hotel. I tot i ser una
empresa de més lluny pot triar el
nostre hotel perquè oferim espais
molt grans a preus molt competitius. Oferim un servei igual o millor però més econòmic i a l’empresa li pot interessar seguir organitzant la reunió amb uns pressupostos més baixos i amb installacions iguals o millors que en el
centre de la ciutat.
–I es nota el trasbals de cli-
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entela en aquest camp ara que
estem en crisi?
–Estem trobant força peticions
que directament tenen com a prioritat el preu i, fins i tot, competència entre ciutats, no entre hotels d’una mateixa ciutat. És a dir,
una companyia pot optar entre
Barcelona, Madrid i València, per
exemple. En aquests casos nosaltres som molt competitius, quan
en el centre de la ciutat l’oferta
que es pot fer és més limitada.
–Precisament en moments
de crisi, Alexandre Hotels va
fer una compra a finals de l’any
passat, la de l’hotel Prestige,
avui Fira Congress. No era una
operació arriscada en aquells
moments d’incertesa?
–El pla d’expansió de la cadena
va tenir un procés de gestació
llarg. El Front Air, per exemple, es
va inaugurar a mitjans 2008, moment en què la cadena aposta per
invertir en l’expansió i consolidació, ja fos per mitjà de construcció com d’adquisició de nous hotels, sempre que hi hagués al darrera una bona oferta, assequible.
Vam tenir la “sort” que una empresa amb recursos es va trobar

amb una cadena, Prestige, amb
una urgència financera: havia de
vendre el seu buc insígnia, cosa
que no hauria passat si no ens trobéssim en una situació de crisi, ja
que ningú no es vol desprendre del
seu millor hotel, el Prestige Congress, a un preu per a nosaltres
bastant raonable. Estem contents
perquè en una altra situació hauria estat impossible l’adquisició.
–Tenen la intenció de fer més
adquisicions?
–Nosaltres tenim vocació de
créixer. L’empresa té sobre la taula projectes però s’ha de mirar
molt bé el que es fa. Els números
són avui complicats i necessitem
afiançar el que tenim. Però si en
qualsevol moment arribés una
proposta que valgués la pena la
tiraríem endavant. A més, el nostre objectiu és créixer no només
aquí sinó en altres ciutats importants com Madrid o altres zones
urbanes. Tenim clara la vocació
de créixer sempre que sigui, tant
en adquisició com en construcció,
dins uns paràmetres acceptables.
Algunes cadenes fan operacions
de dubtosa rendibilitat per estar
presents en llocs molt concrets o
determinades ciutats. Aquesta no és la nostra filosofia,
volem créixer i creixerem. En
una situació sense crisi segurament l’any que bé tindríem alguna altra ubicació. Ara
hem de tenir el cap fred, consolidar i fer una bona comercialització del producte que
ja tenim i ja veurem més endavant.

–Dins d’aquest escenari, estan satisfets de la seva evolució, tenint en compte que el 2009 és el primer exercici de ple rendiment de la cadena?
–Estem veient, sincerament, que estem tocant fons
amb el tema de la crisi. Les
empreses van demanant
operacions, les reserves individuals i d’empreses es van
fent; tot i la dificultat d’omplir
cada dia, la mitjana d’ocupaEl rebatejat Fira Congress, al recinte Gran ció és d’entre el 70 i el 80
Via de l'Hospitalet, pertanyia fins a finals per cent, després d’uns pride l'any 2008 a la cadena Prestige.
mers mesos de l’any durs.
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Ens estem adonant que la situació estaria molt malament si tot i
sacrificar preus, com s’està fent
en tot el sector, no obtinguéssim
resposta. Si aconseguim un preu
adequat a allò que la gent està
disposada a pagar, la gent vindrà.
En els mesos d’estiu, que en no
ser hotel cèntric podríem tenir resultats desesperants, hem aconseguit molt bona ocupació. Ara es
nota la represa de l’activitat de les
empreses, amb més demanda, fires i congressos, cosa que ens
permet apujar una mica els preus;
estem mantenint l’ocupació. Això
és un bon símptoma i crec que a
partir d’aquí hem de començar a
pujar...
–En els últims mesos, l’empresa ha fet fortes inversions
en uns webs especialitzats en
spa i salut, d’una banda, i en
convencions, d’una altra; a banda del general… es preparen
més novetats?
–Aquests projectes requereixen inversions molt importants i
han estat desenvolupats per una
de les millors marques de Barcelona. I ara necessitem consolidar
aquests webs i millorar el seu posicionament dins d’Internet perquè generin el tràfic necessari. I
el nostre motor propi de reserves
ens està donant moltes reserves
directes, la qual cosa és molt important per a nosaltres, ja que estalvia el pas de l’intermediari i el
cost que això comporta.
–Com a professional amb
una llarga trajectòria al món
hoteler, creu que sobren hotels
a Barcelona i àrea metropolitana?
–Sí, és evident. Turisme de
Barcelona fa arribar les sèries de
noves obertures o projectes. De
l’últim que vaig demanar és brutal
la quantitat de noves obertures
previstes per enguany i el 2010.
Moltes estan aturades i moltes ja
no es faran, en molts casos perquè no hi ha diners i en altres casos perquè ara no hi ha pressa
perquè no hi ha prou ocupació.
–I després d’embargaments
com els del Miramar i el Florida, poden haver-ne més o altres
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Acord d'AEBALL/UPMBALL
amb Alexandre Hotels
A l'AEBALL/UPMBALL
hem arrivat a un acord amb
Alexandre Hotels pel qual les
empresses associades i els
seus empleats podran gaudir
d'un descompte del 15% sobre la tarifa marcada en calendari en allotjament, del 5%
a gastronomia (no aplicable
al menú del dia), i del 10% en
lloguer de sales, tot per a
ambdós hotels: l'Hotel Fira
Congress, a L'Hospitalet, i el
Front Air Congress, a Sant
Boi.
moviments empresarials?
–Veig difícil que hi hagi nous
embargaments, però sí que poden haver compres i canvis de
propietat. Aquest és un bon moment per als hotelers amb liquiditat ja que ara hi ha molts hotels
amb molts problemes financers.
Sovint, el problema és que tot i
haver hotels en venda no es troba qui estigui en disposició de
comprar.
–Com li agradaria veure Alexandre Hotels d’aquí a deu
anys?
–M’agradaria veure-la com una
cadena urbana important ubicada
sobretot entre Barcelona i Madrid
i amb la possibilitat de disposar
també d’hotels en altres llocs. És
interessant, per exemple, disposar de diversos establiments en
una mateixa ciutat, un de tres estrelles petit al centre i un de gran
a la perifèria per a determinades
operacions a fi d’aprofitar sinèrgies i oferir diferents productes a
l’usuari. I gairebé tothom que opera a Barcelona opera també a Madrid.
–Això vol dir que tenen els
ulls posats a Madrid?
–Sí, és clar. Són les dues grans
capitals que poden generar tràfic
d’una banda a l’altra.
–Alexandre Hotels ha establert uns acords de col·laboració
amb Aeball. Quins avantatges

poden comportar per a les empreses i l’Associació?
–Tot i que Prestige ja era soci
d’Aeball, per a nosaltres, com a
nova propietat, és important la
col·laboració i ja hem donat directrius perquè una persona del departament, que està en contacte
amb Aeball, obri les portes a les
empreses i a la pròpia Associació,
per poder treballar i organitzar
tots els actes que creguin necessaris. Podem ajudar-nos mútuament i treballar unes relacions
franques i sinceres. Volem oferir
no només descomptes sinó, en el
dia a dia, facilitar disponibilitat en
moments d’alta ocupació a fi que
els associats confiïn en els nostres hotels i a uns bons preus. Volem que les empreses se sentin
ben acollides i ben rebudes en els
nostres hotels. I més en els moments actuals. Les empreses,
com les bicicletes, no poden deixar de pedalar, si deixen de pedalar cauen. És cert que en pendent
no es pot anar a tota màquina.
Per això, els volem dir que els podem oferir unes instal·lacions impecables per organitzar les seves
activitats per tirar endavant però
sense fer cap dispendi. Estem
oberts a dialogar i a parlar en benefici de tots.
–I quins avantatges pot tenir per a Alexandre Hotels pertànyer a Aeball?
–Per a nosaltres, Aeball té sovint una informació que ens és de
gran utilitat per poder treballar,
com oferir espais de treball. Aeball té molts contactes de les persones que dins de cada empresa
són responsables, habitualment,
de les gestions d’hotels. També volem
fer servir Aeball de
portaveu o de taulell
d’anuncis de les activitats que impulsem i volem donar a
conèixer.

–Un dels nostres punts forts
és, precisament, estar a la vora
de l’aeroport, un aspecte al qual
fins fa poc, quan treballava al centre de la ciutat, no donava cap importància. Una part important de

“Aquest és un bon moment per
als hotelers amb liquiditat ja
que ara hi ha molts hotels amb
molts problemes financers”
clients valoren, precisament, que
estiguem al costat de l’aeroport,
que disposem del servei de transport, un servei que es demana
força. Grups que han de fer escala o han de matinar força, tenen
molt en compte aquesta ubicació
privilegiada.
–Quina és la fórmula de l’èxit
d’Alexandre Hotels?
–Certament l’èxit l’estem treballant però crec que la fórmula,
encara que soni a tòpic, està en
estar molt pendent del client. En
una convenció, per exemple, tenim una persona dedicada en exclusiva a vetllar perquè no falli res
de la reunió. Estem des del moment que es comença a preparar
la reunió, quan aquesta se celebra i posteriorment. Creiem important la nostra implicació i proximitat. L’èxit del nostre client és
el nostre èxit. Per això intentem
treballar l’excel·lència en tots els
aspectes. I el cert és que molts
clients repeteixen. Si un client repeteix és que ho has fet bé. Si
no, amb la competència que hi ha
no repetiria.

–Com valora la
situació dels dos
hotels al Baix Llobregat, a la vora
de zones industrials, de Barcelona i
L'Hotel Front Air Congress, a Sant Boi.
de l’aeroport?
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Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat
INDICADORS SÒCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, DEL SEGON I EL TERCER TRIMESTRES DE L’ANY
El Fòrum Empresarial del Llobregat ha presentat als mesos
de juliol i octubre els informes
sobre la conjuntura econòmica
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, corresponents al 2n i 3r trimestres respectivament, elaborat per experts economistes.
El context econòmic i la situació a l’Hospitalet i el Baix Llobregat durant el segon trimestre ens indica que:
Primeres revisions a l'alça de
les previsions de creixement
econòmic.
L'atur continua a l'alça i la inflació marca mínims.
Perspectiva de baixos tipus
d'interès a l'àrea de l'euro a mitjà termini.
Els Ajuntaments de l’Hospita-

let i Baix Llobregat acumulen
429 milions d’euros d’endeutament.
El Baix Llobregat es manté
com la quar ta comarca més
competitiva de Catalunya.
“Brots verds” o “plou sobre
mullat”: la contractació cau un
35% en relació amb el període
pre-crisi.
Els habitatges iniciats es redueixen un 86% amb relació al
primer trimestre del 2007.
Destaquem aquestes conclusions de l’estudi del tercer trimestre:
De V al risc d'una W, o de la
recuperació econòmica al risc
d'un nou cicle de recessió.
L'economia espanyola acumula quatre trimestres amb destrucció neta de llocs de treball.
La incertesa dóna embranzida a l'estalvi de les famílies.
El PIB del Baix Llobregat creix
lleugerament per sobre de la

mitjana de Catalunya.
Cau d'un 0,4% el nombre
d'activitats comercials minoristes a l'àrea del Baix Llobregat,
davant l'avanç d'un 15% de Catalunya.
Els informes estan disponibles a www.femllobregat.cat

BIOPOL, NEIX UN NOU CLÚSTER AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL
El Fòrum Empresarial del Llobregat va organitzar el passat
mes de juny un esmorzar-col·loqui per presentar als seus socis
el biocluster de L’Hospitalet de
Llobregat.
Més de 40 empresaris es
van reunir a l’Hotel Hesperia
Tower de L’Hospitalet de Llobregat, per conèixer de primera mà
tots els detalls sobre BIOPOL, un
ambiciós projecte que s’estructura com a pol de gestió del coneixement i la innovació, neces12
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sari per afrontar els canvis del
cicle econòmic i social.
Ramón López, director del
consorci Biopol, va estar l’encarregat de donar a conèixer tots
els detalls d’aquest innovador
projecte.
L’activitat clínica, el campus
universitari, la investigació, una
gestió sanitària innovadora,
l’economia d’escala i la identificació d’oportunitats estratègiques, al costat de la transformació del territori, han portat a crear un nou concepte: el clúster
com a model de referència.
El consorci està format per
la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut, Departament d’Economia i Finances, i

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Universitat de Barcelona i la Fundació
Bioregió de Catalunya. Biopol
agrupa dos hospitals de referència, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, centres d’investigació de primer nivell com l’IDIBELL, el campus universitari de l’UB, clíniques
odontològiques i podològiques i
compta amb la pròxima incorporació del CSIC i l’IBEC.
Entre els seus molts objectius BIOPOL busca facilitar la interacció entre ciència, administració, societat, indústria i empresariat, generar serveis de
desenvolupament, com patents
i com a gestió de la propietat
intel·lectual, i potenciar la sani-

tat no sols entesa com un servei assistencial sinó com a generadora d’activitat econòmica. La
idea del clúster proposa un model de desenvolupament que
s’articula territorialment i es basa en la cohesió social. Situat a
10 minuts de l’aeroport, a 5 del
recinte firal i ben comunicat amb
l’àrea metropolitana, l’entorn de
BIOPOL es completarà amb un
parc empresarial, un parc de salut i el campus universitari, promovent un espai de qualitat urbanística i de sostenibilitat mediambiental.
Ramón López va convidar
tots els empresaris del territori
a implicar-se en aquest projecte, que de ben segur comportarà grans oportunitats de negoci.

DIÀLEG D’ANTONIO BALMON, ALCADE DE CORNELLÀ, AMB ELS SOCIS DEL FÒRUM
El 9 de juny, en una trobada
amb els socis del Fòrum, en el
decurs d’un desdejuni a l’Hotel
Hesperia Tower, l’alcalde de Cornellà va aportar un missatge
d’optimisme moderat, al definir
la situació econòmica actual
com a complicada, però no dramàtica.
Va parlar de l’obligació dels
poder públics per evitar la degradació social en temps de crisi:
“cal establir polítiques de xoc,
nous plans i nous acords socials
per sortir de la crisi i prepararnos per quan arribi una nova etapa de creixement”.
En l’àmbit de les petites i mitjanes empreses, va abundar en
que les mesures presses fins
ara son insuficients i fa falta més
suport.
Va insistir també en que els
dos pilars fonamentals pel nos-

tre futur són l’educació i la innovació, en les qual és imprescindible invertir voluntats, esforços
i diners: “L’Hospitalet i el Baix Llobregat aporten una part molt important del PIB de Catalunya. El
territori ha d’estar preparat per
acollir noves activitats econòmiques, i tenir capacitat productiva
per captar noves empreses. Ens

trobem en un moment oportú
per obrir una reflexió social àmplia sobre l’estratègia econòmica
que ens haurà de dur més enllà
de la recuperació i crear un model productiu equilibrat i sostenible”.
Antonio Balmón és també vicepresident executiu de l’Àrea
Metropolitana de Municipis.
13
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ACORD DE COL·LABORACIÓ DE L'HOTEL HESPERIA TOWER I EL FÒRUM EMPRESARIAL DEL
LLOBREGAT
L'Hotel Hesperia Tower i el
Fòrum Empresarial del Llobregat
van signar el passat 28 de setembre un acord de col·laboració,
en virtut del qual, per segon any
consecutiu, l'Hotel serà la seu
de les activitats del Fòrum.
Les seves instal·lacions, sales de conferència i el magnífic
auditori poden acollir tot tipus
d’esdeveniments.
A la seva cúpula es troba el
restaurant Evo, regentat pel xef
Santi Santamaria, que ofereix
una excel·lent oferta gastronòmica a la vegada que una fantàstica vista panoràmica. I el restaurant Bouquet ofereix cada
migdia un creatiu menú per a
executius, ideat també pel prestigiós xef, maridat amb excellents vins.
Identificant-se com a socis

del Fòrum, els empresaris i directius podran accedir al Tower
Club, una exclusiva i còmoda sala que disposa d’espais de reunió, servei de bar i catering, televisió, connexió a internet i

premsa nacional i internacional.
La cadena Hesperia és patrocinadora global del Fòrum, contribuint al seu desenvolupament.

LES TIC COM A MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE I DE LA PRODUCTIVITAT
Xerrada d’Albert Esplugas, director del Centre d’Innovació
de Microsoft
En el marc d’un desdejunicol·loqui amb els socis del Fòrum, celebrat el 8 d’octubre a
l’Hotel Hesperia Tower, Albert
Esplugas, del Centre d’Innovació
en Productivitat, va exposar la
presentació “Com fer més eficients les comunicacions i el
treball en equip a les nostres
organitzacions”, un conjunt de
reflexions per treure profit de
les tecnologies de la informació
en el dia a dia de l’empresa, en
els nous escenaris de treball.

acompanyades d’inversions en
formació i habilitats i canvis
apropiats en les organitzacions,
i ens va fer una demostració

pràctica d’aplicació en comunicació i col·laboració, i bones
pràctiques en la gestió del correu electrònic.

Albert Esplugas va palesar
que les inversions en tecnologia
permeten incrementar la productivitat, més encara quan van
15
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL

JORNADA SOBRE LA TARJETA PROFESIONAL PARA EMPRESAS DEL METAL CON ACTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y LA
SITUACIÓN DE LAS PENSIONES
El pasado 21 de septiembre
celebramos en el Novotel Cornellà una jornada informativa para
presentar todas las novedades
del Acuerdo Estatal del Metal para la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo y el
procedimiento de obtención de la
tarjeta profesional, y por otra
parte para analizar la solvencia y
situación actual de los sistemas
sociales en Europa (después de
las reformas tomadas por los diferentes países) y la solidez así
como el futuro del sistema público de pensiones español con especial incidencia en la pensión de
jubilación.
Los ponentes fueron el Sr. Àngel Buxó Lozano, representante
de UPMBALL en la Comisión de
Formación del área FMF y coordinador del Club de Responsables
de RRHH de AEBALL / UPMBALL, y el Sr. Carles Campuzano
i Canadés, licenciado en Derecho, Diputado y miembro de la
16

Mesa de la Comisión del Pacto
de Toledo en el Congreso, grupo
de trabajo que analiza los problemas estructurales del sistema de
la Seguridad Social y señala las
principales reformas que se deberían tomar en un futuro para
garantizar su viabilidad.

pais de col·laboració, la missatgeria instantània, les solucions
de mobilitat o les eines de recerca d’informació han demostrat el
seu impacte directe al compte de
resultats de les empreses i la seva capacitat d’innovar i ser més
competitives.
Des d’ AEBALL / UPMBALL
hem arribat a un acord amb el
CIP perquè ambdues entitats
considerem convenient sumar
esforços per promoure la incorporació de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC)
en les organitzacions per millorar
la seva productivitat, com eina
clau per incrementar els seus beneficis i optimitzar els seus processos clau.
Així, el CIP oferirà els seus
serveis en condicions especials
a les empreses associades, i a
més, col·laborarà amb AEBALL
/ UPMBALL en la organització
de sessions informatives i cursos
sobre l’ús de les TIC.

La jornada tuvo mucho éxito
y los asistentes pudieron plantear
sus consultas a los expertos ponentes.
ACUERDO CON UNILCO: Consultores de Empresas Familiares
ACORD AMB EL CENTRE D’INNOVACIÓ EN PRODUCTIVITAT
El Centre d’Innovació en Productivitat (CIP) és una fundació
sense ànim de lucre, l’objectiu de
la qual és ajudar les empreses a
incrementar la productivitat dels
seus treballadors mitjançant l’ús
de les noves tecnologies. Els es-

UNILCO, empresa asociada a
AEBALL, es la consultora líder en
el mercado ibérico especializada
exclusivamente en la empresa familiar, con más de 16 años de
experiencia en el mercado ayudando a las Familias Empresarias
a traspasar su empresa de generación en generación, para lo
que cuenta con más de 40 ex-
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pertos capaces de entender las
particularidades de este tipo de
empresa con el fin de implantar
las mejores soluciones.
Hemos firmado un acuerdo
de colaboración con UNILCO, en

virtud del cual nuestros socios
podrán realizar consultas de forma gratuita, y además disfrutarán de un descuento especial del
7% en la contratación de sus servicios.

las pymes de un profundo cambio en su gestión financiera, muy
especialmente, en su relación
con sus proveedores bancarios.
Desde AEBALL / UPMBALL,
junto con GEIS Consultores de Dirección, empresa asociada y colaboradora con gran experiencia
en el sector bancario, hemos
puesto en marcha este nuevo
servicio de expertización y entrenamiento, que permitirá a nuestros socios mejorar su capacidad
y posicionamiento negociador ante las entidades financieras.
Nuestros socios podrán exponer
su problemática a un profesional,
y recibirán un diagnóstico gratuito junto con un plan de actuación
que podrán llevar a cabo por un
precio muy especial.

RENOVACIÓ I AVANTATGES DEL CONVENI AMB “LA CAIXA”
Hem signat un acord amb “la
Caixa” que renova la col·laboració
mantinguda els darrers 10 anys,
reforçant-la i adequant-la a l’entorn actual per facilitar a les empreses associades i els seus empleats un conjunt de productes i
serveis financers d’acord amb les
seves necessitats. “la Caixa” seguirà proporcionant als associats
d’AEBALL / UPMBALL: assessorament financer, tracte personalitzat, i una línia de productes
adaptats a les seves necessitats
financeres, en les millors condicions possibles en cada cas.
A més, com a novetat destaca dins el conveni una de les línies de productes especialment
orientada a les empreses associades en procés d’internacionalització que tindran a la seva disposició una adreça de correu
electrònic on podran dirigir les
seves consultes. També podran
ser assessorades sobre les característiques financeres del lloc
de destí on volen realitzar la se-

va activitat econòmica.
Així mateix, “la Caixa” collaborarà en accions formatives
complementàries mitjançant tallers, jornades tècniques, sessions de treball, taules rodones o
bé seminaris relatius a la d’internacionalització.
“la Caixa” posa a disposició
dels nostres socis la seva presència a l’exterior, ja siguin Oficines
operatives, Spanish Desks, Oficines de Representació, participació en entitats estrangeres o bé
acords de corresponsalia a fi i
efecte de dispensar a les empreses un tracte diferencial en les
seves activitats en mercats exteriors.

NUEVO SERVICIO DE CONSULTORÍA FINANCIERO-BANCARIA

ELIMINACIÓN DE LA TARIFA
ELÉCTRICA
Desde el pasado 1 de Julio,
todas las pymes (siempre que
tengan más de 10 kw de potencia contratada) que no hayan contratado el suministro eléctrico
con una empresa comercializadora a un precio libremente pactado habrán pasado automáticamente a ser suministradas por
la comercializadora de último recurso de la compañía eléctrica a
la que pertenecía su distribuidora, lo que implica que se les estará aplicando un precio superior
al de mercado, que se irá incrementando automáticamente en
el tiempo.
Desde AEBALL / UPMBALL
informamos y asesoramos a
nuestros socios, que pueden disfrutar de suministro eléctrico en
condiciones preferentes gracias
a nuestro acuerdo de colaboración con Factor Energía.

La actual coyuntura socio económica requiere por parte de
17
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AJUDES ESPECÍFIQUES PER
A LA FORMACIÓ DE TREBALLADORS AFECTATS PER
ERO
S’ha obert una convocatòria
extraordinària amb l’objectiu de
facilitar la formació i la millora
de la qualificació professional
per aquells treballadors del sector metall, automoció i indústria
auxiliar, que estiguin afectats
per expedients de regulació, durant aquest període de suspensió de contracte, en el que disposen d’un temps per invertir en
la seva qualificació professional.
En el marc d’aquesta convocatòria i amb la intenció de collaborar amb totes les nostres
empreses associades que tin-

guin un ERO aprovat, d’una banda hem realitzat una programació de cursos que estan oberts
i dels que trobaran més informació a la nostra web (www.aeball.
net), i d’altra banda, oferim als
socis afectats que ens contactin, doncs podem organitzar una
formació a mida de les seves necessitats.

OFERTA PARA EXPONER EN
BCN RAIL 2009
Las empresas asociadas pueden visitar y exponer en la feria
BCN Rail 2009 (Salón Internacional de la Industria Ferroviaria)
en condiciones muy especiales.
Se trata del único evento ferial
del sector que se organiza en España. Se celebra del 30 de
noviembre al 3
de diciembr e
de 2009 en el
r ecin t o Gr an
Vía de la Fira
de Barcelona.

OFERTA PERSONALIZADA PARA ASOCIADOS
AEBALL / UPMBALL

Teléfono: 93 440 94 70
e-mail: jchicaj@mapfre.com
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Bar c elona
vuelve a reunir
a los principales actores de
una industria
imprescindible
para el desarrollo económico y social. Fira
de Barcelona
será la es t ación central de
la industria ferroviaria de España, Portugal,
Latinoamérica
y el arco mediterráneo europeo.

ACUERDO CON
DERECHO.COM
Hemos llegado a un acuerdo
de colaboración con Derecho.
com, una de las empresas líderes en la provisión de contenidos
y servicios oficiales y jurídicos para instituciones, empresas y profesionales, a través de Internet
en España.
Gracias a dicho acuerdo,
nuestros socios podrán disfrutar
de los servicios de Derecho.com
en condiciones muy especiales:
10% de descuento en los servicios de suscripción a concursos
públicos, y a ayudas y subvenciones, 10% de descuento en contratos, y 5% de descuento en libros electrónicos y manuales.

ACUERDO CON TOSHIBA
Con el objetivo de que las empresas asociadas y sus empleados puedan beneficiarse de descuentos y de ofertas muy especiales en la compra de ordenadores portátiles, hemos llegado a
un acuerdo con Toshiba a través
de S4 SEISA, empresa asociada
y uno de los principales distribuidores de dicho fabricante.
Las empresas asociadas y
sus empleados pueden disfrutar
de un descuento del 8% en la
compra de portátiles Toshiba, y
de una bolsa de transporte de regalo, y además recibirán periódicamente ofertas muy especiales.
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL
UPMBALL CONFIRMA EL ENORME POTENCIAL DE LA ENERGIA SOLAR DURANTE LA VISITA A LA FERIA INTERSOLAR 2009

Catorce empresas del sector
del Metal, visitaron durante los
días 28 y 29 de mayo la feria internacional Intersolar que se celebró en Múnich (Alemania), de
la mano de UPMBALL.
La feria Intersolar es la mayor feria europea de energía térmica, solar, fotovoltaica y arquitectura solar.
Alemania es el mercado líder
mundial de energía fotovoltaica.
El 55% de la capacidad fotovoltaica del mundo está instalada en
Alemania, y la industria fotovoltaica alemana generó el año pasado 3.800 millones de euros en
ventas.
El país está comprometido
con el futuro de la energía fotovoltaica y las energías renovables. Posee todos los requisitos
políticos y económicos para que
las compañías de energía fotovoltaica internacionales prosperen,
como muchas ya están haciendo.
La visita a ferias internacionales es una de las acciones propuestas dentro del Plan para la
Internacionalización del sector
Metal, de las entidades UPMBALL-UEM-UPM-CM, que cuenta
con la ayuda de ACC1Ó CIDEM |
COPCA.

La visita pretende facilitar a
las empresas un conocimiento de
las últimas novedades tecnológicas presentadas en la feria, así
como facilitar un marco idóneo
de contacto con otras empresas
del sector.
Las empresas participantes
en la visita fueron recibidas a su
llegada al salón por la Sra Martina Claus, Directora para España
de la Feria de Munich, que realizó una exposición de la oferta del
salón.

NOUS CURSOS SUBVENCIONATS
Els informem de la nova programació de cursos subvencionats que van començar el passat
mes de setembre. Són cursos
cofinançats pel Fons Social Europeu, realitzats dins del Contracte Programa Intersectorial per
l’any 2009 promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya i sol·licitat per Foment
de Treball, en el que la nostra entitat participa novament. Al nostre portal web www.aeball.net poden trobar la relació dels cursos,
i la informació detallada.

JORNADA SOBRE NEGOCIACIÓN CON LA BANCA EN LA
COYUNTURA ACTUAL
En momentos como los actuales, la financiación bancaria ni se
dispone siempre, ni en los importes necesarios, ni en las condiciones más preferentes para la
empresa. Una adecuada preparación de la relación bancaria, el
rigor en la negociación previa a
la clasificación o renovación de
las líneas de financiación y el conocimiento del planteamiento con
el que la banca lleva a cabo su
toma de decisiones, puede ayudar a mejorar nuestro posicionamiento en dicha relación.
Con el objetivo de mejorar la
posición negociadora con la banca desde el conocimiento de la
estructura general del análisis
que llevan a cabo las entidades,
organizamos una jornada el pasado 9 de julio, en nuestras instalaciones. La jornada, que resultó de gran interés, corrió a cargo del Sr. Xavier Solé Moya, Consultor Senior en Geis Consultores
de Dirección, empresa asociada
y colaboradora, quien atendió las
consultas que plantearon los asistentes.

JORNADA SOBRE LA RETRIBUCIÓN EN PUESTOS DE TRABAJO NACIONALES, MIXTOS
Y REPATRIADOS
El pasado 1 de octubre tuvo
lugar en nuestras instalaciones
una jornada sobre los aspectos
legales y fiscales de la retribución
en puestos de trabajo nacionales, mixtos y repatriados. La retribución de nuestros empleados
se ha convertido en una parte importante de los costes a incluir
19
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PLA DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR DEL METALL
ACC1Ó destinarà més de mig milió d’euros a impulsar el pla integral
de competitivitat del sector del metall a Catalunya

en nuestra contabilidad, que debemos optimizar. La sesión corrió a cargo de la Sra. Mª Carmen Arenols, Economista, Asociada Senior de Landwell-PwC
(colaboradores de AEBALL /
UPMBALL), experta en el área
de Recursos Humanos.

El passat 30 de juliol, la Directora general d’ACC1Ó, Carme Botifoll, i sis de les entitats representants del sector del metall a
Catalunya, entre les quals es troba UPMBALL, van signar el conveni que permetrà la posada en
marxa de les iniciatives del pla
amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector.
Les actuacions del pla, que
impactaran a més de 2.200 em-

del sector català del metall entre les que s’inclouen la realització de seminaris de difusió arreu
del territori, la creació d’una
newsletter sectorial i d’un catàleg virtual, la realització d’aules
temàtiques sobre comerç electrònic…
Amb l’objectiu de contribuir a
millorar la competitivitat del sector, també es posaran a disposició de les empreses els progra-

preses catalanes, inclouen la realització d’activitats conjuntes dirigides a impulsar la innovació i
internacionalització del sector i
actuacions de promoció dels productes i serveis de les empreses
que en formen part com: la creació de grups d’exportació; la creació d’unitats d’aprovisionament
a l’exterior que faciliten la cerca
de proveïdors i afavoreixen les
compres en països de baix cost
i la participació agrupada en fires
internacionals de referència per
al sector.
A més, el pla impulsarà actuacions de promoció per donar a
conèixer els productes i serveis

mes d’ACC1Ó que permeten, mitjançant una diagnosi prèvia, identificar les àrees de millora i elaborar un pla de treball adaptat a
les necessitats de cada empresa; així com els serveis d’ACC1Ó
dirigits a impulsar el contacte
amb nous mercats a través de la
realització de missions comercials directes, que faciliten a les
empreses viatjar a països d’interès per fer prospecció dels mercats existents per als seus productes; i missions inverses, mitjançant les quals distribuïdors i
importadors visiten les seus de
les empreses a Catalunya i s’estableixen contactes.

LIBRILLO Nº 10: DIRIGIENDO
PERSONAS (HABILIDADES DIRECTIVAS)
Nuestros asociados pueden
descargarse de nuestra web
www.aeball.net el ejemplar nº 10
de la colección de Librillos Empresariales que venimos editando cada año. Trata en esta ocasión sobre la dirección de personas. Expone la evolución de la gestión
del personal, así como las habilidades que debe dominar el responsable de esta área neurálgica en toda organización.
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
AMPLIACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
CAD & LAN, S.A. - GRUPO
NCL, dedicada a la importación
y exportación de productos informáticos, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la C/
Fructuós Gelabert, 2-4 Edificio
Conata I de Sant Joan Despí.

OTERO, S.A., dedicada a la
construcción de muebles metálicos para hostelería, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ Alexandre Goicoechea, 10 de Sant Just Desvern.

SOLUCIONES EMPRESARIALES VCS SYSTEM, S.L., dedicada a la compra, venta y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la Rambla Josep María Pujol, 17 de
Sant Joan Despí.

SAVIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L., dedicada al
mantenimiento industrial y automatización, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/
Treball, 39 de Cornellà de Llobregat.

FRUTAS ROURA, S.A., dedicada a la venta al mayor y menor
de frutas y hortalizas, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ Cent Onze, 13-15,
del Polígono El Pratenc de El Prat
de Llobregat.
INSTALACIONES ESPECIALES
DEL CLIMA, S.A. (INECSA),
dedicada a las instalaciones del
clima y contra incendios, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ Miguel Hernández, 31 Sector Gran Vía Sur de
Hospitalet de Llobregat.
UTILAJES Y MECANIZADOS
ALMERA, S.L., dedicada a los
mecanizados en general, con sede en c/ Can Sellarés, 9 Pol. Ind.
Can Sellarés de Sant Andreu de
la Barca, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/
Salvador Seguí, nave 15 Pol. Industrial Sant Ermengol I de Abrera.

QUERALT MAQUINARIA, S.L.,
dedicada a la construcción de
maquinaria para las arte gráficas, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la c/ Prat
de la Manta, 14-16, de Hospitalet de Llobregat.
UNILCO, S.L., dedicada a la consultora de empresas familiares,
con sede en c/ Santaló, 23-25
Pral. 2ª de Barcelona, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la Avda. Diagonal, 682,
3ª planta de Barcelona.

SAFI IBERICA,
S.A., dedicada
a la comercialización de
bombas, válvulas y actuadores, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la
Ctra. Del Mig,
71 de Hospitalet de Llobregat.
MRA SAFETY
PREVENTION,
S.L., dedicada
a la prevención
de riesgos lab o r a l e s, h a
ampliado sus
ins t alaciones
trasladándose
a l a c/ Be r t r a n, 18 - 20,
ático de Barcelona.
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Incorpora, programa de fomento
de la ocupación de la Obra Social
”la Caixa”

El programa Incorpora de la
Obra Social “la Caixa” quiere dar
respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, el desempleo. La iniciativa de la entidad financiera promueve, concretamente, la integración laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión
social y con dificultades especiales para acceder a un trabajo.
Entre estos colectivos se encuentran, prioritariamente, inmigrantes, mayores de 45 años
sin experiencia laboral, discapacitados y jóvenes con dificultades para lograr al primer empleo.
Desde su puesta en marcha,
Incorpora ha permitido la contratación en la empresa ordinaria de 16.107 personas en riesgo de exclusión social en España. Y más de 7.000 empresas
ya se han vinculado activamente
a esta iniciativa.
Con el objetivo de asegurar
el éxito tanto de la persona co-
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mo de la empresa, “la Caixa” potencia la figura del insertor laboral. Éste adquiere especial relevancia dentro del proceso de
búsqueda de trabajo, contratación y el posterior seguimiento
del rendimiento profesional del
beneficiario.
El insertor laboral, una figura clave, es el encargado de establecer el contacto entre las
personas que buscan trabajo y
las compañías que están dispuestas a incorporar personas
en riesgo de exclusión social.
La Obra Social, a través de
Incorpora, impulsa la formación
de una red de estos profesionales y, mediante acuerdos con entidades sociales de toda España
(más de 200 actualmente), fomenta su función de enlace con
las empresas que tienen voluntad de insertar a personas de
colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral.

de prospección de empresas, seguimiento del proceso de formación del beneficiario, acompañamiento laboral de las personas
insertadas, solución de los posibles conflictos que puedan surgir
en el marco de la relación laboral y fomento de la adhesión de
nuevas empresas al programa.
La inserción de cada persona constituye por tanto un proceso personalizado que incluye
actuaciones simultáneas y posteriores a la contratación. La experiencia que se ha llevado a cabo con numerosas entidades ha
dado lugar a resultados positivos en la preparación profesional de estas personas, además
de redundar en una mejora de
sus habilidades personales y sociales.

La persona que quiere acogerse al programa acude a la
sede de la entidad colaboradora. Allí se le somete a una evaluación para conocer sus competencias. A continuación se le
prepara un programa de formación y se asigna a un profesional
con experiencia que supervisa
su proceso.

Otra de las características
novedosas de este programa de
Responsabilidad Social Corporativa de la Obra Social ”la Caixa”
es la colaboración de la red financiera de la entidad, que cuenta con más de 5.000 oficinas
repartidas por toda España. Los
profesionales que trabajan en
ellas conocen el tejido empresarial más próximo y hacen el papel de mediadores entre los empresarios con voluntad de incorporar personas en situación de
riesgo de exclusión social y las
entidades de inserción.

Así, entre los cometidos que
afronta el insertor destacan los

Más información:
http://obrasocial.lacaixa.es/
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Inventar en épocas de crisis
Joaquín Díaz Núñez
Agencia J.D. Núñez
Patentes y Marcas
Albert Einstein dijo en una
ocasión: “No pretendamos que
las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo. La crisis es
la mejor bendición que puede sucederles a personas y países,
porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a la crisis
sus fracasos y penurias, violenta
su propio talento y respeta más
a los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos,
sin desafíos la vida es una rutina,
una lenta agonía. Sin crisis no hay
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque
sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar
el conformismo.
En vez de esto, trabajemos
duro. Acabemos de una vez con
la única crisis amenazadora, que
es la tragedia de no querer luchar por superarla."
Francis Gurry director general de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, ratifica
las palabras del científico y antiguo empleado de la Oficina de Patentes de Berna, cuando afirma
que “La crisis económica puede
servir para estimular la innova-

ción, ya que obliga a mejorar la
eficacia, a hacer más con menos
y a desarrollar soluciones más inteligentes.”
Es de fácil constatación que
en tiempos de bonanza económica la permisibilidad de las empresas a ciertas copias de sus invenciones por parte de terceros es
mayor, llegando incluso al extremo de no patentar porque no están pensando en hacer valer el
derecho de exclusiva que ello les
otorga. Todo el mundo vende y
todo el mundo gana, todos tenemos cabida, se suele afirmar.
Ahora bien, en época de crisis
económica en donde las ventas
disminuyen considerablemente,
la actitud de las empresas cambia radicalmente, ya que el hecho
de tener y poder ofrecer, en exclusiva, un producto mejor que el
ofertado por su competencia puede ser, y muchas veces así es, de
vital importancia para su continuidad o su propia subsistencia.
Estas circunstancias hacen
que las empresas con visión de
futuro y que apuestan seriamente por continuar conservando, e
incluso ampliando, su cuota de
mercado aprovechen la situación
para intentar salir fortalecidas de
la crisis, posicionándose en mejor forma con miras a que la situación crítica se disipe, de tal
manera que, de conseguirlo, queden mejor colocadas que sus
competidores. Y la solución, como apuntaron Einstein y Gurri, no
es otra que innovar, patentar y
tener una exclusiva que les coloque en una posición de clara ventaja en el mercado.
Por ello, y a pesar del coste
que de entrada supone innovar y
solicitar la protección de un nuevo producto, las empresas ac-

tualmente se están decantando
por esta vía, a la vista de los beneficios que, a largo plazo, esta
política emprendedora les reportará. Esta línea de actuación la
observamos en el día a día en
nuestro despacho profesional,
donde constatamos tanto un notable aumento en la protección de nuevas solicitudes de invenciones,
como, a su vez, en el
ámbito defensivo en las
reclamaciones a terceros por infracciones y
violaciones de patentes
ya protegidas. Asimismo, hechos objetivos
avalan esta tendencia,
cuales son que el número de nuevas solicitudes
de invenciones nacionales “Patentes y Modelos
de Utilidad” que obran en la base
de datos de la OEPM, presentadas en España en el 2008, fueron de 6.445, lo que constituye,
en conjunto, el número más elevado de toda esta década.
Parece, por tanto, que las
empresas españolas con visión
de futuro han decidido apostar
seriamente por la vía de la innovación, lo que no deja de ser un
buen síntoma dentro del oscuro
panorama que envuelve nuestra
economía y, por ello, a fin de satisfacer a las mismas J.D. NUÑEZ PATENTES Y MARCAS, SL
no sólo está potenciando sus Departamentos de Patentes y de
Reclamaciones, sino que está incrementando su presencia en el
exterior, por cuanto es indudable
que determinados mercados extranjeros pueden convertirse, y
así empiezan a manifestarse, como una importante alternativa a
la crisis al sufrir una menor recesión económica.
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El CIRE: la competitivitat i la innovació al servei de la inserció sociolaboral
El Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció és una empresa pública de Justícia que promou la
formació en oficis i el treball productiu per a persones privades
de llibertat
Formar, ocupar i inserir són
els tres eixos d’acció que, des
del 1989, mouen el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) a dissenyar itineraris d’inserció sociolaboral personalitzats
per a cada intern i aproximar-lo
així a la seva reintegració a la
societat.
El CIRE és una empresa pública del Departament de Justícia, que en col·laboració amb entitats de prestigi, proporciona
als interns i internes formació
en els oficis més demandats pel
mercat de treball. Aquesta ad-

quisició de coneixements tècnics
i competencials els facilita l’obtenció d’un certificat que avala
l’aprenentatge de l’ofici en qüestió davant del teixit empresarial.
Això ha permès que el 2008 el
CIRE donés ocupació a 3.100
persones, amb un creixement
sostenible en els darrers 3 anys,
triplicant el nombre de llocs de
treball.
Als centres penitenciaris i
educatius catalans, el CIRE hi té
muntades instal·lacions, a semblança de les indústries exteriors, i disposa ja de 64 tallers,
18 dels quals són de producció
pròpia, que ocupen 60.000m2
de superfície. A més, compta
amb una cartera de 335 empreses clients actives. En aquests
tallers el CIRE assumeix encàrrecs empresarials en sectors

ACORD D'AEBALL I UPMBALL AMB CIRE
AEBALL i UPMBALL hem signat un acord de col·laboració amb
el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que a més de promoure la inserció de les persones que estan sota mesures judicials, permetrà que les empreses associades puguin gaudir de
grans avantatges, especialment econòmics, a través de les
diferents accions productives que es desenvolupen en els tallers - dins i fora - dels centres penitenciaris, contactant i establint relacions de producció i comercials:
• Les empreses associades podran subcontractar part de
la seva producció a uns preus molt competitius i amb uns estàndards de qualitat molt elevats. Els 64 tallers del CIRE ocupen uns 60.000 m2 de superfície i compten amb més de 343 empreses clients. Alguns exemples de les activitats que es poden subcontractar són: muntatges i manipulats, impremta, serralleria,
confecció, manteniment, pintura, etc...
• Podran sol·licitar personal (interns en semillibertat), degudament format i tutelat pel CIRE, perquè treballi a les seves empreses.
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com la fusteria, la impremta, la
serralleria, o muntatges i manipulats. Destaca també la producció de béns i serveis per encàrrec de les administracions
públiques. Com a mostra, l’any
2008 s’han confeccionat 6 milions i mig de carpetes, 2 milions
de caixes de cartró, 48 milions
de peces manipulades o 300 mil
llençols pel sistema penitenciari, entre d’altres.
Molt destacada ha estat també la promulgació del decret
116/2008 de 10 de juny, que
ha atorgat al CIRE la consideració de mitjà propi instrumental i
servei tècnic de l’Administració.
Amb aquesta nova iniciativa del
Govern, els tràmits per encomanar feina al CIRE es fan molt més
àgils, sota la fórmula de l’encàrrec. D’aquesta manera, les possibilitats d’ocupar interns es veuen especialment incrementades, garantint així un treball estable i de qualitat.
El treball productiu remunerat també té lloc en els tallers
exteriors de Raïmat, Montmeló
i Lliçà de Vall, on diàriament es
desplacen interns i internes en
semillibertat. Aquest tipus de tallers, únics a tot l’Estat espanyol,
tenen per objectiu aproximar al
màxim les condicions laborals
dels interns a les del mercat de
treball, per tal de millorar la seva capacitat d’inserció sociolaboral.
A més dels tallers productius
convencionals, CIRE ha creat una
nova via per ocupar els interns
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en serveis tan fonamentals per
al bon funcionament dels centres penitenciaris com són la cuina, la bugaderia, la botiga i els
serveis auxiliars (jardineria, biblioteca, perruqueria...).
Per altra banda, els presos
que es troben en condicions de
semillibertat tenen la oportunitat de desenvolupar una feina a
l’exterior. Des d’aquesta àrea,
coneguda com els Serveis Exteriors, colles d’interns supervisats per capatassos contribueixen a la recuperació i manteniment d’espais naturals, mitjançant convenis amb diversos entitats. Un exemple d’aquesta collaboració és la que duen a terme
grups de reclusos a l’espai natural que gestiona el Consorci per
la Defensa de les Gavarres, en
col·laboració amb la Diputació de
Girona i l’Obra Social de la Fundació la Caixa.
També des dels Serveis Exteriors, cada dia més institucions
públiques i privades confien les
s e v e s nec e s s i t a t s al CIRE.
Aquest és el cas de l’Ajuntament
de Salou, on després de collaborar amb les brigades municipals de neteja i manteniment,
els bons resultats han portat el
consis t ori a ampliar la col laboració a d’altres camps. Tant
és així, que els interns dels serveis exteriors han estat els artífexs de la rehabilitació de la seu
de l’Escola Oficial d’Idiomes o de
la nova comissaria de policia de
la localitat. Les tasques desenvolupades han anat des de lampisteria, obra, pintura o installacions elèctriques i de climatització. El CIRE també ha realitzat
obres en centres d’assistència
primària, trasllats d’arxius i hemer o t eques i t o t un segui t
d’obres de manteniment i adequació d’espais.

Quan aquestes persones estan més properes a la seva llibertat, el CIRE posa a la seva
disposició la Borsa de Treball, eina que fa de pont entre el món
penitenciari i el laboral. L’any passat es van signar 1.062 contractes amb empreses de diferents
sectors econòmics.
El compromís del CIRE és treballar per aconseguir encàrrecs
d’empreses i Administració Pública per augmentar l’ocupació i
les oportunitats de feina remunerada. És per això que el 2004
es constitueix el seu Consell Assessor, integrat pels principals
agents socials catalans: Consell
General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball Nacional,

CCOO, FEPIME, PIMEC i UGT.
Al CIRE es connecta el valor
social que representa el foment
de la inserció sociolaboral de les
persones privades de llibertat,
amb una gestió d’empresa pública eficient, innovadora i competitiva. I per aquesta raó la trajectòria del CIRE ha estat premiada recentment per la organització de la petita i mitjana empresa catalana (PIMEC) amb el
guardó a la millor empresa pels
seus valors socials.
Adolf Cabruja
Gerent del Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció (CIRE)
Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya

MADE IN CIRE: DISSENY DE QUALITAT FET A LA PRESÓ
Els productes Made in CIRE van
néixer l’any 2004 per donar a conèixer els productes realitzats als
tallers productius dels centres
penitenciaris de Catalunya, amb
l’objectiu de difondre i prestigiar
el treball penitenciari.
Es tracta de creacions de dissenyadors de prestigi reconegut
que es produeixen als tallers del
CIRE, cosa que proporciona un
valor afegit al treball de les persones internes, perquè mostra a
la societat les capacitats i habilitats adquirides.
El primer article de la marca Made in CIRE va ser la Bossa Catalana, dissenyada a partir del mocador tradicional de fer farcells
per Martín Azúa i Gerard Moliné,
sota l’autoria d’Azuamoliné. Després d’aquest article, el catàleg
Made in CIRE n’ha incorporat
molts d’altres, com ara l’Urna Bios; la Neobarretina; la Col·lecció
Enfarcella’t, de bosses de teixit
plastificat; la col·lecció de bosses
Boqueria, inspirada en les formes

i colors de les fruites, així com altres col·leccions d’objectes de decoració i per a la llar (tovalles, davantals, bosses, ceràmica, làmpades...)
Aquests productes sorgeixen de
l’Espai CIRE, una comissió d’idees creada el 2007 i integrada
per professionals de prestigi del
món del disseny, la distribució i
les arts que treballen per concebre nous articles Made in CIRE.
Cal destacar que aquestes creacions del CIRE són presents a les
fires més destacades, com són
Intergift, ExpoZaragoza, així com
al Saló Expohogar, la darrera edició de qual es va celebrar a Barcelona entre el 31 de gener i el
2 de febrer.
Aquests dissenys es poden adquirir en una setantena d’establiments comercials de Catalunya i
Espanya, i a més, des de fa poc
també es pode comprar per internet a
www.madeincire.cat
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Guia de bones pràctiques per a l'ús
del català a l'empresa
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet
L’Agència Catalana de Consum, a partir d’un encàrrec realitzat a la Plataforma per la Llengua, ha editat la guia Proposta
per a l’establiment d’un codi de
bones pràctiques a l’empresa en
relació amb l’ús del català en els
productes i serveis que s’ofereixen a les persones consumidores.
La guia, després d’una part
introductòria en què descriu la situació del mercat català (importància del consumidor català com
a mercat, evolució del català en
el món socioeconòmic o situació
legal en els contextos comparables), llança un seguit de propostes de bones pràctiques classificades per àmbits. Així, s’informa
del marc legal corresponent i es

fan propostes d’actuacions sobre
l’atenció oral i escrita, la publicitat, els catàlegs, els prospectes i documents d’ofertes de
serveis diversos, l’etiquetatge i
instruccions de productes, la retolació i cartelleria, la megafonia, els webs, els contractes i
factures o els tractaments d’informacions vàries.
El llibre també inclou un apartat amb la descripció de bones
pràctiques per a alguns sectors
concrets d’activitat, com ara:
bars i restaurants, entitats financeres i d’assegurances, agències de viatges, empreses de transports, telecomunicacions, productes informàtics, etc.
Podeu consultar-la en format
digital a: http://www.consum.
cat/documentacio/10881.pdf
I ja que acabem de tornar de
vacances i estem més disposats

que mai a organitzar-nos bé el
temps i omplir l’agenda de bons
propòsits, aprofitem per recomanar-vos uns materials en línia editats per la Secretaria de Política
Lingüística: http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/.
Itineraris d’aprenentatge en
llengua catalana. Materials per
als nivells intermedi i suficiència
són uns cursos en línia basats en
els programes dels nivells intermedi (B) i suficiència (C), que permeten aprendre català de manera autònoma. Les unitats de treball s’anomenen itineraris, ja que
guien i donen pautes a les persones usuàries per avançar en
l'aprenentatge de cada tema i
consten d'una petita part teòrica,
que inclou audios per reproduir
textos orals, i unes activitats amb
les solucions. Us posem un exemple de l’apartat de textos: com
deixar un missatge en un contestador automàtic.

Consells per enregistrar prèviament un missatge
Missatge formal

Missatge informal

No improvisis el text que vols enregistrar, especialment si és el telèfon de la feina.
Pensa quin to ha de tenir i quina informació o quines dades has de dir o demanar,
i escriu el missatge en un full.
En els missatges de la feina, convé dir el nom de
l’empresa o del departament.
Abans d’enregistrar-lo, llegeix-lo en veu alta.
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Els missatges de telèfons particulars poden ser més informals i originals.
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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”

