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L’ANY DEL 25è Aniversari
Em complau presentar la memòria anual AISA 2018. Aquest document
és un reflex del treball que desde l’àrea de desenvolupament econòmic
de l’Ajuntament de Barbebrà del Vallès estem impulsant en l’àmbit de la
promoció dels polígons industrials i de la dinamització econòmica a travès
del reforç de la competitivitat de les empreses locals.
El nostre territori té un teixit industrial divers i heterogeni. Durant aquests
anys, i avui encara, desdels ajuntaments hem intentat facilitar a les
empreses que es troben ubicades al nostre municipi, la seva activitat i la
seva modernització. Conscients de la situació; hem col·laborat conjuntament
per generar i mantenir ocupació. En definitiva, per crear benestar per la
nostra gent.
Sembla ser que estem guanyant el pols a la crisi, però malgrat les bones
dades econòmiques que comencen a parèixer sabem que hem de continuar
anant junts en tot allò que ens afecta a tots. En el cas del polígons industrials
és evident que cal treballar plegats aquells elements bàsics per la nostra
competitivitat i pel fet quotidià i ciutadà.
La nostra eina de transformació és el centre de negocis Nodus Barberà.
Aquest equipament municipal és un node d’una important activitat de
dinamització empresarial i foment de la competitivitat del teixit productiu
local. Enguany ha obert l’any del 25è aniversari; una fita important que ens
encoratge a continuar endavant per molts anys més!

Sílvia Fuster i Alay
Alcaldessa de Barberà del Vallès

La nostra missió,
els nostres valors

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'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.
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Territori

Ocupació

Industria 4.0

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
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Promoció dels polígons industrials
i de la seva activitat empresarial

Territori

Inversió

Atracció
d’empreses

1ERA EDICIÓ PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE
MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LES
INVERSIONS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 20/09/2018

1era convocatòria del Programa complementari de modernització de polígons,
dins la línea de subvencions del Servei de
Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.
-Projecte: MILLORA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE ALS PAE DE BARBERÀ
DEL VALLÈS.

Jornada per donar a còneixer quins
son els projectes que s’estan executant
i quines son les inversions previstes que
afecten a les infraestructures, les telecomunicacions, la mobilitat i els serveis a les
empreses, amb l’objectiu de potenciar i
afavorir la competitivitat de les àrees industrials i les empreses instal·lades.

•
•

La presentació a càrrec del Tinent d’Alcalde Sr. Fabian Díaz, la Regidora de promoció econòmica Sra. Yolanda Molinero
i del Tècnic Sr. Alejandro Mangas.

•

Cost de l’obra de 941.600€
Sol·licitud de cofinançament
700.000€
630.000€ otorgats

de

Segona convocatòria: (Es ressoldrà el
primers 2019)
- Projecte: REGENERACIÓ I REMODELACIÓ DE RONDA SANTA MARIA “A”.
DE POLÍGON INDUSTRIAL A PARC EMPRESARIAL.

Millora de polígons

Planificació

630.000€
dotacó econòmica

Hectàries

2 24 . 2 5 de millora

650

Empreses
beneficiàries

9000

Treballadors
beneficiaris

1,6

Km de carril
bici

Jornada de presentació de les inversions als PAE
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Barberà del Vallès és un dels 7 municipis de la
corona metropolitana de Barcelona
participants i col·laboradors en la detecció i
suport a empreses amb plans de creixement i
inversió industrial

RETENCIÓ I ATRACCIÓ D’INVERSIÓ
EMPRESARIAL VINCULADA A LA
INDUSTRIA

PRESENTACIÓ DEL PORTAL DE
POLÍGONS DEL VALLES OCCIDENTAL
19/04/2018

POLÏGONS DINÂMICS: FOMENT DE
L’ASSOCIACIONISME
EMPRESARIAL
ALS PAE DE BDV

Treball conjunt amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la implementació del pilot Programa d’aftercare
per a la retenció i atracció d’inversió empresarial que ha de permetre millorar el
suport a noves inversions empresarials.

l’Alcaldessa de Barberà sra. Sílvia Fuster va presentar al Nodus Barberà la
nova web Portal de Polígons del Vallès
Occidental, una eina viva que disposa
de dades específiques sobre les característiques i serveis dels polígons, l’oferta
industrial disponible i la informació de les
empreses localitzades.
La iniciativa del Portal és del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, fruit del
pacte per a la reindustrialització, on el
centre de Negocis Nodus hi col:labora
activament.

Conjuntament amb la Unió de polígons
indústrials de Catalunya (UPIC) i l’assocació d’empresaris del polígon A de Barberà del Vallès impulsem dinàmiques de
reforç de l’associacionimse empresarial.

Empreses de Barberà del Vallès introduïdes al programa
Marina Tèxtil, S.L.
Flexor, S.L.
Plàlasticos Triana, S.L.

3

Empreses
participants

Atracció de talent

75

Empreses
assistents a
la presentació
del portal

13 5 0

Empreses de
BdV al portal
de polígons

Presentació Portal de Polígons del Vallès Occidental

PROMOCIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

7ena NIT de l’empresa

Inauguració de l’any del 25è aniversari

El Centre de Negocis Nodus Barberà va ser el primer centre de negocis públic de Catalunya, i arriba als 25 anys

de funcionament consolidant el seu paper dinamitzador de l’economia local i plataforma
econòmica per a la promoció dels polígons industrials de Barberà del Vallès.

El passat 29 de novembre el centre de Negocis Nodus Barberà
es va engalanar per celebrar el seu 25è aniversari. Hi van fer
cabuda més d’un centenar de persones provinents del teixit empresarial del nostre municipi i entorn, encapçalades per
l’Alcaldessa de Barberà del Vallès sra. Sílvia Fuster Alay, i
la Hble. Sra. Àngels Chacon, Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
El moment més emotiu de l’acte van ser les paraules d’agraïment de qui va ser l’Alcalde de Barberà del Vallès i president
d’AISA aleshores, el Sr. José Antonio Robles, pel reconeixement rebut i per l’homenatge pòstum que també es va retre
al Sr. Sebastian Gallardo primer tinent d’alcalde, Regidor de
promoció econòmica i Conseller delegat d’AISA, quan es va
posar la primera pedra del projecte.

Durant la celebració, es va projectar un vídeo de la trajectòria
d’aquests 25 anys, i es van escoltar testimonis d’empreses
que van començar al centre de negocis Nodus Barberà; com
és el cas de la tecnològica BCNVISION. També es van lliurar
reconeixements empresarials a Banc de Sabadell i la japonesa Kao Corporation, i a Ternum cosmètics.
Des del Nodus Barberà a més pivoten cap al territori les
polítiques de promoció econòmica reforçant així la competitivitat empresarial. Avui, com fa 25 anys, des de Barberà del
Vallès es segueix apostant per la innovació com una eina de
competitivitat del nostre territori per seguir esdevenint una
plataforma econòmica de dinamització empresarial al mig dels
polígons industrials de Barberà del Vallès i seguir forjant tots
plegats un teixit industrial cada vegada més competitiu i fort,
capaç de generar més riquesa i millor benestar social.
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Alcaldessa de Barberà del V. Sílvia Fuster

Consellera d’empresa de la Generalitat

L’Alcalde de la inauguració Antonio Roblesr

Moment en que es va servir el catering asl assitents

H. Consellera Àngels Chacón

Ex-Alcalde Antonio Robles

Ambient de festa als jardins del Centre de Negoci Nodus

Reconeixements empresarials

testimonis històrics del centre de Negocis
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Simbiosi Industrial:

Foment de l’economia circular i col·laborativa

Estalvi energètic

CASOS D’ÈXIT DEL PROGRAMA:
Impactes al teixit empresarial
•

•

•

•

Sinèrgia simbiòtica: De la base de
xiclet sobrant de Cafosa Gum, l’empresa Formigrup elabora formigó no
estructural.
Responsabilitat social i educació:
KAO coporation cedeix recurssos
sobrants a l’Escola Agnès Armengol
per als seus projectes educatius.
Canvi mentalitat empresarial:
L’empresa CISVASA ha reconvertit
unes bosses amb gel sobrants en un
segon ús per a les lessions dels esportistes.
La Guía de bones pràctiques en
Simbiosi Industrial als Polígons s’ha
actualitzant amb 9 infografies

Escola Agnès Armengol

Nous models de negoci

Competitivitat

Beneficis empresarials

TEAMWORK D’EMPRESES EN SIMBIOSI
INDUSTRIAL. 09/03/2018

25
45
220
3

Empreses
participants
al TeamWork

Assessoraments
especialitzats

Prospeccions
empresarial

Nous àmbits
d’actuació

Infografies 2018

Jornada de treball per cercar solucions
simbiòtiques mitjançant sinergies entre
empreses amb interessos comuns.
- Presentació de 3 casos reals d’oportunitats simbiòtiques .
- 3 taules de treball que han permés
identificar empreses amb interessos comuns i crear un grup promotorn cada
àmbit.
- identificació de 3 àmbits d’actuació
amb potencial:
• Indústries plàstiques.
• Residu tèxtil.
• Residu dels menjadors laborals.
VISITA A LA PLANTA ECOPARC2
La jornada va acabar amb la visita a les
instal·lacions de l’ECOPARC 2 d’una
delegació empresarial que va encapçalar
l’Alcaldessa de Barberà del Vallès
Sra. Sílvia Fuster

Team Work d’empreses en simbiosi Industrial
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La manera de treballar la simbiosi
industrial a Barberà del Vallès destaca
pel seu caràcter pioner i innovador.

COL.LABORACIÓ
AMB ALTRES ENS TERRITORIALS
08/02/2018 - Barcelona: Taula rodona: El
potencial de l’economia circular a l’AMB
27/02/2018 - St. Cugat del V: Economia
circular i verda al món local.
08/05/2018 - Fira Hispack-Foodtech:
Reunió de Treball amb el Clúster de l’Envàs i l’Embalatge.

CAMPANYA DE DIFUSIÓ
DE LA SIMBIOSI INDUSTRIAL

21

Infografies de
bones pràctiques

10

Empreses han
acollit l’exposició
“Simbiosi Industrial”

10/05/2018 - Castellà del Vallès: Market
Place VALLÈSCIRCULAR
24/07/2018-Rubí: Projecte d’Impuls de
l’Economia Circular a l’Àmbit de la B30.
Reunió tècnica en el marc del Pacte per la
Reindustrialització que contempla la mesura “Vallès Circular a la Indústria”.
30/10/2018 - Taller de Smart Cities. Estat
de l’art de les Smart Cities, els projectes
estratègics i casos d’èxit duts a terme al
territori.

2n
3

Reunió a HISPACK dels tècnics en Simbiosi
Visita a l’ECOPARC

MAPES INTERACTIUS
D’OPORTUNITATS SIMBIÒTIQUES

S’han publicat 3 mapes per visualitzar les
oportunitats, sinergies i col·laboracions a
l’abast de l’empresa en matèria de Simbiosi Industrial amb Barberà el Vallès:
•

Mapa geogràfic d’oportunitats
simbiòtiques.

•

Mapa de sectors temàtics

•

Mapa de cicle de producte

Re-edició del Vídeo
divulgatiu. Grabació
testimonials de Cafosa i Asempiab
Mapers
d’oportunitats
simbiòtiques

Reunió a HISPACKC 2018C

Mapa interactiu de la Simbiosi a BdV

PROGRAMES
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Innovació i acceleració:

Transferència de coneixement

Disseny innovació

Empreses de BdV
introduïdes
Entrevistes inicials
a empreses locals

Atracció de talent Coneixement

Empreses de bdV
introduïdes

1era Prova pilot a
la ciutat: BusUp

1e r

3

10
INNORO CK E T
L’ACC ELER A D O R A DEL
VA LLÈ S

Assessoraments
especialitzats

Creixement empresarial

5

INCOP OR ACIÓ A L A X A R X A
C ATA L A N A DE C IU TAT S
L A B OR ATOR IS
05/0 4/20 18

2

3

IT INER A R IS D’ACCIÓ
INN OVA I C R EI X

Ciutats a tot
Catalunya

45

3

V ISITA A L C EN T R E R+D+I DE

Estratègia
SmartCAT del
programa Catalonia
Challenge de la Generalitat de Catalunya

Empreses de bdV
a la visita

T EC N A LI A (PA ÍS B A S C)
2 1/11/20 18

Prospeccions
empresarials

45

Entrevistes amb
experts mentors

3
10

3

Reunions bilaterals
amb els experts de
Tecnalia

Nous projectes de
transferència de
coneixement
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“La creativitat, igual que
la innovació, consisteix
en connectar coses”
			Esteve Jobs, CEO d’Apple

O R T U NI TAT S D E
CO NEI X ER E MPR E S E S
C A PDAVA N T ER E S
EN EL C A MP D E L A
I O NN OVAC I Ó

45

Joves emprenedors van
viatjar amb el bus

INN O B US 2018

7

EL B US DE L A INN OVAC IÓ
1/0 3/20 18

A PRO PA R A L S
E MPR ENED O R S
L’ECO S I S T E M A
E MPR E S A R I A L S

45

Projectes
d’innovació
iniciats
Treball conjunt amb:
• AMB
• Agència INNOBAIX
(Baix Llobregat)

Firma del PECT

Partners:
PR E S EN TAC I Ó
D EL S P O L ÍG O N S
D E B A R B ER À
A S E V IL L A EN
A L J O R N A DA
R ELOS 3

3

PROJEC T E PEC T
PL A D’
E SPECI A LIT Z ACIÓ
T ER R ITO R I A L

10

H2020
PR E S EN TAC I Ó
C A ND IDAT U R A
D EL PEC T A M A LTA

V I ATG E A
S A B A D EL L

Reunió a HISPACK dels tècnics en Simbiosi

3

Aj. Sabadell
Aj. St Quirze V.
Aj. Castellà V.
ESDI
PRUAB
Fundació PArc Taulí

Accions disn del
PECT

Estratègia
e la Unió Europea
del programa marc
per ala competitivitat
H2020
INNOBUS 2018
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Industria 4.0 :

Digitalització i 4rta revolució industrial

Nova tecnologia

MarketPlace

Innovació
empresarial

Comunitat

Principals accions del programa:
Taula rodona “Els ulls de la indústria: l’impacte d’aquesta tecnologia en els models de producció”,
on diversos experts van abordar com
afecten aquestes tecnologies en les
El centre de Negocis Nodus Barberà va cadenes de valor, els processos indusacollir la 1a jornada presencial de la Co- trials i els reptes de futur que es plantemunitat Open Industry 4.0. el Meeting gen a les empreses.VAn intervenir:
Point del sector de la Realitat Virtual, •David Torres, CEO de BCN-Vision.
Visió Augmentada i la Visió Artificial.
•Pablo Ayala, CEO de INNOVAE.
La jornada va esdevenir el punt de •Toni Torrente, responsable del grup
trobada de l’oferta i la demanda de visualització interactiva d’EURECAT.
d’aquestes tecnologies. L’objectiu del •Meritxell Bassolas, Directora gerent
programa va ser explicar el potencial del Centre de visió per computació
que tenen aquestes tecnologies com a (CVC-UAB)
fórmula de millora de la producció, els
dissenys, la simulació, el manteniment Tech&Coffe i Tallers Workshops: Eso la formació, entre d’altres.
pai destinat a l’exposició d’experiències
Durant tota la jornada hi va haver:
reals a travès de les demostracions in
situ. 8 empreses van exposar els seus
•Exposició d’empreses innovadores.
productes i serveis. Es van realitzar 3
•Demostració i tast tecnològic.
workshops:
•Mapa d’oportunitats de negoci de la •Demostració d’aplicacions industrials
i4.0
de la visió artificial.
•Realitat augmentada i virtual per reLa benvinguda institucional va anar forçar la venda de productes industrials
a càrrec de l’Alcaldessa de Barberà •Visualització avançada d’informació:
del Vallès, Sra. Silvia Fuster i Alay Eficiència en la presa de decisions i milque apuntava que “La digitalització ha lora de control de processos per mind’arribar a tota la ciutadania, a les em- imitzar errors en al producció (Smart
preses i els/les treballadors/res com un Glasses)
element de progrés i cohesió social que
genera nous models de negoci més Mapa d’oportunitats de negoci de la
sostenibles”. Estructura de la jornada:
I4.0. Carles Miranda de l’Agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, va
presentar el programa de suport a la
implementació de les tecnologies disruptives i va abordar les oportunitats
de negoci d’aquest sector a Catalunya.
MEETING POINT
Realitat Augmentada, Visió Artificial i
Realitat virtual.
03/11/2018

També hi va haber un Corner de finançament. La Cloenda de la jornada
va anar a càrrec de la Regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de
Barberà Sra. Yolanda Molinero.
Empreses expositores:
- BCN Vision
- Innovae
- Augmenta Solutions
- Visyon 360º
- Augmenta Solution
- Infaimon
- UAB (Centre Visió per computació )
- EURECAT
- SICK Sensor inteligence
- ACCIÓ- Generalitat de Catalunya
- BBVA
El desplegament de la fibra òptica a la
jornada IESE de gestió pública als PAE
8/01/2018
Isabel Baños Drta. Tècnica, va participar a la II jornada de Gestió Pública
sobre el futur del polígons, organitzada
per IESE School, per explicar l’experiència capdavantera de la implantació de
la fibra òptica als polígons de Barberà
del Vallès
Altres accions relacionades amb la i4.0
- Itineraris d’Innovació per a la PIME
en sistemes industriasl
- Participació al Fòrum de tecnologies
impulsat per Sabadell
- Participació en el Programa
Digitalitzate d’Orange
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Els polígons de Barberà del Vallès
estan preparats per la 4rta revolució
industrial. Només el 3% dels poligons
catalans tenen fibra òptica.

8

3

50

!!

15

Empreses
expositores al
meeting point
de la VAR

workshops
Sessions
d’experimentació
tecnològica 4.0

Empreses
locals assistents
al meeting point

Ecosistema innovador als
polígons de BdV

Projectes
empresarials
nous fruit del
meeting point

Expositors de visió artificial

tasteig de tecnologia 4.0l

Taula rodona del Meeting Point VRA

Jornada IESE gestió pública als PAE
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Open Industry 4.0 :

Tecnologies avançades per a produccions eficients

Nova tecnologia MarketPlace tecnologic

Estalvi energètic

Comunitat

Principals accions del programa:
La comunitat online Open Industry 4.0, es va posar en marxa
fa 2 anys i està promoguda pels Ajuntaments de Barberà
del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Montcada i Reixac, Rubí,
Sabadell i Terrassa, i compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona; amb l’objectiu d’apropar les tecnologies que
han de permetre la digitalització del sector productiu, la

implantació de les “SmartFactories” als polígons d’activitat
econòmica i el reforç de la competitivitat de les empreses del
nostre territori. Aquest any també ha rebut el suport d’ACCiÓ, l’agencia catalana per la competitivitat empresarial, i el
Suport de Fira de Barcelona.

WEBBINARS

FIRA VIRTUAL

AUDITORI

PROMOCIÓ

10 Conferències on-line
retransmesses en directe.
50 persones de mitjana
d’inscrits per webbinar

Directori per producte, empresa i sector econòmic
120 expositors

15
Audiovisuals

Presentació de la comunitat
a la Fira Barcelona durant
la setmana de la IndustryWeek amb una conferència a
l’escenari i estand pròpi per
presentar el projecte

Ciberamenazas: una realidad en al
indústria 4.0 (2na edició)
EURECAT- Mayo Reyes

Tecnologies emergents 4.0 per potenciar l’acció comercial
INNOVAE-Xavier Riva

Robots el millor reforç per a la pime
plantilla d’una PIME

3 pavellons
Productes i serveis i4.0
Centres de recerca i R+D+I
Indústria local avançada
120 Estands personalitzats
i chats privats

2
conferències TED
6
Conferències de la fira
Basque Indústry 4.0
4
documentals i4.0 mestres

+ de 200 productes i4.0

PILZ Industrieelektronik, S.L.

Reduzca los apros improductivois
de su empresa
DOEET-Paco Fuster

Perfils emergents en al formació
professional i4.0
GENERALITAT CAT - Sònia Mora

Control de magatzem i estocks per
robots col·laboratius
ROBOTNIK - Alex Regrettier

Impresores 3D el nou paradigma de
la distribució
SOLIDPERFIL3D-David Vives

Ciberamenazas: una realidad en al
indústria 4.0 (2na edició)
Honey - Lola Campo

Punt de trobada d’èxit:
Networking amb 1200 professionals d’oferta i demanda
4.0

3
Demostracions de producte
4
Audiovisuals de testimonis i
casos d’èxit

Nou video explicatiu del
marketplace i l’oferta de
serveis de la comunitat
3 Spotlights
explicatius dels productes
tecnològics de la i4.0
Material gràfic i reforç de
la comunicació per xarxes
socials:
@Openindustry40
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800

Presentació de la Comunitat OpenIndustry a Fira Barcelona
- 31 de maig: Saló de l’emprenedor BIZ Barcelona

membres de la comunitat

- 17 octubre: Fira internacional Barcelona Industry Week

La comunitat és el marketplace
virtual més destacat de la i4.0
a Catalunya
13 0

10 h

Empreses virtuals
expositores
+10% creixement

Membres de la
comunitat

Expositors de visió artificial

Exemple d’un estand virtual

10

3%
creixement de
visites

webbinars de
professionals de la
i4.0

40%
de les empreses
són de la comarca
del Vallès
Occidental

Presentació de la comunitat a la setmana de la indústria i4.0

Presentació al BIZ BArcelona

PROGRAMES
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V-LAB:

Espai de tasteig i demostració i4.0 en VAR

Disseny innovació

Sessions a l’espai
lab
Entrevistes inicials
a empreses locals

Competències digitals

Sessions a les
instal·lacions de
l’empresa:

2

I4.0

Persones
beneficiaries

SE S SIO NS D’E MPR E S A
I4.0

2

45

2

V- L A B “IN CO MPA N Y ”

1
V- L A B “IN G RO UP ”

15

Projectes R+D+I
axecats

Sessions
individualitzades

12

10

Cafosa Gum
Base 3

Persones
beneficiaries de
l’acció

Projectes R+D+I empreses

6

SE S SIONS ‘O C UPACIÓ

Treball conjunt
amb la Fundació
Barberà Promoció

Ocupació

1e r
1

50

Alineats amb l’estratègia de digitalització de les
produccions locals

Taula de treball:
Realitat Virtual
aplicada al sector
de l’aigua.

Innobus2018

Persones beneficiaries

TERRITORI
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Articulació d’un ecosistema
d’innovació empresarial
a l’entorn del Centre de Negocis
Nodus Barberà:
Des del Centre de Negocis Nodus Barberà donem impuls a les
polítiques de dinamització empresarial i promoció de les àrees
d’activitat econòmica del munipi de BdV.
2019: L’V-LAb evolucionarà cap a un nou espai catalitzador d’experiències tecnològiques
aplicades a la indústria local, perquè ha arribat el moment en què la indústria i les starups
construeixin junts propostes de negoci disriptives, forjant així un ecosistema d’innovació a
l’entorn del centre de negocis NODUS Barberà. Esquema de treball del nou espai tecnologic:

Firma del PECT

PROGRAMES
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Millora de la mobilitat

als polígons de Barberà del Vallès

Mobilitat laboral

Sostenibilitat

JORNADA LES NOVES FLOTES PER A
PIMES. 25/10/2018
La mobilitat i l’accessibilitat dels treballadors/res als centres de treball són factors essencials per una gestió òptima dels
recursos humans, per a la competitivitat
de les empreses, per a la sostenibilitat del
territori i per a la cohesió social.
La jornada es va poder veure com els nous
vehicles (elèctrics, híbrids endollables, de
gas.) poden aportar aquersts beneficis
ja sigui per l’estalvi energètic, per la disminució de la contaminació acústica i atmosfèrica, o pels diferents ajuts i incentius
econòmics existents. També e sva tractar
diversos temes com la situació normativa
i legislativa actual, fins a comparatives reals d’estalvis envers flotes convencionals.
Amb la col·laboració de
• Grup automobilístic MAAS
• Responsable de mobilitat
sostenible de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
• Director de la plataforma LIVE
• CEO’s de les empreses Setricar i
Etecnic.

25
10
5
60

Empreses
participants a
la jornada

Vehicles eficients
exposats a l’exterior
Ponències sobre el
vehicle elèctric

Assitents

ocupació

Nova tecnologia
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L’Alcaldessa de
Barberà del Vallès
Sra. Sílvia Fuster va
presentar al Palau de la
Generalitat el projecte
Bus UP
PROVA PILOT:
BUS UP
Implamentació de la 4 FASE del projecte
i arrencada:
De maig a setembre 2018:
•
•
•

Validació de la tecnologia utilitzada
La valoració del servei
La implamentació a 7 municipis de
l’entorn que representen 20 nous
polígons industrials.

4 Rutes testades
•

•
•
•

403

Sol.licituds de ruta
enregistrades
a la web
(16% dels usuaris ue visiten la web)

175

Abonaments
4 nous abonaments venuts
cada setmana de promig
(setembre 2018)

Ruta Bdv URBÀ- BDV POLÍGONS:

8 trajectes (4 d’anada i 4 de tornada)
Ruta TERRASA – BDV POLIGONS:
1 anada (matí) i 1 tornada (tarda)
RUTA BARCELONA – BDV
POLÍGONS:
1 anada (matí) i 1 tornada (tarda):
RUTA SABADELL – BDV POLIGONS: 2 anades (matí) i 2 tornades
(tarda)

Reunió a HISPACK dels tècnics en Simbiosi

65

Passatgers

20

Polígons industrials
connectats dels municipis de l’entorn

8, 5 5

Grau de satisfacció
dels usuaris

Arrencada prova pilot 14/05/2018
L’Alcaldessa de Barberà del Vallès Sra.
Sílvia Fuster i el Secretari General de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Puigneró van presentar davant
l’empresariat la proposta de valor de l’App
Bus UP i el seu inmediat funcionament als
polígons de Barberà.
Presentació al SMARTLAB e mobilitat
sota demanda 06/06/2018
#SmartLAB de mobilitat sota demanda a poligons promoguda per la
Diputació de Girona
Presentació institucional 12/11/2018:
En motiu de la inauguració del congrès
Smart City Expo World Congrés, el MH
President Quim Torra va oferir una recepció institucional amb el lema “Smart
Catalonia: Ciutats amb Futur” on es va
invitar a l’Alcaldessa de Barberà Sra. Sílvia Fuster a explicar el projecte Bus Up i
l’experiència de canvi que ha suposat per
al territori.

SERVEIS

CATÀLEG DE SERVEIS:

indicadors d’acció i proximitat amb el territori

Competitivitat

Empreses de BdV
introduïdes
Entrevistes de
prospecció

Anàlisis

Newsletter’s
enviats 2018

Eines i recursos

Assessoraments

50

4

20

10
SER V EI D’ACC ELER A EL
C R EI X E MEN T DE L A T E VA
E MPR E S A

És el cost que han
d’assumir les empreses participants
en el programa

Assessorament

A S SE S S OR A MEN T
E MPR E S A R I A L

10 %

3

45

NE W SLE T T ER R A DA R I
INFOR M ACIÓ D’A JU T S I
SUBV ENCIONS E MPR E S A

SER V EI D’INFOR M ACIÓ

30

AVA NÇ AT A L S P OLÍG ONS
IND US T R I A L S DE B DV

Destinataris

4 00

Retorna en forma
de consultes

1
10 %

Derivacions a
organismes supramunicipals

5

Estratègia
omaprtida amb
ACCIÓ Generalitat de
CAtalunya

Consultes relacionades amb el
polígon i al seva
activitat
Portal on-line
de polígons del
Vallès

Empreses han estat assessorades per facilitar
l’aterratge als polígons
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SERVEIS DE PROXIMITAT I
VALOR AFEGIT

J O R N A DA
D IN A MI T Z AC I Ó D EL
MERC AT R EE MPR E S A
6 D E J U N Y 2018

Jornades amb prescriptors sobre dinamització mercat de la
reempresa

2

15

Empreses
assessorades
en la cessió

35

Reemprenedors
assessorats

SER V EI R EE MPR E S A
J O R N A DA
PR E S C R IP TO R S
LO C A L S I
R EN OVAC I Ó
CO N V ENNI
26 D ’A B R IL 2018

T ÈC NI Q U E S
T E AT R A L S PER
CO MU NI C A R MIL LO R
14 D E J U N Y 2018

2
J OR N A DE S DE FOR M ACIÓ I
MILLO R A CO N T ÍNUA

WORKSHOP
T R A N S FO R M AC I Ó
D I G I TA L , M À RQ U E T IN G
D I G I TA L I E- B US INE S
19 D E J U N Y 2018

Reunió a HISPACK dels tècnics en Simbiosi

Sessions del
catàleg RECULL
de la Diputació de
Barcelona

50
3

Assistents

Sessions realitzades al
Nodus però promogudes
conjuntament amb
Sabadell, Castellà, i Sant
Quirze del Vallès.
INNOBUS 2018

SERVEIS

Centre de negocis Nodus Barberà :
al centre dels negocis

de serveis a les
empreses

4 3% 0

33 empreses instal·lades

3 3%

Plena ocupació-2018

95,47% - 2017

19%

79.41% - 2016

190 persones

Tecnologiques i
de serveis TIC

Comercials

treballen en el conjunt

de les empreses instal.lades al Nodus

15 Milions

de facturació del conjunt

de les empreses ubicades al Nodus

7 noves startup

18

han iniciat el seu

projecte empresarial (2018)

15.000 persones

passen pel centre de Negocis anualment

50 jornades i esdeveniments

8
de

dinamització amb col·laboració publico-privada

2 88

18 0

21

Assistents a les
jornades

Empreses

Jornades
propies

8 5%

9. 2

consideren útils Grau de satisfacels continguts ció de les jorna-
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Què destaquen les empreses del Nodus:
60%

80%

90%
La seva ubicació
dins el polígon i
ben connectat

La nova
connexió de
Fibra Òptica

El preus
competitius

ha millorat la
seva puntuació
des espais
comuns

Serveis més ben valorats
del centre de negocis Nodus

9.5

Atenció del
personal
administratiu i
horari recepció

9.5 sobre 10

Resolució de
problemes i
servei de
copisteria

4.5 sobre 10

Espai de menjador i nous
serveis

7.5 sobre 10

Relació
qualitat/Preu

4 sobre 10

Instal·lacions
comunes

0

50%

6 sobre 10

SOBRE 10

nivell de satisfacció
dels usuaris
respecte el tracte
del personal d’administració i resolució de roblemes.

7.5

SOBRE 10

nivell de
satisfacció dels
usuaris en relació
a les instal·lacions
comunes.
La percepció de
millora ha
augmentat un 5%

90.000

visites al web
			 www.nodusbarbera.cat

530
435
347

seguidors Twitter

seguidors a Facebook

seguidors Instagram

11.215

persones configuren
l’abast del twitter

1993

1996

2001
1999

2003

2007

2011

2015
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1994

1995

1997

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

Actividades integrada, S.A.
Mogoda 1 Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
BCN-Catalunya

nodusbarbera.cat
nodusbarbera
@nodusbarbera

