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Comunicació
Mitjans de comunicació i XXSS
FEM BATEGAR L’ECONOMIA LOCAL
DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
treballem per posar els fonaments
d’una economia productiva i generadora
d’ocupació, millor cohesió i benestar social

www.nodusbarbera.cat
facebook.com/nodusbarbera
@nodusbarbera
You tube
Estadístiques segons el portal
www.tweetbinder.com

15

impactes a la premsa escrita
Principal mitjà:
Butlletí Barberà i el
diari l'Independent de
Barberà

Exposició itinerant
sobre el projecte de
simbiosi industrial
6 empreses han
acollit l’exposició

1

Video promocional
del Nodus Barberà

Llistes de distribució
e-mails i newsletter

al Youtube

150

Carpetes de
Simbiosi Industrial
amb 6 fitxes de
bones pràctiques
d'empreses locals

Participació com a
ponents a

Participació com a
ponents a

Jornada Economia
circular del Vallès
(Consell Comarcal del
Vallès Occidental)

Transició energètica
als polígons (Rubí) el
Pacte industrial Regió
Metropolitana

Participació com a
ponents a

Aparició a la Guia d'iniciatives locals per a la
transcició energètica
editada pel Pacte Industrial

Jornada Economia
Circular de Terrassa

Mitjà principal de
comunicació:

I al Butlletí PAES de la
Diputació de Barcelona

40%

més de
seguidors a les
xarxes socials
respecte el 2015

2125
527
353

visites

amics
seguidors

obertura d’un nou
canal You Tube

10K 14.000

persones

influència de cada un
dels tweets del perfil
@nodusBarbera

persones configuren
l’abast del twitter
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Treball en xarxa supramunicipial.
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
•
Planificació urbanística per a la reactivació econòmica.
•
Capital humà per a la reactivació d'ocupació, formació i productivitat.

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 fitxa 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.

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.

"La Política Industrial ha tornat" La Comissió Europea va donar
aquest missatge a l’octubre de 2012 en una comunicació sobre
política industrial que establia per primer cop l’objectiu de revertir el decreixement de la indústria i augmentar el seu pes en
l’economia europea, des del 16% actual fins al 20% l’any 2020.
Els darrers anys, institucions públiques i privades, han destacat la
necessitat de reindustrialitzar la nostra economia, no només per
l’ocupació i l’activitat que genera directament sinò perquè les societats amb economies industrials han mostrat una major fortalesa
per afrontar les desigultats i la recessió de desenvolupament social.
Ens trobem en uns moments cabdals. El desenvolupament de
la tecnologia aplicada a la indústria està capgirant de dalt a
baix el model de producció local. L'entrada de nova tecnologia
als processos de fabricació, poden esdevenir una amenaça a
l'ocupabilitat en el sector de la manufactura. Per això cal estar preparats i saber liderar els canvis necessaris en l'economia.
Des del centre de Negocis NODUS Barberà ens aliniem amb les
polítiques de desenvolupament de la Unió Europea per apropar
a casa nostra el programa marc H2020, amb la finalitat de reforçar la compatitivitat del teixit productiu local i establir les
bases per un canvi de model econòmic basat en l'economia circular i col·laborativa que ens empoderi per tal de ser capaços de
dibuixar un sistema que generi riquesa i millor cohesió social.
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Presentació
la nostra Missió, els
nostres valors

Servei SIPAE
El SIPAE (Servei d’Informació avançat dels
Polígons d’Activitat Econòmica de Barberà)
reuneix en un mateix punt tota la informació
relacionada amb els polígons del municipi
i que és d’interès per a l’empresa. El SIPAE
posa l’accent al cens de naus disponibles i
a aquells aspectes que facilitin l’aterratge
d’empreses al territori. www.sipae.wordpress.com

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.

Eix 1: 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.

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.
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ENL L AÇOS A
R EC U R S OS D ’A LT R E S
A D M INIS T R AC I O N S

12

ED I C I O N S A L’A N Y

50

CO N S U LT E S

Eix 2: 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.

Eix3: Territori Sostenible
Impulsem una economia sostenible i respectuosa amb el mediambient. Incoporem criteris de
sostenibilitat per al territori per fer-lo més competitiu incoporant les exigències de la sostenibilitat
en avantatges competitius per a l'empresa. Impulsem l'estalvi, l'eficiència 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.

Itineraris d’Innovació
A través dels itineraris d’Innovació hem
apropat a les empreses el Parc de recerca
de la UAB i EURECAT per tal que aquestes
elaborin itineraris que permetin implantar
projectes col·laboratius en el si de l’empresa

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.
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E MPR E S E S
INFO R M A D E S

12

E MPR E S E S D E B DV
D IN S EL PRO G R A M A

V ISIT E S
A NUA L S

600
400

E- M A IL S A L LLIS TAT
DE DIS T R IB U CIÓ

E MPR E SE S
QUE H A N
CO N TAC TAT A MB EL
C DT I

5

1

IT INER A R I
PER S ON A LIT Z AT
PER B O RYC UA

15

R EE MPR ENED O R S
AT E S S OS

T I P O LO G I A D ’A J U S T
P U B L I C AT S

30%
T R À MI T S 20%
INNOVAC IÓ15%
R+D +I 10%
ECO B O NS 5%

IN T E R N A C I O N A L I T Z A C I Ó

LE S ACCIONS
D’INNOVACIÓ
C EN T R EN LE S
CO NSULT E S
A L C DT I

S ER V EI
PR E S TAT
CO NJ U N TA MEN T A MB
EL S A J U N TA MEN T S D E
S A B A D EL L ,
S A N T Q U IR ZE I
C A S T EL L A R D EL
VA L L È S

S I G N AT U R A D' U N
N O U CO N V ENI D E
CO L· L A B O R AC I Ó A MB
L A S EU D E R EE MPR E S A
I L A D IP U TAC I Ó D E
B A RC ELO N A
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#Suport a l teixit productiu:
Serveis de proximitat i recursos pel territori
Accelera el creixement

• Empreses participants de BdV.

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 reflexió 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.

• 2012- BCN Vision, S.A.
• 2013- Flexor, S.A.
• 2014- Cart Service, S.L.

Territori

Ocupació

Reindustrialització

Posar en valor els nostres
polígons: propiciar l'arrelament
de les empreses i facilitar
l'aterratge a noves.

Foment de nova ocupació i de
qualitat. La permanència de les
persones en el mercat de treball
és fonamental.

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

Economia Circular

Inversió R+D+I

Internacionalització

i col·laborativa per reforçar
nous models de competitivitat
que incorporin les exigències
de la sostenibilitat i la
revalorització de recursos.

La innovació i la creativitat
és l'estratègia principal de
creació de valor i reforç de
la competitivitat del teixit
productiu local.

Visió global per impulsar
estratègies locals. Suport a
les empreses en el seu procés
d'internacionalització.

Cooperació

coneixement

Supramunicipalitat

Treball en clau de clúster
reforça la competitivitat de
l'empresa i fomenta negocis
col·laboratius.

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

Barberà contribueix al
dinamisme industrial del Vallès
Occidental, esdevenint un pol
econòmic de Catalunya

• 2015- AIDC Solutions i
Bugaderia industrial Barberà
• 2016- Media Microcomputer, S.L.
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EMPRE SE S
PROPOSADE S PER
BARBER À DEL
VALLÈ S

B O NIF I C AC I Ó
D E L E S E MPR E S E S
PA R T I C IPA N T S

B A R B ER À DEL VA L L È S
É S EL 10 È MIL LO R
MUNIC IPI DEL R À NQ UING
DE C A NDIDAT UR E S
PR E SEN TA DE S A L
PR O G R A M A , DE 61
MUNIC IPIS .

80%

U N E S TA LV I D E

5000 €

Assessorament
empresarial
De les prospeccions, NODUS BARBERÀ recull
consultes i dubtes que resol en forma
d’assesorament empresarial.

Derivacions a ACCiÓ
Hem donat servei a les empreses per tal que
aquestes tinguessin accés als serveis d’ACCIÓ,
l’agència catalana per a la competitivitat
empresarial. Aquest suport ha constistit en
ajudar-los a preparar sol·licituds i difondre les
accions d’ACCIÓ.

50

E MPR E SE S
A S SE S S OR A DE S

T IP O LO G I A DE
CO NSULT E S:
SUBV ENCIONS 60%
I N T ER N AC I O N A L I T Z AC I Ó 20%
T R À MIT S 20%
R+D+I 10%

PROS PECC I O N S

99

10

DE M A NDE S
AT E SE S

15 75%

E MPR E S E S D ER I VA D E S

A S SE S OR A MEN T S

A L S S ER V EIS
D ’ACC I Ó

Les empreses beneficiàries dels serveis d’ACCIÓ
ha augmentat gràcies a la tasca de l’AODL.

Empreses ateses
Derivacions des
del NODUS

62

39
2012
63%

164

50

2013
30%

102

76

2014
74%

99

75

2015
75%

99

75

2016
75%

Plataforma econòmica

EL Centre de negocis NODUS

Els polígons d'activitat econòmica de Barberà
del Vallès i el Centre de Negocis NODUS
Barberà tenen un paper dinamitzador de
l'economia local.

Escoltem el territori oferint serveis de
proximitat. Referent en l'impuls de polítiques
de dinamització empresarial.
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Informe d'activitats
del 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.

Actuant com a plataforma econòmica del Vallès Occidental, Nodus
és una eina al servei de les empreses per impulsar la seva competitivitat. És punt de trobada entre l’administració pública i el teixit productiu local i ofereix serveis de proximitat a les empreses dels polígons.

26 empreses
04 espais de coworking
04 domicilacions

79,41%

d’ocupació de les oficines

19% són Comercials o de representació
33% són Tecnològiques i serveis TIC
43% són de serveis a les empreses

INGRESSOS
Oficines
Sales

2015

2016

353.767,22€

351.259,92€

18.093€

13.765€
100%

100%
90%

79,41%

80%
70%
60%
50%
40%
2006

2008

Ocupació centre d’empreses

2010

2012

2014

Ocupació centre de trobades

2016

Fem bategar l’economia local de BdV

Memòria anual AISA 2016

Perfil del centre de negocis NODUS BARBERÀ
L’enquesta anual reflecteix que el centre de negocis
NODUS és una eina al servei de les empreses per
impulsar la seva competitivitat. Les empreses troben
estabilitat per tirar endavant llurs projectes empre-

La Nit de l’empresa 2016:
l’arribada de la fibra òptica i
el Made in Barberà

sarials. A l’hora de resaltar les qualitat de NODUS els
seus usuaris en destaquen els preus competitius i el
seu empleçament i el tracte amable del personal del
Centre de negocis NODUS BARBERÀ

Les empreses
instal·lades
al Centre
de
Umabores
iletque
illorea abore
blatibusa

Connectar empresa i talent,
identificar els nous perfils
professionals, i apropar els serveis
d’ocupació a la ciència, són factors
que converteix Barberà del Vallès
en un lloc idoni per la localització
d’empreses i un dels principals

El Centre de Negocis Nodus Barberà va obrir
les seves portes per ser punt de trobada del
teixit empresarial i la indústria a la 5ena Nit de
l’empresa celebrada el 18 d’octubre.
El tema central de la cinquena Nit va ser el desplegament de la fibra òptica als polígons industrials de Barberà. I l’acte es va completar amb una exposició de productes elaborats als polígons industrials del municipi
com a mostra del potencial productiu de Barberà del
Vallès.
INTERVENCIONS:
Benvinguda intintucional del Regidor de promoció
econòmica, comerç i ocupació de Barberà del Vallès
Sr. Pere Pubill.
Directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
sra. Núria Betriu
Director Nacional de venta Indirecta a empreses de l’operadora Orange Espanya, el Sr. Martín Angulo.
Cloenda de l'Alcaldessa de Barberà del Vallès, sra. Sílvia
Fuster

200

invitats

8
Expositors

Negocis peles
NODUS
facturen
en conjunt
estbit
quatur

2,689
15

160
+28 persones
million

milions

han incrementat
la
Um, respecte
abores il el
et 2015,
que illorea
abore blatibusa

venen
a treballar
al Centre
Potential
investment
on the
de Negocis
year
2016 NODUS.

facturació,
enIderatus
el seu conjunt.
peles estEbit
quatur
den

El
conjunt
empreses
aproxiUm,
aboresde
il les
et que
illorea ocupen
abore blatibusa
madament
150-160
segons
l’època
peles estEbit
quaturpersones,
Ideratus den
emieenes

pols d'indústria del Vallès

de
l’any. Aquests
de perfils
professiondoluptati
ut et re són
ne nobis
moDium
fuem

Silvia Fuster,

o comercials.

als
variats:
desnos
de gerents,
tècnics, químics,
perdiem
trum
noc omnirmius.

1.2%
85%

105%
50%

de
empreses
valoren
Um,les
abores
il et que
illorea
positivamentla
estança
abore
blatibusaseva
peles
estEbit
al Centre
de Negocis
Nodus
quatur
Ideratus
den emieenes
Barberà.
doluptati.

Estabilitat.
de illorea
les emUm, aboresElil 50%
et que
presesblatibusa
porten més
de estEbit
10 anys
abore
peles
instal·lats
al centre
negocis
quatur
Ideratus
dende
emieenes
NODUS Barberà.
doluptati.

Alcaldessa de Barberà del Vallès

Què destaquen les empreses del Nodus:
Empreses Expositores 1edició
Made In Barberà:

90%
La seva ubicació
dins el polígon i
ben connectat

77%
El preus
competitius

La nova
connexió de
Fibra Òptica

62%

57%
El nou espai de
menjador

APPLI, Etiquetes i material escolar.
DIAFARM, Productes dietètics.
FLEXOR, plantilles per calçat esportiu.
HIPERTIN, productes cosmètica capil·lar.

Valoració dels Serveis de Nodus

51%

MOTION 4, portes intel·ligents.
MUELLES ESPIRALES, molles industrials
I-TRIANA, packaging de plàstic.
TEXT FIRE, mantes ignífuges.

Atenció del personal
administratiu i horari
recepció
Resolució de problemes
i servei copiesteria
Espai de menjador i
nous serveis

9

sobre 10
grau de
sastisfaccció

30% 4.7 sobre 5
4.5 sobre 5
30%

30%

4 sobre 5

Relació qualitat/Preu

Instal·lacions
comuns

4.5 sobre 5

3 sobre 5

dels usuaris valoren
el tracte del personal
d’administració com a
molt positiu

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

Activitat

Empresa

AGROPRO, S.A.R.L.

Tractaments d'aigua

AIDC SOLUTIONS

Venda, instal·lació de productes de identifi-

MHN NETWORK (Desinstalada

(Desinstalada 2016)

cació automàtica

2016)

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 gràfiques, comunicació i esdeveniments

PROMENS FOOD PACKAGING

Comercialització productes plàstics

MENSAJEROS MOTO ESPING
(NACEX)

Activitat
Paqueteria i misatgeria
Publicitat Online

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

GONDRAND IBERICA

Empresa de transport

SOLAE

Tractament d'Aigua

ITALFARMACO

Comercialització productes de farmàcia

TERNUM

Assistència cosmètica

Ingenieria Mediambientals

WEG IBERIA

Comercialització de motors

Consultors d'autònoms i empreses

WERA

Comercialització d’eines

Zetta Bitte

Informatica, icloud i creació de webs

KEPLER, S.L. INGENIERIA Y ECOGESTIÓN
LYNX CONSULTORES VALLÈS
MACYSER 2000

Serveis de neteja, jardineria i control
d’accessos

SISTEMES DE PROGRAMARI I
MAQUINARI (6pm)

Fira Virtual indústria 4.0
La primera fira no presencial
L’ÈXIT DE LA FIRA VIRTUAL EN NÚMEROS.

5400 20% 90%
Visites en
total a la
Fira

taxa de
conversió
en led de
qualitat

Interès dels
visitants (La taxa
de rebot va ser del
9%)

89% 30
destaquen
la proposta
innovadora
de la Fira

Expositors
amb estand
virtual

Aplicacions informàtiques

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

El món del 4.0
Tres categories d'expositors: ProveiIdors, facilitadors
i centres tecnologies d'Indústria 4.0. amb productes
com impresores 3D, Ciberseguretat, robotica
col·laborativa, intel·ligencia artificila i electrònica
avançada.

25

V ID EOS D E
CO N T IN G U T S 4 .0

10

CONFER ÈNCIE S
D'E X PER T S 4.0

3 CO NF ER ÈN C IE S
4 .0 I L A
PRO G R A M AC I Ó D EL S
D IE S IN T ER AC T I US
VA N N O D R IR D E
CO N T IN G U T S 4 .0

Dies interactius i Chats privats
Durant els dies interactius els visitants van gaudir
de continguts addicionals. Una programació de
confernecia i videos, diferent per cada dia va nodrir
l'Auditori. Confrències cedides pel govern d'Euskadi.
A més a més es va dinamitzar les comptes de chats
privades desl expositors per parlar amb els visitants.

Intensa campanya de difusió
La Fira va tenir ressó mediatic a les XXSS. Es va obrir
perfil propi a Twitter @FVindustria40 i les interaccions
amb la comunitat onlinbe industria 4.0 van ser
constants. Cada empresa va disposar del seu propi

3

D IE S IN T ER AC T I US

200

S EG U ID O R S T W I T T ER

CH AT S PR I VAT S
ENT R E L'E X P OSITOR I
EL V ISITA NT

1

IT INER A R I
PER S ON A LIT Z AT
PER B O RYC UA

A MB L A
CO L· L A B O R AC I Ó D E
L'AG ÈN C I A B A S C A D E
D E S EN VO LUA PMEN T
LO C A L D EL G OV ER N
D' EUS K A D I

V IS I TA N T S D E :
E S PA N YA
A L E M A N YA
G R A N B R E TA N YA
FR ANÇ A
U. S . A .
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Foment de la innovació empresarial
Simposium demostracions tecnològiques
“Ja no hi ha prou amb la
digitalització, sinó que hem de ser
capaços de mecanitzar processos
escalables basats en informació a
temps real, és a dir, entrar al món
de la indústria 4.0”

#Jornades Nodus:
Excel·lència empresarial a través de la millora contínua
Les jornades de format breu (màxim 4 hores) permeten apropar l’empresariat a temes
d’actualitat que desprès poden aplicar en el dia a dia de l’empresa. Enguany les 5 jornades programades han superat totes les expectatives d’èxit.

Pere Pubill, Regidor Promoció econòmica
en l’Obertura del simposium.

15/03/16 Eines Tic per la millora de la logística i el transport. Ponent: José Manuel Zapata de TRANSTIC

EL SIMPOSIUM

Més de 100 empreses industrials van trobar-se en el marc del Simpòsium 4.0
a l’edifici del Barcelona Moda Centre el passat 27 d'octubre. Experts de diferents sectors, com Marc Segura, director de la divisió Discrete Automation
and Motion i director de la Unitat de Robòtica d’ABB España; Iván Portas, responsable d’iniciatives estratègiques de la divisió d’indústria Tecnalia; Joaquín
Pérez, director general de Tircantabria, Magí Galindo, coordinador de Recerca
del Centre Tecnològic Leitat, i Marcela Lòpez-Palomares Cap d'enginyeria de la
planta a BArberà del VAlles de Novartis Farmaceutica, S.A., van donar una visió
global sobre la indústria 4.0. A continuació, es van organitzar taules de treball,
des d’on van sorgir reptes i es van aportar solucions a les diferents realitats
que viuen les empreses.

19/04/16 Ser innovadors per ser competitius al s.XXI. Ponent: Franc Ponti

07/06/16 Eines TIC d’alt rendiment: Realitat augmentada i Realitat virtual. Ponent: Xavier Riba de INNOVAE
• DEMOSTRACIONS TECNOLOGIQUES en directe:
• Presentació de Yumi, robot col·laboratiu i
intel·ligent de l'empresa ABB Robotics.
• Impressió additiva de peces industrials i altres
components, de la Fundació CIM i l'spingoff BCN3D
de la Universitat Polítecnica de Barcelona.
• Magatzem intel·ligent d'autogestió de
subministrament i servei de provisionament
a temps real de l'empresa WÜRTH.

14/06/16 QRM: La fabricació de resposta ràpida Ponent: David Mussons i Àfrica Calachorro d'INSTITUTE QRM

• Realitat virtual aplicada al processos productius
i a la formació tècnica, de l'empresa INNOVAE.

22, 27, 29/06/16 Estratègies de màrqueting amb WhatsApp i Facebook. Ponent: Emili Rodríguez de COACHTECH
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Línies estratègiques
de treball d'AISA

Cas d’èxit. Formigons Montcau (Sabadell)
aprofitarà el residus orgànics de Provital (Barberà del Vallès) per a fer nous formigons de la
construcció

~~ Prospecció empreses del territori

A la imatge les empreses valorant els residuus

~~ Acords i convennis de col·laboració amb empreses del municipi
~~ Foment de la innovació i Indústria 4.0 a Barberà del Vallès.
Fira Virtual 2016
~~ Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.
Foment de l’economia circular i col·laborativa
~~ Dinamització dels Polígons d’activitat econòmica de BdV.
Servei D'Informació avançat SIPAE-BdV i butlletí electrònic
RADAR
~~ Centre negocis Nodus Barberà: Plataforma econòmica del
Vallès

Coneixement de la Simbisoi Industrial
Grup d’empreses objectiu de la projecte de Simbiosi Industrial

Empreses que fan accions simbiòtiques i
d’economia circular
Grup d’empreses objectiu de la projecte de Simbiosi Industrial

~~ Excel·lència empresarial a través de la millora contínua. les
#JornadesNODUS

50

Empreses de BdV

~~ Promoció del teixit productiu local: Exposició de productes
Made in Barberà del Vallès

prospectades
2016

~~ Projecte Ris3CAT: Pla Especialització territorial innovació i
disseny sistemes industrials del Vallès
~~ Introduïr empreses de Barberà als programes de suport
empresarial. Accès a recursos i subvencions d’àmbit supramunicipal: Punt PIDI, ACCELERA, ACCIÓ i Xarxa REEMPRESA.
~~ Atracció d’empreses i talent que generin riquesa a Barberà
del Vallès
~~ Itineraris d’Innovació. treball conjunt amb la UAB i Eurocat.
Transferència de coneixement cap al territori
~~ Demostracions tecnologiques. Innovacions en robòtica
aplicada als processos productius i impuls de nous espais
tecnològics
~~ Col·laboració amb agents socioeconòmics del territori:
Concell Comarcal, Àmbit B30, Àrea Metropolitana de BArcelona, Pacte per la Regió Metropolitana, Patronals PIMEC,
CECOT i centres de recerca PRUAB i UPC

30%

2014
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Es poden visualitzar les fitxes de bones pràctiques i el vídeo a la web:
www.nodusbarbera.cat/simbiosiIndustrial
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Canvi de model econòmic:
Foment de l’economia circular i col·laborativa
La Simbiosi Industrial a BdV
El valor de la Simbiosi industrial va més enllà de fomentar el respecte pel medi ambient.
L’economia circular reforça el territori i les empreses hi arrelen més perquè troben recursos
necessaris en la proximitat. Estem promovent un canvi de model econòmic basat en l’economia col·laborativa i el creixement empresarial consumint menys.

Conèixer el territori:
Prospeccions i col·laboracions amb empreses.
Les prospeccions són importants per conèixer el territori i saber quines
són les problematiques 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 coneixer les empreses destaca les
visites institucionals que realitzem conjuntament amb el Regidor de
Promcoió econòmica Sr. pere PUbill amb la finalitat de trobar punts en
comú amb les empreses i aixequem projectes col·laboratius que aportin
valor a la ciutadania de Barberà del Vallès.

Empreses visitades/prospectades 2016

• Bossar Packaging
• i-Triana
• Flexor S.A.
• Cafosa Gum (Conveni)
• Kao Corporation (Conveni)
• Pintados y derivados Pinter

de l’article a pàgina sencera que va publicar el diari
L’econòmic del PUNT-AVUI .

Projecte pioner, destacat com a bona pràctica de
l’administració pública i difusió a altres ens locals

Únic referent a la província, el projecte ha estat citat a
la Guia d’iniciatives locals per a la transició energètica
als polígons, editada pel Pacte industrial de la Regió
Metropolitana de BCN. També en fa ressó la newsletter
PAE, de la Diputació de BCN. Els tècnics de Nodus
Barberà han presentat el projecte com a bona pràctica
de l’administració pública a les jornades ECOLAB VALLÈS,
i a la jornada POL-ACCIÓ del 2015.

L’Exposició

Per tal de fer difusió i per explicar que és la Simbiosi
Industrial i llurs beneficis es va muntar una exposició
itinerant per a les entrades de les principals empreses
de Barberà del Vallès i de Sabadell. L’exposició ja ha
visitat Bossar, PLG-PAckaging, Aigües de Sabadell, i l’Escorxador.

Assessoraments tècnics especialitzats S’han

realitzat 50 prospeccions empresarials de les quals 3
empreses han rebut un assessorament tècnic amb la
finalitat d’aixecar casos de simbiosi industrial. Flexor,
Provital i Sabemsa han disposat d’un anàlisi de les potencialitats de l’empresa i un pla d’acció per dur a terme
una acció simbiòtica.

Carpeta de bones pràctiques

Es publicarà una
fitxa per empresa que estigui portant a terme una
bona pràctica de Simbiosi industrial. Aquest dossier es
publicarà el 2016.

Campanya intensa: Vídeo divulgatiu i presència
als mitjans de comunicació S’ha editat d’un vídeo

divulgatiu amb la participació de les empreses que
ja estan fent simbiosi. També s’ha portat a terme una
forta acció als mitjans de comunicació com és el cas

• Muelles espirales (Conveni)
• Provital group (Conveni)

50
EMPRE SE S DE BDV
PROSPEC TADE S

Col·laboracions Supramunicipals Aquest 2016 s'ha
incoporarat l’Ajuntament de Sant Quirze i també es'stan
teixint col·laboracions amb els agents d’innovació i
centres de recerca com LEITAT i la UPC

El projecte de Simbiosi Industrial “Revaloritzem els recursos sobrants” ha
estat punt de referència de la comarca

S' H A S I G N AT CO N V ENI D E
CO L· L A B O R AC I Ó A MB

4

EMPRESES

per al desenvolupament de propostes similars. Apareixem en el recull de
bones pràctiques locals de la transició
energètica en els PAE’s.

5

VISITE S
INS TITUCIONAL S
A MB EL R EG ID O R
PRO MO C I Ó ECO N Ò MI C A
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2016 a cop d’ull! ;-)

A la seu de PIMEC: Evolució de
la PIME Catalana. Perspectives
pel 2016 // Visita a i-TRIANA

GENER

(1) Presentació del projecte Simbiosi a la
Guia d’Iniciatives locals cap a la transició
energètica als polígons industrials.
(15) Jornada NODUS Les TIC a la logística
(16) Visita a FLEXOR

MARÇ
FEBRER
(16) Visita a Bossar Packaging

ABRIL
(16) Gravació del vídeo promocional
de Nodus penjat a YouTube.
(19) Jornada com ser Innovadors s XX
amb Franc Ponti

(20) Portes obertes a NODUS a estudiants de la Fundació Barpro per
conèixer diferents perfils
professionals

MAIG

(14) Presentació del projecte de
Simbiosi Industrial a Rubí
(28) Visita a ICTA pel foment de
l’agricultura urbana

JULIOL
JUNY

(7) Jornada Nodus realitat Virtual
(9) Configuració de la Xarxa impuls de
l’Economia circular al Vallès Occidental
(14) Jornada NODUS QRM
(29) Jornada NODUS WhatsAPP

Cerca de col·laboracions
internacionals i Formació
tècnics en economia circular.
(16) Reunió amb la SALLE
TECHNOVA com transformar
els polígons industrials en
polígons de coneixement.

SETEMBRE
OCTUBRE

AGOST

(1)Reunió Itineraris d’Innovació amb el PRUAB

(18) Nit de l’Empresa i Made in Barberà (20) Aportant reflexions a les
Taules de reactivació econòmica i
reindustrialització de l’AMB (27) Simposium i demostració tecnològiques.

(3) Assitència a Madrid a la formació
d’Agents de la xarxa PIDI (CDTI)
(11) Jornada Desenvolupament sostenible a KAO CORPORATION
(28) Taula de reactivació Econòmica
de l’AMB a NODUS
FIRA VIRTUAL Indústria 4.0

NOVEMBRE

DESEMBRE

(1) Visita dels Ateneus de fabricació,
empoderament de la ciutadania i
foment nous perfils professionals
Sessió d’intercanvi i aprenentatge
sobre associacionisme empresarial
als PAES a Igualada.

