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Editorial de la Presidenta 

Lurdes Baulenas 
Presidenta del Consell 
Empresarial d'Osona 

Presentem amb molt d'orgull la memòria anual del Consell Empresarial 
d'osona del 2016. 

Aquest any, l’hem dedicat a consolidar el model en el que creiem alhora 
que fer créixer l’associació i els projectes en els que participem: 

Estem consolidant i ampliant , junt amb Creacció, el programa de “Empresa 
i formació”,  que com ja sabeu intenta fer arribar al món docent, tant 
alumnes com  professors ,  coneixements sobre el món empresarial de la 
comarca, intentant incidir especialment en la percepció que tenen els 
nostre joves sobre el món del treball, ja  que ens sembla de vital 
importància que disposin  del màxim d’informació sobre les sortides 
professionals  del món industrial i empresarial alhora de poder escollir els 
estudis que volen realitzar. 

I aquest any incorporem les visites a les empreses, activitat enfocada a 
apropar-les-hi el món industrial i estimular-ne  les vocacions,  volem sigui 
no tan sol una excursió sinó que formi part de l’aprenentatge dels alumnes, 
visites que van  adreçades a alumnes a partir de 4ª ESO,  Batxillerat i Cicles 
Formatius de grau mig i grau superior. 

Participem en la taula per el desenvolupament  del Turisme de Vic i de la 
comarca, juntament  amb altres associacions i amb el  sector públic . Creiem 
que la comarca té un gran potencial i un recorregut  sostenible  en el sector 
turístic de qualitat, pels  valors culturals, naturals i gastronòmics de que 
disposem i que unint els esforços de tots els agents del territori  hauríem 
de ser capaços de posar-los en valor. 

- 



Editorial de la Presidenta 
Donem suport a les iniciatives que creiem  que afavoreixen el nostre 
territori i el nostre col·lectiu com són la Fundació Impulsa, que està 
realitzant un magnífic treball facilitant i  acompanyant l’accés  a joves sense 
recursos a la FP de grau mig . 

Hem donat suport a la creació de la facultat de medicina, per l’impacte 
positiu a la comarca i per el nou impuls a la nostra universitat. 

Ens hem implicat en la creació dels mòduls de formació professional, 
aquest any en concret per empreses de mecanització. 

I participem en els patronats i consells dedicats al desenvolupament  tan de 
les persones com del  nostre territori 

Hem continuant amb les sessions del nostre clubs, el de recursos humans, 
el fem empresa , el de finances i el empresa XXI que aquest  any ha tingut 
com ha fil conductor  “La empresa familiar” i ho ha estat perquè  creiem 
que és un element molt significatiu de l’economia catalana i osonenca, fins 
hi tot en l’actualitat en que estem en ple procés de globalització. 
El seu protagonisme és important en la creació de llocs de treball, a 
Catalunya les empreses familiars ocupen , segons els últims estudis al 
voltant de 1.240.000. persones. 
Les empreses familiars són motor de desenvolupament econòmic català, la 
seva força ha estat un element clau que ha permès una contribució decisiva 
en la creació de riquesa, en la innovació, en la internacionalització, en la 
generació de noves iniciatives empresarials i, en definitiva, en el progrés de 
Catalunya. 
A la vista d’aquest paràmetres i per l’interès i la importància que té 
l’empresa familiar en la nostra associació l’any vinent ens proposem 
continuar oferint continguts que ens puguin preocupar i interessar. 

I finalment hem intentat arribar millor a vosaltres incorporant la newsletter 
del consell que us arribarà cada mes i inaugurant  la setmana passada una 
nova pàgina web, molt més visual. Ens sembla que tenim l’obligació de 
tenir-vos ben informats de tot el que fem i de totes les novetats i notícies 
que ens poden interessar com a col·lectiu. 

Moltes gràcies, 

- 



El Consell, avui 

El 2016 hem consolidat el model propi del Consell. 
Hem treballat per tal de poder donar als nostres 
socis informació sobre diferents temàtiques que 
creiem que poden ser d’interès per les seves 
empreses. 

També, hem incrementat la nostra activitat en les 
entitats en les que participem per tal d’aconseguir 
que els projectes que liderem es consolidin i creixin 
de manera més eficient. 

Comarca d'Osona 
Àrea d'actuació del Consell 
Empresarial d'Osona 

Perfil dels Socis
Els socis del Consell tant són 
petites i mitjanes empreses com 
grans empreses. Tant del món 
industrial, distribució o serveis que 
tinguin l'objectiu de col.laborar en 
el creixement de la comarca. 

Seu del Consell: 
Edifici "El Sucre" 
C/ Historiador Ramon d'Abadal 
 i Vinyals, número 5, 1ª planta 
 08500 Vic 
Tel: 93 516 48 08 
cedosona@cedosona.org 
www.cedosona.org 



El Consell, avui 

I PEL 2017... 
Nou Club Màrqueting 



El Consell, avui 

El Consell aquest 2016 ha set una vegada més, la plataforma que han 
tingut les empreses de la comarca per mantenir contacte entre elles tant 
per parlar de problemàtiques territorials i/o sectorials com per tenir un 
punt de trobada que els permeti conèixer-se des d’un punt de vista 
simplement relacional. Som el nexe d’unió de les empreses associades 
entre elles. 

Aquesta necessitat de relacionar-se fa que els nostres socis valorin molt 
positivament les jornades que des dels diferents Clubs organitzem ja que 
els suposa un lloc d’intercanvi d’opinions, de coneixement i d’experiències. 
Aquest any, s’ha de destacar la incorporació del Club Empresa Familiar, 
pensat exclusivament per parlar de problemàtiques relacionades amb el 
relleu generacional, el creixement de l’empresa familiar i la 
professionalització d’aquest tipus d’empresa. 

Molts dels nostres socis són empreses familiars i el fet que així sigui ens fa 
un territori capaç d’afrontar reptes ja que l’arrelament és molt més gran 
que en zones on l’empresa és en mans de multinacionals que tenen un 
arrelament territorial molt menor. 

2016, Any de l'Empresa Familiar 

La necessitat de relacionar-se 



El Consell, avui 

Per altra banda, un altre aspecte que les empreses associades han valorat 
més enllà dels Clubs, ha set que els hem ofert la possibilitat de poder 
mantenir reunions amb l’administració per defensar els interessos del 
territori de manera conjunta. Així, hem fet sentir la nostra veu defensant 
la necessitat d’una millora a la C-17, una necessitat reclamada de fa anys 
com és les millores al traçat ferroviari i que pugui ser utilitzat pel transport 
de mercaderies, canvis en la FP per fer-la més eficient i efectiva, millores 
en la simplificació de l’administració, etc. 

MILLORA A LA C-17 

La necessitat de relacionar-se 

CANVIS EN LA FP 

Millores al traçat ferroviari 
Utilitzar-la pel transport mercaderies 

Més eficient i més efectiva 

MILLORES EN LA 
SIMPLIFICACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ 



El Consell, avui 

El Consell empresarial d’Osona és el referent per les empreses de la 
comarca com a entitat que genera coneixement, representativa dels 
interessos empresarials i econòmics de la comarca, implicada socialment 
per la millora de la nostra comarca, capaç de buscar punt d’entesa entre 
visions diferents. Sempre ens hem marcat l’objectiu de fer la feina ben 
feta, un pas rere un altre, per arribar a objectius que ajudin als nostres 
associats, a les diferents entitats de la comarca a les que donem suport i 
en general a tota la comarca. 

Les nostres jornades tenen un seguiment important i apareixen resums de 
premsa informant-ne, la qual cosa vol dir que tenen interès i són seguides. 

Som una entitat viva i així ens perceben. 

Les entitats en les que participem valoren la nostra aportació, som 
escoltats i valorats. Ajudem dins de les nostres possibilitats. Som una 
entitat cada dia més gran i amb més gent que ajuda, però encara ens 
queda molt camí per fer i moltes empreses que convèncer que amb 
nosaltres tindran un entitat compromesa amb un territori, amb uns valors 
d’esforç i constància i sempre pensant en el bé d’una societat, la osonenca, 
i sense grans estridències ni necessitats de protagonisme. 

Per tot això, pel què som i pel què representem, som la veu de l’empresa. 

Posicionament del Consell 



El Consell, avui 

Aquest any hem enllestit la transformació de la pàgina web del Consell. 
Hem passat d’una pàgina tipus blog a una pàgina molt visual i innovadora. 
Creiem que aquest és un pas que ens diferencia de la resta d’entitats 
patronals ja que hem volgut fer una pàgina molt visual. 

La Nova Web Corporativa 

SLIDER IMATGES 

EL CONSELL 

ELS CLUBS 

ELS PROJECTES 

ELS SOCIS 



El Consell, avui 

La Nova Web Corporativa 

OPINIÓ 

AGENDA 

NOTÍCIES 

ENTITATS 



El Consell, avui 

És un espai altament intuïtiu, de navegació fàcil i ràpida. En format 
vertical, hem preparat una pàgina que es divideix en nou apartats 
diferents: 

1. Slider: Tota la informació més rellevant del Consell a l’abast de tothom 
només obrir la web. Grans imatges amb tota la informació necessària i amb 
enllaç cap a l’apartat de la web que correspongui. 

2. Consell. Aquí el navegant pot trobar tota la informació genèrica del 
Consell dividida en tres apartats: EL CONSELL, MISSIÓ, VISIÓ i VALORS, 
ANUARI 

3. Clubs. Un recull de tota la informació de què fa cada un dels Clubs i de 
totes les activitats passades i futures així com articles relacionats amb el 
“late motiv” del Club. 

4. Projectes. L’apartat que integra els diferents projectes que el Consell 
participa. Tant els propis com els que fem amb col·laboració amb altres 
entitats. 

5. Socis. Apartat que està integrat per tres elements on s’explica la 
condició de soci, els avantatges i la tipologia de socis. 

6. Opinió. Un espai on es troben tots els articles que s’han realitzat 
expressament pel Consell. Els autors d’aquests articles són o membres del 
Comitè Executiu o professionals de reconeguda trajectòria professional. 
Els camps de treball dels articles són diversos i van des de novetats 
jurídiques, a temes innovadors, a temes territorials, etc. 

7. Agenda. El calendari i els propers esdeveniments d’una manera fàcil i 
resumida. Es distribueix en funció dels Clubs i és on s’hi pot veure tota 
l’activitat prevista. 

8. Notícies. Aquí torbem totes les notícies que ha generat el Consell. Són 
els resums de totes les jornades que hem organitzat, temes destacats de 
les entitats a les que participem, etc. 

La Nova Web Corporativa 



El Consell, avui 

En un sol document mensual, oferim al soci un resum de tot el què hem fet 
durant aquell mes, tota la informació del què tenim previst pel proper mes 
i un enllaç directe amb totes les notícies i articles nous de la web. En 
aquesta newsletter també oferim tota la informació que creiem que pot 
ser interessant pels nostres socis i que ens faciliten les entitats amb les 
que col·laborem. 

La Newsletter del Consell 



Clubs i Actes 

Les diferents jornades empresarials de cada Club ens han permès informar 
als socis de les noves tendències en RRHH, en el mercat financer, 
oportunitats d'inversió, com gestionar una empresa familiar, protocol 
familiar... 
L'assistència a les jornades per a cada club: 

Les jornades del Consell 

Més de 600 persones

ASSISTENTS

15 jornades, 2016

Club Empresa Familiar 
Record ASSISTENTS 



Projectes 

L’educació del s. XXI està en un procés de renovació profund, on les bases 
tradicionals estant evolucionant cap a una nova manera d’enfocar 
l’educació, educar en projectes. 
En aquest nou enfoc té un paper important el coneixement del nostre 
entorn empresarial, per contextualitzar el món present i futur en el que 
ens trobem. 
El projecte “Empresa i Formació, creant els llaços del futur”, neix de la 
intenció d’impulsar el desenvolupament d’un projecte educatiu que 
millori, el desconeixement que sovint els alumnes tenen de les empreses 
del seu entorn, el desenvolupament de la competència emprenedora en 
els alumnes i  la transformació del nostre entorn empresarial en una visió 
d’oportunitats i possibilitats de futur. 

Quins projectes formen part d'Empresa i Formació? 

Empresa i Formació 



Projectes 

Durant els 4 anys s'han realitzat més de 170 tallers, a més de 4000 
alumnes i 15 centres educatius de la comarca d'Osona. 

Cada any es revisa i es proposen tallers adecuats en funció de la demanda i 
la tendència. Les escoles poden triar quins tallers els interessa i juntament 
amb Creacció s'organitza el calendari amb els diferents formadors. 

Empresa i Formació 
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Projectes 

El projecte Turisme, té per objectiu principal preparar Vic com a destí 
turístic. Posar les bases perquè la ciutat de Vic esdevingui una ciutat 
d’interès turístic i promoure iniciatives que portin turistes a la ciutat. 

És un projecte creat i fomentat per: 
Consell Empresarial d’Osona, Ausa Futur, Osona Cuina, Ajuntament de Vic, 
Consell Comarcal d’Osona, Viatges Alemany, Gremi d’Hostaleria, Museus 
de Vic, Vic Comerç 

Vic, Turisme 

LOGOS 



Projectes 

Les accions que es portaran a terme són: 
Vic, Turisme 

Encarregar informe a l’agència ALS del Sr. Àngel Díaz 
reconegut expert en el sector del turisme. 

Implementació del  Pla Díaz 

Creació Fulletó promocional de Vic

Acord amb l’empresa Segalés per la retolació de la part 
posterior de l’autobús de la línia Vic-Barcelona.

Presentació de la ciutat de Vic al Pla de Foment per 
aconseguir inversions que ajudin a tenir la ciutat ben 
preparada amb equipaments.

Potenciar les xarxes socials de la ciutat: Instagram, 
twitter, etc.

Estudi i realització de targes de fidelització tant per 
turistes ocasionals com per turista de proximitat. 
Descomptes en comerços, museus, teatres, etc.
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02/02/2016
EL  DESPATX  PLUTA  ABOGADOS  I  EL  BUFET  PI  COSTA  &  

SANSALVADOR ,  PRESENTEN  UN  NOU  SERVEI  PER  A  REDUIR  LA  

DESPESA  LABORAL  DE  LES  EMPRESES .  

Amb la col.laboració del despatx PLUTA ABOGADOS i el BUFET PI COSTA 

Per a més info, visita: http://www.cedosona.org/ca/noticia/LAUDITORIA- 

LABORAL-Com-reduir-la-despesa-laboral 

L'AUDITORIA 
LABORAL 
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03/03/2016
“LA  INTERNACIONALITZACIÓ  ÉS  NECESSÀRIA ,  EN  MOLTS  CASOS  

EL  RISC  ÉS  NO  FER -LA ”  -  GAY  DE  LIÉBANA  

1 ª  CONFERÈNCIA  DEL  CICLE  EMPRESA  FAMILIAR  

Amb la col.laboració de NORDLOGWAY 

Per a més info, visita: http://www.cedosona.org/ca/noticia/Gay-de- 

Liebana-La-internacionalitzacio-es-necessaria-en-molts-casos-el-risc-es- 

no-fer-la 

GAY DE  
LIÉBANA 







10/03/2016
LA  JORNADA  PRETENIA  CONSCIENCIAR  LES  EMPRESES  SOBRE  

LA  IMPORTÀNCIA  DE  PROMOCIONAR  I  PROTEGIR  LA  SALUT ,  

SEGURETAT  I  BENESTAR  DELS  SEUS  TREBALLADORS  I  

GARANTIR  LA  SOSTENIBIL ITAT  DE  L ’AMBIENT  DE  TREBALL .  

Amb la col.laboració d'Egarsat SP i Runner Square 

Per a més info, visita: http://www.cedosona.org/ca/noticia/JUNTS-CAP-A- 

UNA-EMPRESA-SALUDABLE 

JUNTS CAP A  
UNA EMRESA 
SALUDABLE 



17/03/2016
SANTANDER  PRIVATE  BANKING  VAN  PRESENTAR  EL  RESUM  

DELS  PRINCIPALS  PUNTS  QUE  MARCARIEN  L 'ECONOMIA  AL  

2016  

Amb la col.laboració de Santander Private Banking 

Per a més info, visita: http://www.cedosona.org/ca/noticia/PERSPECTIVES- 

ECONOMIQUES-2016 

PERSPECTIVES 
ECONÒMIQUES 
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07/04/2016
GRAN  ÈXIT  D ’ASSISTÈNCIA  A  LA  2ª  CONFERÈNCIA  DEL  CICLE  

D ’EMPRESA  FAMILIAR  DEL  CEDO  

"L 'EMPRESA  PER  DAVANT  DE  LA  FAMÍLIA "  -  ORIOL  GUIXÀ  

Amb la col.laboració de Transmmission 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/ENTREVISTA- 

AL-SR.-ORIOL-GUIXA-PRESIDENT-I-CONSELLER-DELEGAT-DE-LA-FARGA 

LA FARGA,    
MÉS QUE UNA EMPRESA 
MÉS QUE UNA FAMÍLIA 





21/04/2016
ELS  SRS .  FRANCESC  REBLED ,  ANTONI  PÉREZ  DE -GREGORIO  I  

PERE  VILÀ ,  VAN  EXPOSAR  DAVANT  DE  30  PERSONES ,  QUÈ  ÉS  I  

EN  QUÈ  CONSISTEIX  EL  COMPLIANCE :  

LES  NOVES  OBLIGACIONS  DE  L ’EMPRESA  EN  MATÈRIA  DE  

RESPONSABILITAT  PENAL  

Amb la col.laboració de REBLED Advocats 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/ENTREVISTA- 

AL-SR.-ORIOL-GUIXA-PRESIDENT-I-CONSELLER-DELEGAT-DE-LA-FARGA 

COMPLIANCE  
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15/06/2016
RELLEVANT  CONFERÈNCIA  AMB  LA  SRA .  ROSA  TOUS ,  

PROTAGONISTA  DE  LA  3ª  JORNADA  DEL  CLUB  EMPRESA  

FAMILIAR  DEL  CONSELL  EMPRESARIAL  D ’OSONA  

"La Globalització havia de pasar per la localització" - Rosa Tous 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/CLUB- 

EMPRESA-FAMILIAR.-NOTA-DE-PREMSA-TOUS 

INTERNACIO- 
NALITZACIÓ  
TOUS 
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21/09/2016
JORNADA  ORGANITZADA  PEL  CONSELL  EMPRESARIAL  D 'OSONA  

I  LA  CAMBRA  DE  COMERÇ  

Amb la col.laboració de la Cambra de Comerç 

Per a més info, visita:  www.lacambravic.com 

EL 
COMPLIANCE 
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09/10/2016
4ª  JORNADA  DEL  CICLE  EMPRESA  FAMIIL IAR  

JORNADA  ORGANITZADA  A  3  BANDES  AMB  EL  GRUP  FOCOMÍN ,  

SANTIVERI  I  LABORATORIS  LETI

Amb la col.laboració de l'Associació de l'Empresa familiar 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/Nota-premsa- 

La-professionalitzacio-de-lempresa-familiar 

LA 
PROFE- 
SSIONA- 
LITZACIÓ 
DE L'EMPRESA 

FAMILIAR 



N 
O 
V 
E 
M 
B 
R 
E 



15/11/2016
LA  SRA .  MAITE  MORENO ,  DE  MONDAY  HAPPY  MONDAY ,  VA  

DIBUIXAR  EL  PERFIL  DEL  NOU  TREBALLADOR  

 DELS  MILLENIALS  ALS  KNOWMADS :  COM  INTEGRAR  EN  LES  

EMPRESES  LES  DIFERENTS  GENERACIONS  I  LES  

PERSONALITATS  NÒMADES

Amb la col.laboració de QRM Institute 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/JORNADES- 

CLUB-RH.-El-nou-treballador-del-S.XXI 

EL NOU 
TREBALLADOR 

DEL S.XXI 





28/11/2016
MÉS  DE  130  NENS  ESCOLARS  D 'OSONA  DEFINEIXEN  L 'EMPRESA  

SOSTENIBLE  DEL  FUTUR  

LES  IDEES  I  PRODUCTES  SORGITS  S ’ALINEEN  AMB  VALORS  COM  

L ’ECOLOGIA ,  EL  FOMENT  DE  LA  SALUT  I  EL  RESPECTE  PEL  MEDI  

AMBIENT  

Un projecte impulsat pel Consell Empresarial d'Osona, Creacció i UVic 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/Repte- 

Empresa-2016 

REPTE 
EMPRESA 

2016  
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EMPRESARIAL 

DPOSONA

01/12/2016
PUIG :  UNA  EMPRESA  FAMILIAR  AMB  AMBICIÓ  INTERNACIONAL  

MARC  PUIG  CONVIDAT  ESPECIAL  A  LA  V  NIT  EMPRESARIAL  

+  100  EMPRESARIS  REUNITS  

SOPAR  AL  SERRAT  DEL  FIGARÓ

"Quan intentes fer moltes coses bé, no en fas cap de bé" : Marc Puig 

Per a més info, visita:  http://www.cedosona.org/ca/noticia/Puig-una- 

empresa-familiar-amb-ambicio-internacional 

V NIT  








