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L’ANY  DE LA i4.0

CAP A LA 
TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DEL 
TEIXIT PRODUCTIU 
LOCAL

La recuperació econòmica

comença a dibuixar-se. En aques-

ta recuperació la

indústria està tenint un paper clau, 

ja que després de molts anys de 

caiguda en l’activitat industrial els 

indicadors del sector comencen a 

ser favorables. 

Cal aprofitar el potencial i les opor-

tunitats que ofereix per a l’economia 

en general i particularment per al sec-

tor industrial tot el que té a veure amb 

el desenvolupament de la Indústria 4.0; i 

més tenint en compte el caràcter industrial 

de la ciutat de Barberà del Vallès.

Des del centre de Negocis NODUS Barberà, es 

treballa per respondre a un canvi de paradigma, una 

autèntica transformació del model productiu. S’obren 

noves oportunitats per a les empreses i el teixit productiu de 

Barberà des del punt de vista de la productivitat, de l’eficiència i de 

la competitivitat. Si volem millorar el nostre teixit productiu i reforçar l’econo-

mia, hem d’estar vinculats a més innovació i més qualitat. El desenvolupament 

digital avança de manera exponencial i per tant no hi ha temps per perdre. Els 

qui s’adaptin seran més competitius i productius. Els que no ho facin, quedaran 

endarrerits.
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Territori Obert
Per una economia global. Suport a l'empresa en el seu procés d'internacionalització. Reforçar que 
els polígons d'activitat econòmica de Barberà del Vallès esdevinguin plataformes econòmiques 
connectades al món.

Territori Innovador
Treballem per a una economia innovadora, emprenedora i tecnològicament avançada. Fomentem la 
innovació i la creativitat de l'empresa. Busquem fòrmules de reforç de la competitivitat dels productes 
de valor afegit (R+D+i) treballant en clau de clúster.

Territori Sostenible
Impulsem una economia sostenible i respectuosa amb el mediambient. Incorporem criteris de 
sostenibilitat per al territori per fer-lo més competitiu incorporant les exigències de la sostenibilitat 
en avantatges competitius per a l'empresa. Impulsem l'estalvi, l'efi ciència energètica, la producció de 
l'energia renovable i la simbiosi Industrial. 

Millorem l'ocupació
Treballem per posar les bases d'un nou model econòmic, capaç de generar millor riquesa, cohesió i 
benestar social. 

La nostra missió,

             els nostres valors



Territori

Posar en valor els nostres 
polígons: propiciar l'arrelament 

de les empreses i facilitar 
l'aterratge a noves. 

Reindustrialització
El caràcter industrial de 

Barberà del Vallès és un dels 
actius del municipi. Creem nova 
activitat econòmica i de valor 

afegit.

Ocupació
Foment de nova ocupació i de 

qualitat. La permanència de les 
persones en el mercat de treball 

és fonamental.

Inversió R+D+I
La innovació i la creativitat 
és l'estratègia principal de 
creació de valor i reforç de 
la competitivitat del teixit 

productiu local.

Economia Circular
i col·laborativa per reforçar 

nous models de competitivitat 
que incorporin les exigències 

de la sostenibilitat i la 
revalorització de recursos. 

Internacionalització
Visió global per impulsar 

estratègies locals. Suport a 
les empreses en el seu procés 

d'internacionalització.

coneixement
Les sinèrgies amb els diferents 
agents del sistema d'innovació 
han de permetre apropar talent 
i transferir coneixement cap al 

nostre municipi.

Cooperació
Treball en clau de clúster 

reforça la competitivitat de 
l'empresa i fomenta negocis 

col·laboratius. 

Supramunicipalitat
Barberà contribueix al 

dinamisme industrial del Vallès 
Occidental, esdevenint un pol 

econòmic de Catalunya 
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INFORME D’ACTIVITAT
CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ

La peça clau de 

la dinamització 

empresarial als 

Polígons de 

Barberà del 

Vallès és el 

Centre de 

negocis 

NODUS BARBERÀ

La  peça clau de la dinamització empresarial als 

polígons de Barberà del Vallès  és el centre de nego-

cis Nodus Barberà.     

Actuant com a plataforma econòmica del Vallès 

Occidental,  és punt de trobada entre l’administració 

pública i el teixit productiu local i ofereix serveis de 

proximitat a les empreses dels polígons.

Aquest any s’ha consolidat l’espai de menjador ob-

ert el 2016, i s’ha obert l’espai V-Lab d’experiment-

ació en visió artificial i realitat augmentada aplicada 

a la indústria. 

També es va recuperar la tradicional trobada entre 

els clients i usuaris del centre de negocis Nodus en 

motiu de les festes nadalenques. Una trobada exito-

sa que va agradar força als assistents.

Perfil del centre de negocis NODUS BARBERÀ

L’enquesta anual reflecteix que el centre de nego-

cis NODUS és una eina al servei de les empreses per 

impulsar la seva competitivitat. Les empreses troben 

estabilitat per tirar endavant llurs projectes empresar-

ials. A l’hora de  ressaltar les qualitats de NODUS els 

seus usuaris en destaquen els preus competitius i el 

seu emplaçament i el tracte amable del personal del 

Centre de negocis NODUS BARBERÀ



2,689

1.2% 105%

Um, abores il et que illorea abore blatibusa 
peles estEbit quatur Ideratus den

Um, abores il et que illorea 
abore blatibusa peles estEbit 
quatur Ideratus den emieenes 
doluptati.

Um, abores il et que illorea 
abore blatibusa peles estEbit 
quatur Ideratus den emieenes 
doluptati.

Umabores iletque illorea abore blatibusa 
peles estbit quatur

venen a treballar al Centre 
de Negocis NODUS. 

15 milions

85% 50%

respecte el 2016, han incrementat la 
facturació, en el seu conjunt. 

de les empreses valoren 
positivament la seva estança 
al Centre de Negocis Nodus 
Barberà.

Estabilitat. El 50% de les 
empreses porten més de 10 
anys insta·laldes al centre de 
negocis NODUS Barberà.

Les empreses instal·lades al Centre de      
Negocis NODUS facturen en conjunt 

Ha augmentat el nombre de persones que 
venen a treballar al Centre de negocis No-
dus Barberà. El conjunt de les empreses 
ocupen aproximadament 200 persones, se-
gons l’època de l’any. Aquests són de perfi ls 
professionals variats: des de gerents, tècnics, 
químics, o comercials.

200 persones
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  95,47%
+

+7 NOVES EMPRESES
1 NOU ESPAI 

Laboratori de visió 
artificial i 

tecnologia 4.0

O C U PA C I Ó 

26 | 2016

33 
EMPRESES INSTAL·LADES

79,41%  | 2016
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51%
dels usuaris valoren 
el tracte del personal 
d’administració com a 
molt positiu

17%
dels usuaris resalten 
que les instal·lacions 
comunes necessiten 
manteniment

Atenció del personal 
administratiu i horari 
recepció

30%

30%

30%

Valoració dels Serveis de Nodus

90% 57%
El preus       

competitius

Què destaquen les empreses del Nodus:

Resolució de problemes 
i servei copisteria

Espai de menjador i 
nous serveis

Relació qualitat/Preu

Instal·lacions 
comunes

La seva ubicació
dins el polígon i  
ben connectat

El nou espai de 
menjador

La nova        
connexió de 
Fibra Òptica 

17%

4.7 sobre 5

4.5 sobre 5

4.5 sobre 5

    4 sobre 5

    3 sobre 5

80% 60%

Comunicació i XXSS

90.000 
visites. 
Increment del 300%

435 
seguidors.
Increment del 23%

518 amics

persones confi guren 
l’abast del twitter

+55% creixement

64.215

nova web 

w.Virtual-lab.eu
Butlletí Barberà  i 

Diari Indepenendent

8 notícies

Enquesta de Satisfacció de serveis 



Empresa Activitat Empresa Activitat

AGROPRO, S.A.R.L. Tractaments d'aigua
MENSAJEROS MOTO ESPING 
(NACEX)

Paqueteria i misatgeria

AIDC SOLUTIONS 
(Desinstalada 2016)

Venda, instal·lació de productes de identifi -
cació automàtica

MHN NETWORK (Desinstalada 
2016)

Publicitat Online

APTITUDE CONSULTING Prevenció de riscos laborals MUTUA MONTAÑESA Mutua d'accidents laborals

BANC DE SABADELL Serveis Bancaris NEW ELECTRICAL                     Instal·lacions elèctriques industrials 

BIBIDIGITAL (Incoporació 2016) Arts gràfi ques, comunicació i esdeveniments PROMENS FOOD PACKAGING Comercialització productes plàstics 

BRILLO BRILLO Serveis de neteja  REURE, TRANSPORTE URGENT Transport urgent europeu

CORREUS I TELÈGRAFS Serveis propis de correus SERVEIS I GESTIÓ HOTELERA Restauració

G.L. MESA Empresa de transport
SISTEMES DE PROGRAMARI I 
MAQUINARI (6pm)

Aplicacions informàtiques

GONDRAND IBERICA Empresa de transport SOLAE Tractament d'Aigua

ITALFARMACO Comercialització productes de farmàcia TERNUM Assistència cosmètica

KEPLER, S.L. INGENIERIA Y ECO-
GESTIÓN

Ingenieria Mediambientals WEG IBERIA Comercialització de motors

LYNX CONSULTORES VALLÈS Consultors d'autònoms i empreses WERA Comercialització d’eines

MACYSER 2000
Serveis de neteja, jardineria i control 
d’accessos

Zetta Bitte Informatica, icloud i creació de webs

*No inclou el nom de les empreses del coworking ni de les domiciliades

Empreses allotjades
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PROGRAMES I PROJECTES
PROMOCIÓ ECONÒMICA BARBERÀ DEL VALLÈS-AISA

Des del Centre de 

Negocis Nodus Barberà 

donem impuls 

a les polítiques de 

dinamització empresarial 

i promoció de les àrees 

d’activitat econòmica del 

municipi de BdV.



~ Prospecció empresarial del territori i visites institucionals

~ Acords i convenis de col·laboració amb empreses del municipi 
per fomentar la Responsabilitat Social de l’empresa

~ Foment  de la innovació i Indústria 4.0 a Barberà del Vallès.   
Comunitat OpenIndustry 4.0 

~ V-LAB: Demostracions tecnològiques en realitat augmentada i  
visió artificial aplicada a la indústria. 

~ Innovacións en robòtica aplicada als processos productius i 
impuls de nous espais tecnològics

~ Simbiosi  Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.                 
Foment de l’economia circular i col·laborativa

~ Dinamització i Promoció dels Polígons d’activitat econòmica 
de BdV. 

~ Programa  After Care: Atracció d’empreses i talent que generin 
riquesa a Barberà del Vallès.

~ Centre negocis Nodus Barberà: Plataforma econòmica del 
Vallès

~ Excel·lència  empresarial a través de la millora contínua:                
Les #JornadesNODUS

~~ PPrromoció  del teixit productiu local: Premis empresa BdV i       
Exposició de productes “Made in Barberà del Vallès” i Nit de 
l’empresa

~ Mobilitat  als PAE: BiciEmpresa i BUS UP (SmartCat Challenge) 
i impuls del vehicle elèctric.

~ PPPrrroojjjeeccte  Ris3CAT: Pla d’Especialització territorial en innovació 
i disseeennnyyy ddee  sistemes industrials del Vallès Occidental.

~ Introduïïrrr em ppprreesssees ddee Barberà als programes de suport            
empreessarial. Accès aa rreeecccuuuurssoos i subvencions d’àmbit supramu-
nicipal: Punt PPIDI, ACCELERA, AACCCCIIÓÓ ii AAMB, Xarxa REEMPRESA.

~ IItttiiiinneeerrraarriiisss dd’Innnoovació. treball conjunt ammbb laa UAB i Eurecat. 
TTrraannssferèèènnnccciiaaa de cconeixemment cap al territori ii ffoomment ddee ll’’’eeemmm--
ppppprrrrreeeenneddddooorriia

~ CCCCooooollll···llllaaaaaabbbbooorrrraaaaciióóó  aaammmbb agggeeeennntss sssoooccioeconòmicsss ddddeel ttteeerritoorrrii::           
Concccceeeeelllllllll CCCCCoooommmmaaarrrcccaaaall,,, ÀÀÀmmmbbbiitt BB3300,, Àrea Meettrrooppppolitana dddeee BBarcceeellllooo--
na, Pacttee pppeeerrrr lllaaaa RRReeggggiiiióóóó MMMMeeettttrrrrooopppppooolittttaaaannnnaaaa, PPaattronallssss PPPIIMMMEEECCC, CECOT 
i centrrees dddeee reeecccceeeerrcccccaaaaaa PRRRUUUAAABBBB iiii UUUUPPPCCC.
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Les prospeccions són importants per conèixer el territori i saber quines són les 

problemàtiques de les empreses i els reptes a que s'enfronten per poder donar des de 

l'Àrea de promcoió economica el suport adient. De les prospeccions en surten consultes 

que deriven cap a altres institucions o bé les assesorem directament. 

Dins d'aquesta línea de treball de conèixer les empreses destaca les visites institucionals 

que hem realitzat conjuntament amb l’Alcaldessa de Barberà del Vallès Sr. Sílvia Fuster 

Alay, amb la finalitat de trobar punts en comú amb les empreses i eixequem projectes 

col·laboratius que aportin valor a la ciutadania de Barberà del Vallès.

 

65%
EMPRESES
ASSESOR ADES

90 
EMPRESES DE BDV 

PROSPECTADES

Conèixer el territori:
Prospeccions i col·laboracions amb empreses. 

- RITRAMA

- PROVITAL

- TUCAI

- FLEXOR

- CAFOSA-  MARINA TEXTIL

- WATERFIRE

- GRANIC

- SUCITESA

- MARINA RACE

- CART SERVICE CENTRO STAMPA 

- MUELLES ESPIRALES

- STM SEGURIDAD

- Laboratorios DIAFARM 

- PREVAL

- MOTOR 4

- NUTRITION LABS

- NUVIES CASAJUANA

- INDUSTRIAS ANGRA

- POLICOLOR

- CISVASA

- HIPERTIN

- DELITAST

- ZERO 2 INFINITY

- VIVAQUA

- I-TRIANA

- HILATURAS LM

- SUCITESA

- TOTSCNACK

- RULO PLUMA

- PUJOL LOGÍSTICA

- CHOCOLATES SOLÉ

- MANUTENCIÓN 
EMBALAJES CASADEVALL

- MOBIPRIX

- ROTULOS NAMAR

- CAMPANILE

- ABRIPOOL

- MOL-MATRIC

- SHAMS BARCELONA

- POLIESTER SANTIGA

- ZINCADOS J. SÁNCHEZ 

- DABEER

- ECOSOL 

- IRIS LAC

- NAGUAL

- ECOPARC2

- QUALIALUM IBERICA



8 

VISITES 
INSTITUCIONALS    

Muelles  Espirales (24 gener) Tab Bateries (11 març) Visita a Nacex i 

Louis Vuitton (15 de març) Aki Bricolage (5 d’abril) Houghton Ibèrica 

(17 juliol), Cafosa Gum (19 juliol) Provital Group (8 novembre)
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

2017 A cop d’ull!

GENER: (25) Participació com a ponents a la Jornada “Transició cap a un model d’economia circular” organitzat pel Conse

(22) Curs de Negociació Bancaria a NODUS. MARÇ: (15) Visita a NACEX i LOUIS VUITTON. (23) Barberà Getting Contacts a N
(4) Jornada de negocis internacionals a Alemanya en el sector de la logística a NODUS. (5) Presentació del projecte Simbiosi a

i 4.0 a NODUS (25) Exposició de Simbiosi a ICTA-UAB.(27) Jornada d’FP DUAL a NODUS (28) Visita a ABB Spain. MAIG (10) W
NODUS (18) Assistència a Malta per participar a RELOS3 projecte A2020 programa marc de la U.E. (19) Visita de joves del progra

i Angra.  (31) Cicle LABs: Sessió Industria 4.0 a NODUS. JUNY: (1) Visita a ABRIPOOL (21) Cicle LABs d’Experimentació industr

SmartCATchallenge (5) Jornada del Relleu PIME (7) Visita a ZINCADOS SANCHEZ S.L (12) Sessió Vlab Empresarial i Màrqueting  4

Curs de Neuro-màrqueting (31) Asistència al Programa de Modernització de Poligons. NOVEMBRE: (20) Ponents a la Jornada

GENER



NY

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

onsell de Cambres de Comerç de Catalunya a la Cambra de Comerç de Terrassa FEBRER: (20) Assistència a MWEEKBCN. 

s a NODUS. (29) Portes obertes espai Vlab I4.0 a NODUS. (30) Presentació del projecte Simbiosi al Vallès Circular. ABRIL: 
osi a AMB. (5 i 6) Assistència a Advanced Factories. (11) Visita a Cartservice. (12) Visita a Sucitesa (20) V-lab sessió d’ocupació 

0) Workshop empresarial a NODUS (12) Visita a Maemcasa, Hilaturaslm i Totsnack. (17) Curs de Digitalització i escaneig 3D a 
ograma integral de garantia juvenil a NODUS.  (25) Pre sentació del projecte simbiosi a Granollers. (29) Visita a Rotulosnamar 

ustrial (Fabricació aditiva i Impressió 3D) (30) 2on Workshop d’Acceleració emprenedora JULIOL: (1) Ideathon mobilitat: 

ng  4.0  SETEMBRE: (28) 6a NIT DE L’EMPRESA OCTUBRE: (19) Assistència a Madrid al congrés Work Spaces (24) 

nada Auria pel programa Simbiosi. (29) Jornada RSE DESEMBRE: (19) Assistència a Madrid a la Jornada de la xarxa PIDI
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Nit de l’empresa

Premis  empresa BdV i Made In Barberà

El  propassat 28 de setembre es va dur a terme 

la 6ª edició de La Nit de l’Empresa que organitza 

la regidoria de promoció econòmica de l’Ajunta-

ment de Barberà de Vallès. L’acte es va celebrar 

al Centre de Negocis Nodus Barberà i va ser 

presidit per l’Alcaldessa, Silvia Fuster, i represen-

tats del món econòmic i empresarial del Vallès 

Occidental.

El tema principal van ser el Premis Empresa Bdv, 

que va consistir en el lliurament de reconeixe-

ments empresarials per difondre l’esforç i el tre-

ball de les empreses del municipi.

També es va poder gaudir de la segona edició 

de l’exposició Made in Barberà, una exposició 

que mostrava 20 productes de qualitat fabricats 

als nostres polígons industrials.

“ E l  Ma d e  i n  B a r b e rà 
é s  u na  p e t i t a  m o s t ra  d e l 

t a l e n t  i  l a  q u a l i t a t  q u e    
e s  p o t  t r o b a r  a l s  p o l í g o n s 

i n d u s t r i a l s  d e l  m u n i c i -
p i .  A q u í  v e i e m  e l  f r u i t  d e l 
t r e b a l l  d e  l a  g e n t ,  i  d e  l a 

p as s i ó  p e r  l a  f e i na  b e n 
f e t a”

Sílvia Fuster,
Alcaldessa de 
Barberà  del 

Vallès

PREMIS EMPRESA BDV 2017

Provital group S.A.  va ser  guardona-

da en la categoria COL·LABORACIÓ 

EMPRESA TERRITORI: COMPRO-

MÍS SOCIAL I SOSTENIBILITAT.

CAFOS AGUM, S.A. va ser guardo-

nada en la categoria EXCEL·LÈN-

CIA EN LA GESTIÓ DE RECURSOS 

HUMANS DE L’EMPRESA 

I Flexor, S.L. va ser guardona en la 

categoria de CARÀCTER INNOVA-

DOR.



CANDIDATURES 
PRESENTADES 

ALS PREMIS

 15
150
ASSISTENTS 

A LA NIT 

20
EMPRESES 

EXPOSITORES 
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Indústria 4.0

Foment de la innovació empresarial

Des  de Nodus Barberà s’han impulsat un conjunt de programes de 
suport a l’empresa amb l’objectiu de promoure l’avanç cap a la digitalització 
de les empreses i facilitar espais de coneixement, creativitat i innovació cen-
trats en noves oportunitats i nous models de negoci. 

Per tal de donar continuitat a la reeixida Fira 

virtual de l’any passat, s’ha dut a terme una 

acció de reforç i rellançament d’aquesta Fira. 

Enguany s’ha fet el pas cap a una comunitat 

virtual que esdevindrà punt de trobada del 

teixit productiu amb la tecnologia 4.0 Amb 

l’objectiu d’apropar al nostre teixit productiu 

les tecnologies emergents de la 4.0 la co-

munitat disposarà de diferents serveis que 

en gaudiran els seus membres a partir del 

gener 2018.

Serveis que ofereix la openIndustry 4.0

- Webbinars de professionals

- Demos de producte

- Fira virtual (100 expositors)

- 3 pabellons: 

 Proveïdors 4.0, 

 Facilitadors 4.0 i R+D+i, 

 Indústria 4.0

- Chats directes

- Fòrums de negoci

- Més de 200 professionals

Comunitat Open Industry 4.0
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La comunitat 
virtual és  el punt 
de trobada digital 
de la i4.0 al Vallès

Occidental.

Empreses expositores

+233% de creixement

100
Visites a la landing-pag 

del projecte

5.000
Conferències On-line 

impartides per profes-
sionals del món 4.0

6webinars



El 29 de març de 2017  l’Ajuntamernt de Bar-

berà del Vallès i l’empresa Innovae van sig-

nar CONVENI DE COL·LABORACIÓ per im-

pulsar al Centre de negocis Nodus Barberà 

un espai laboratori de realitat augmentada i 

realitat virtual. 

Aquest espai, és un laboratori per poder 

avançar en l’aplicació d’aquestes tecnolo-

gies en benefici de la indústria. Alhora és un 

espai on les empreses poden experimen-

tar i fer un tasteig tecnològic amb l’objec-

tiu d’apropar i fomentar l’ús i l’aplicació de 

la Realitat Augmentada i larealitat virtual en 

entorns professionals.

Empreses que han 
experimentat al 

V-LAB

www. virtual-lab.eu

@virtual_lab_i40

Laboratori 
municipal de 
tecnologies 

emergents 4.0 
en RV i RA

5 projectes nous 
d’aplicació Visió 

Artificial 

Nodus Barberà és 
un referent en 
tecnologies RV 

i RA per a la 
indústria

50
Sessions 

d’experimentació 
en VA i RA

6

V-LAB

1er
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Innovació i acceleració:

Transferència de coneixement

Visita  al YUMI LAB El 28 d’abril 5 empre-

ses de Barberà del Vallès van visitar Asea 

Brown Boveri ABB (grup líder en tecnol-

ogies elèctriques i d’automatització) per 

participar al primer laboratori d’Indústria 

4.0 centrat en la robòtica col·laborativa i 

en la implantació i viabilitat dels denom-

inats COBOTS en els processos produc-

tius i industrials.

5 empreses de 
Barberà van 

visitar el Lab de 
robòtica de ABB

Laboratori de robòtica intel·ligent

SERVEI 
PRESTAT 

CONJUNTA MENT A MB 
EL S AJUNTA MENTS DE 

SABADELL , 
SANT QUIR ZE I 
C A STELL AR DEL 

VALLÈS

3 
ITINER ARI 

PERSONALITZ AT 

20
EMPRESES 

INFORMADES

Itineraris d’Innovació per la PIME en sistemes 
industrials i Fòrum de tecnologies

L’OBJEC TIU 
ÉS FACILITAR A 

NOVES INICIATIVES 
EMPRENEDORES UN 

ITINER ARI INTEGR AT 
D’ACCELER ACIÓ 
EMPRESARIAL

20
PROJEC TES 

PRESENTATS AL 
BROKER AGE DEL 

FÓRUM 

Itineraris d’innovació i acció accelerado-

ra  Orientat a fomentar, de forma pràcti-

ca, la transferència tecnològica posant 

en conctacte els agents d’innovació mit-

jançant una actuació de caràcter personal 

i individualitzat. També es pretén afinar i 

millorar una nova metodologia d’apropa-

ment empresa-agents d’innovació

Fòrum de Tecnologies  El Fòrum és 

un punt de trobada que fomenta i facil-

ita les relacions professionals entre els 

agents d’innovació. 
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S’ha  programat un cicle de jornades d’experimentació tecnològica industrial dirigit a empre-

ses, professionals i directius per difondre i ampliar el coneixement de les noves tecnologies 

en el món empresarial i industrial, facilitant a les empreses el contacte amb organitzacions, 

institucions, centres de recerca amb l’objectiu d’esdevenir un espai d’experimentació, d’inno-

vació i demostració pràctica de les aplicacions concretes en entorns professionals,  industri-

als i de negoci.

Ocupació i4.0
20 d’abril

Indústria 4.0
21 de maig

Màrqueting 4.0
12 de juny

Ocupació i4.0
19 de juliol

Digitalització i 
prototips

17 de maig

Fabricació additi-
va i impressió 3D

21 de juny 

  4  4 5
Sessions 

d’Ocupació 4.0
Sessions 

d’experimentació 
tecnològica 4.0

  2
Asistents 

al cicle LABS  
d’experimentació

Empreses
participants

  3
casos d’èxit
exposats al 

V-LAB

 2 5

Cicle de LABS d’experimentació industrials
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Simbiosi Industrial:

Foment  de l’economia circular i col·laborativa

En el context actual de crisi econòmica i escassetat creixent de recursos naturals, el 

concepte de simbiosi industrial, molt relacionat amb els d’economia circular i eco-

logia industrial, es presenta com a una gran oportunitat per incrementar l’eficiència 

econòmica, la sostenibilitat ambiental i la competitivitat empresarial.
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 1 4 1 0 h 3 % 2 0 0 3 0 %

Empreses de BdV 
prospectades 2017

de consulturia 
especialitzada

casos detectats i 
assessorats a BdV 

2017

d’empreses 
coneixen els     

beneficis de la SI

de les empreses 
objectiu inicien 

accions 
simbiotiques

Mapa 
d’empreses amb 

oportunitats en  

simbiosi Indústrial 

als tres municipis. 



Presentacions 
del projecte

+

  200

  36

-  C a m b ra  d e  c o m e r ç  Te r ras s a
-  F i ra  d e  l ’A s sum p c i ó  d e  G ra n o l l e r s
-  Tau l e s  d e  r e a c c t i va c i ó  e c o n ò m i c a  A M B
-  J o r na d e s  d ’E c o n o m i a  c i r c u l a r  d e l 
  G r u p  À u r i a  d ’ I g u a l a d a
-  Pa c te  In d u s t r i a l  Ru b í
-  E x p o s i c i ó  a l  I C TA  ( UA B )

Prospeccions
empresarials 

empreses amb 
assessorament

especialitzat

El programa és 
una experiència 

pionera en 
polítiques de 

promoció 
econòmica

  6
  15

casos de bones 
pràctiques

(Infografies)

Es poden visualitzar les fi txes de bones pràctiques i el vídeo a la web:

www.nodusbarbera.cat/simbiosiIndustrial
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Xarxa Reempresa 
Mantenim els llocs de treball i salvaguardem el 
capital humà i empresarial del municipi a travès 
de l’assesorament i acompanyament de les 
empreses que es volen cedir.  La comunicació de 
Nodus va ser destacada en el saló Biz Barcelona 
com a bona pràctica, per segon any consecutiu.  

C A SOS 
D’È XIT DE 

REEMPRESA 2017

315 
REEMPRENEDORS 

ATESSOS

12
EMPRESES DE BDV 

DINS EL PROGR A MA 

Newsletter RADAR 
El Radar és el butlletí electrònic d’informació i 
difusió de les convocatòries obertes, programes 
d’ajuts i accions de suport a l’empresa.   

TIPOLOGIA D’AJUST 
PUBLIC ATS

INTERNACIONALITZ ACIÓ 30%
TR ÀMITS 20%

INNOVACIÓ15%
R+D+I 10%

ECOBONS 5%

400 
E-MAIL S AL LLISTAT 

DE DISTRIBUCIÓ

12
EDICIONS A L’ANY

Servei PIDI - CDTI 
Com a punt d’informació PIDI donem accés al 
mapa d’ajuts i subvencions de l’estat espanyol 
i de la Unió Europea, a més a més de l’àmbit 
català.  

LES ACCIONS 
D’INNOVACIÓ 
CENTREN LES 
CONSULTES 

AL CDTI

EMPRESES 
QUE HAN 

CONTAC TAT AMB EL 
CDTI

5
50
CONSULTES

Accelera el creixement 
L’Accelera és un programa que impulsa la 
Diputació de Barcelona i PIMEC. El programa 
selecciona 50 empreses per oferir-li eines i 
metodologia per portar a terme una refl exió 
estratègica sobre el seu model de negoci 
amb l’assessorament de professionals i 
acompanyament a l’empresa. Els participants els 
proposen les àrees de dinamització empresarial 
dels municipis. NODUS BARBERÀ  ha aconseguit 
introduïr una empresa en cada edició.

Assessorament empresarial
De les prospeccions, NODUS BARBERÀ recull 
consultes i dubtes que resol en forma 
d’assesorament empresarial.  Algunes d’aquestes 
són derivades a institucions supramunicipals. 
ACCIÓ és l’organisme que rep més empreses de 
BArberà  

EMPRESES 
A SSESSOR ADES

15
TIPOLOGIA DE 
CONSULTES:

SUBVENCIONS 60%
INTERNACIONALITZ ACIÓ 20%

TR ÀMITS 20%
R+D+I 10%

90
PROSPECCIONS

Suport al teixit productiu:

serveis  de proximitat i recursos pel territori

BARBER À 
DEL VALLÈS 
ÉS EL 10È 

MILLOR MUNICIPI 
DEL R ÀNQUING DE 

C ANDIDATURES 
PRESENTADES AL 
PROGR AMA , DE 61 

MUNICIPIS . 

BONIFIC ACIÓ 
DE LES 

EMPRESES 
PARTICIPANTS

80% 
UN ESTALVI DE

5000 

5
EMPRESES DE BDV 

DINS EL PROGR A MA 
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Desplegament de fibra òptica

i suport a la conectivitat dels PAE

#jornadesNodus
1 4 0 9, 2 6 0 % 8 5% 8

Assistents a les 
jornades

valoració mitjana 
de les jornades

empreses de     
Barberà

de les empreses
consideren útils 
els continguts 

Ponents 
de prestigi

Pla d’Inversions de des-
plegament de la FO  als 

PAE de BdV
22 de febrer

CONSTITUCIÓ 
D’UNA MESA DE 

SEGUIMENT:
OPER ADOR

PROMOCIÓ 
ECONÒMIC A
URBANISME

95%
DEL DESPLEGA MENT 

E XECUTAT

80%
EMPRESES A MB 

COBERTUR A

Negociació  Bancària
22 de febrer

Getting Contacts
indústria 4.0
23 de març

Oportunitats  de ne-
goci pel sector de la 
logística a Alemanya

4 d’abril 

Smart CAT Challenge
1 de juny 

NeuroMKT
24, 26, 30 i 31 de no-

vembre

Noves formes de 
Responsabilitat 

Social a l’empresa
29 de novembre
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5 
BICICLETES 

ELEC TRIQUES PER 
EMPRESA

2
EMPRESES 

BENEFICIARIES 
DEL PROGR A MA 

BICIEMPRESA

Millora de la mobilitat als PAE de BdV:

BUSUP i Biciempresa

Reunió treball 
empreses de Barberà 

10 de Maig

IDEATHRON de 
Mobilitat
1 de juliol

BUS UP

Nodus Barberà participa dins el programa 

Smart Challenge, alieneat amb l’estratègia 

SMARTCAT que promou la Generalitat de 

Catalunya a travès de la Secretaria de teleco-

municacions, ciberseguretat i societat digital. 

Aquest programa té per objectiu la transfor-

mació digital de la societat catalana aportant 

solucions tecnològiques a un repte o prob-

lemàtica social.

Nodus Barberà ha estat escollit per treballar la 

mòbilitat de les persones, seguint una metod-

ologia pròpia.

Primer, un grup d’agents socioeconòmics del 

municipi van detectar 8 reptes a superar en 

matèria de mobilitat. Aquests reptes es van 

traslladar a una jornada ideathon on prop de 

50 desenvolupadors tecnologics van poder 

treballar durant tot un dia diferents idees i 

propostes per solucionar aquests reptes.  

La proposta guanyadora, a propò.sit d’un jurat 

qualificat, va ser l’APP BUSUP que agrega les  

necessitats de desplaçament de les persones 

per redifinir rutes sostenibles i més eficaces 

de bus o transport col·lectiu.  El projecte obté 

el suport de l’administració pública per desen-

volupar l’APP BUSUP i posar-la en pràctica al 

llarg del 2018.

Biciempresa Aquest és un programa que s’expandeix 

al territori gràcies a la col·laboració amb l’AMB. Impulsa 

la mobilitat sostenible a travès d’una cessió temporal 

de 5 bicicletes elèctriques per empresa durant 6 mesos 

per tal que facin la prova de realitzar els desplaçaments 

amb aquest mitjà de transport.

2 0

5 0
Projectes 

presentats

Empreses i agents 
socioeconomics

Prova pilot 
BUS UP (2018)

2 7 0 05
Empreses
tractores

persones 
beneficiaris

8
reptes de 
mobilitat

7
EMPRESES 

A SSESSOR ADES EN 
EL PROGR A MA 
BICIEMPRESA



Consell Comarcal del Vallès Occ.
Col·laborem i aportem en els següents projectes:
• Xarxa economia circular al Vallès
• Foment de l'ocupació i innovació
• Polígons d'activitat econònimca: Cens de sól i sostre del Vallès Occ.
• Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental: Accions 

d’ocupació de foment de la industria
• Programa pilot Gestor de Polígons  

També assitim als seus cursos de formació per a tècnics i en ocacions 
fem de ponents en le sjornades d'Economia circular. 

Pacte industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona.
Amb el Pacte hem col·laborat fent de ponents a les jornades "La transició 
energètica als polígons industrials: una oportunitat per al món local", 
celebrades a Rubí. També hem contribuït amb la fi txa del projecte de 
Simbiosi Indutrial publicada a la seva Guia i hem assitit a les seves 
formacions.    

Diputació de Barcelona, teixit productiu.
Treballem estretament amb el departament de promcoió econòmica, 
servei teixit productiu i el departament de PAE (Polígons Activitat 
Econòmica)  Participem del RECULL de serveis de la Diputació i assitim 
als cursos de formació per a tècnis. 

Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB
Participació i aportacions a les TAULES de REACTIVACIÓ ECONÓMICA. Grups de 
treball: 
• Situació i prespectiva de la indústria. Economia Circular.
• Innovació i coneixement per a la recuperació econòmica.
• Economies emergents social i solidària.
• Infrestructures de telecomunicacions
• Planifi cació urbanística per a la reactivació econòmica.
• Capital humà per a la reactivació d'ocupació, formació i productivitat.
• Programa Biciempresa i Atracció de talent i inversions al territori

XARXA NODUS:

Treball en xarxa supramunicipalmuunuum nam imuunuuma iam nicara icr ipp ippp pu pu pauu allss

B

l

MMA
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Actividades integrada, S.A.

Mogoda 1 Pol. Ind. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallès

BCN-Catalunya

nodusbarbera.cat

nodusbarbera

@nodusbarbera


