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L’Assemblea Ordinària que es celebra al mes de juny a les instal·lacions 
del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, és 
el marc en el que s’encabeix la Memòria d’Activitats corresponents a 
l’exercici 2016.

Aquesta Memòria d’Activitats té dos objectius principals:

1. Aportar tota la informació estadística relacionada amb els diversos 
serveis que han estat oferts pel Gremi durant l’exercici 2016.

2. Oferir una síntesi de l’activitat corporativa de l’entitat, tant en el 
seu àmbit intern com en el seu àmbit extern, és a dir, en relació amb 
les diferents col·laboracions amb d’altres institucions empresarials re-
lacionades amb el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de 
Catalunya.

Si bé totes les informacions importants han estat comunicades opor-
tunament mitjançant les habituals circulars informatives, mailings, 
web i a través de la revista GREMI, el nostre propòsit d’enguany és re-
flectir d’una manera fidel i concisa tots aquells actes i fets importants 
que s’han dut a terme al Gremi durant l’any 2016. 
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REUNIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL GREMI

El Govern del Gremi s’articula a través de l’Assemblea General –òrgan sobirà-, la Junta Directiva –òrgan rector-, i 
la Comissió Executiva, la qual té delegades les funcions d’execució de la política gremial tant a nivell intern, com 
en la representació del sector en els diversos organismes patronals i institucionals.

Durant el 2016 es van convocar:

Assemblees Generals: 3 reunions
18 de gener
29 de juny
14 de desembre

Juntes directives :  3 reunions
18 de gener
29 de juny
14 de desembre

Comissió executiva: 8 reunions
18 de gener
17 de febrer
31 de març
18 de maig
29 de juny
29 de setembre
3 de novembre
14 de desembre

Assemblea de FEIGRAF 
21 de juny a Madrid
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El president de la CEOE, Joan Rosell, 
va desgranar els reptes que tenen 
davant seu les empreses aquest 2016 
per seguir endavant i consolidar “la 
recuperació de l’economia espanyola 
i catalana”. 

En la conferència que va realitzar 
al Gremi el dia 19 de gener, coin-
cidint amb l’assemblea, Rosell 

va analitzat l’evolució de l’economia i 
ha elogiat la tasca realitzada des de la 
Fundació Indústries Gràfiques i l’Escola 
“Antoni Algueró”. 

En la seva conferència, que va comp-
tar amb la presència d’una setantena 
d’empresaris del sector de les arts gràfi-
ques, Rosell va manifestar la necessitat 
de seguir treballant en la competitivitat 
de les empreses, la seva modernització 
i adaptació als canvis tecnològics.El pre-
sident de la CEOE ha expressat la seva 
convicció que la majoria de les empre-
ses, després dels sacrificis dels últims 
anys, han fet els deures per “aprofi-
tar les oportunitats del mercat global, 
contribuir a la millora de l’economia i 

seguir generant ocupació”. Tot i això, 
també va posar de manifest la neces-
sitat que tant la legislació espanyola 
com l’organització de l’administració i 
estructures públiques es simplifiquin 
per facilitar l’activitat empresarial.

El president de la CEOE va aprofitar 
l’ocasió per elogiar el treball que el 
Gremi de la Indústria i la Comunica-
ció Gràfica de Catalunya i la Fundació 
Indústries Gràfiques estan realitzant a 
l’Escola de Formació Professional “An-
toni Algueró”, encarregada de formar 
nous professionals en el camp de les 
arts gràfiques i la comunicació multi-
mèdia. “La vostra fundació és tot un 
exemple de com s’ha de gestionar i 
organitzar la formació enun sector pro-
fessional divers i heterogeni com el de 
les arts gràfiques “, ha subratllat.

De cara a l’any que ve, Rosell va expres-
sar la seva convicció que, si es com-
pleixen les previsions de creixement, 
se seguirà creant ocupació. També va 
assenyalar que “un dels debats im-
portants a mantenir en el futur per a 

JOAN ROSELL EXPLICA ELS REPTES EMPRESARIALS 
PER A CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA 

AL GREMI DE LA INDÚSTRIA 
I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Espanya i la resta de països de laUnió 
Europea és el del manteniment i millo-
ra de l’Estat del benestar “. 

Trobada amb periodistes
Després de la conferència, Rosell va 
atendre els mitjans de comunicació en 
un concorreguda trobada on va mani-
festar el desig dels empresaris que hi 
hagi aviat una “govern estable a Es-
panya” perquè es pugui mantenir la 
recuperació econòmica. Respecte a la 
situació política a Catalunya i el seu en-
caix a Espanya, el president de la CEOE 
va manifestat que és un tema prioritari 
que el pròxim Executiu haurà de “posar 
sobre de la taula “. 
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 ASSEMBLEA GENERAL
I CONFERÈNCIA AMB ANTÓN COSTAS

catedràtic d’Economia Aplicada i President del Cercle d’Economia

Dimecres 29 de juliol va tenir 
lloc l’Assemblea General a les 
Instal·lacions del Gremi. El pre-

sident, Iban Cid, durant la seva pre-
sentació va remarcar els nous canvis 
d’imatge que han hagut al Gremi, com 
el nou logotip, la nova web, i va fer 
esmena dels propers cursos d’idiomes 
que hi hauran al BMC, sota el nom de 
BMC languages. També va destacar 

l’aparició als mitjans del Gremi i l’escola 
en els diversos mitjans de comunica-
ció durant l’any 2015. A continuació el 
vicepresident del Gremi, Joan Nogués 
va presentar el tancament de l’exercici 
2015 el qual va ser aprovat pels assis-
tents a l’Assemblea.

En acabar l’Assemblea, es va donar 
pas a la conferència del Sr. Antón Cos-
tas. L’economista i president del Cer-
cle d’Economia va pronosticar que 
l’economia espanyola “seguirà creixent 
els dos propers anys”. Va donar una visió 
optimista sobre el futur econòmic en-
cara que també va advertir de les con-
sequències del Brexit i del referèndum 
italià d’octubre. En el seu parlament 
davant els empresaris del Gremi, Costas 

va destacar que l’economia espanyo-
la és la que més ha crescut dels grans 
països europeus des de 2014 “amb gran 
diferència”. Respecte al futur econòmic 
del pais, va advertir sobre els “vents de 
cara” després del Brexit i també sobre 
la incertesa que pot sembrar el referèn-
dum a Itàlia sobre les reformes conti-
tucionals de Mateo Renzi a l’octubre. 
Encara que no creu que la sortida del 
Regne Unit de la Unió Europea provo-
qui un tsunami financer, si que tindrà, 
segons Costa, conseqüències per a Es-
panya ja que és un dels seus principals 
mercats exteriors. Veu com a possible 
efecte positiu del Brexit la creació d’un 
mecanisme pe a la resolució de crisi 
bancària o bé la d’un mercat de deute 
comunitaria.
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 ASSEMBLEA GENERAL
I CONFERÈNCIA AMB 

JAUME PUIG
Director General de GVC Gaesco Gestió

El 14 de desembre va tenir lloc l’Assemblea General del Gremi. L’acte va co-
mençar amb amb l’informe del president. Iban Cid va comentar els nous can-
vis que han hagut al Gremi durant aquest any en relació a la imatge corpo-

rativa així com el pla d’actuacions per apropar encara més els serveis del Gremi als 
nostres associats. A continuació, Joan Nogués, vicepresident econòmic del Gremi, 
va presentar el pressupost ordinari per a l’any 2017, el qual va ser aprovat pels 
assistents. 

En acabar l’Assemblea es va donar pas a la conferència “Enfocant el 2017. Les grans 
tendències del mercat”, a càrrec de Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco 
Gestió. Puig, va analitzar la situació actual del mercat i les perspectives i oportuni-
tats d’inversió futures, així com l’eina per a emmarcar l’evolució dels vaivens borsa-
ris a curt termini. Segons Puig, “La bombolla de renda fixa puntxarà i provocarà la 
caiguda del deute,però no afectarà a la borsa”.

L’acte va concloure amb un coctail per a tots els assistents. 

Josep Rey
s’incorpora com a 
nou membre de la 
Junta Executiva 
del Gremi

Des del mes de desembre, 
Josep Rey, diplomat en Ciències 

Econòmiques a la Universitat 
de Barcelona i conseller delegat 
d’Ediciones Gráficas Rey, s’ha 
incorporat com a nou membre 
de la Junta Executiva del Gremi. 

Sobre la seva empresa:

EDICIONES GRÁFICAS REY, S.L.
L’empresa, situada a Cornellà de 
Llobregat, al carrer Albert Einstein, 
54, es dedica a tot tipus d’impressió 
comercial, en impressió offset, 
impressió digital, impressió en gran 
format, així com a publicacions 
electròniques digitals.

www.graficasrey.com

Josep Rey junt amb el president del Gremi,
Iban Cid.
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Seminari “La factura digital” realitzat el 15 de març a càrrec 
de Noemí Andrés, advocada i assessora fiscal del Gremi.

Seminari “La tributació de les SCP i CB a partir de l’1 de 
gener de 2016” realitzat el 10 de febrer a càrrec de Noemí 
Andrés, advocada i assessora fiscal del Gremi.

LA FACTURA DIGITAL

TRIBUTACIÓ DE LES SCP I CB
A PARTIR DE L’1 DE GENER

Impartit per Jaume Homs, HP 3D Iberia Channel and Sales 
Manager, el 10 d’octubre al Gremi.

EL NEGOCI DE LA IMPRESSIÓ 3D

Jornada dedicada al control de temps i hores extraordinàries, re-
alitzada el 20 de setembre a càrrec de Mateo Argerich, assessor 
laboral del Gremi

CONTROL DE TEMPS 
I HORES EXTRAORDINÀRIES

Realitzat el 4 d’octubre al Gremi per consultors especialistes i 
dirigit a empres que exporten menys del 15%. 

PROGRAMA DE CUPONS 
A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Actes i seminaris 

al GREMI
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PROTOCOLS D’ÚS I RETORNS D’EQUIPS TI DE L’EMPRESA
Impartit per Rafael López Rivera, vicepresident de 
l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics.

CURS DE TÈCNIQUES EN COACHING
Impartit per Neus Ferrer, Llicenciada en Psicologia, Univer-
sitat de Barcelona. Socio-Consultora NC Consulting RRHH, 
S.L.

CURS D’HABILITATS DIRECTIVES
Impartit per Neus Ferrer, Llicenciada en Psicologia, Univer-
sitat de Barcelona. Socio-Consultora NC Consulting RRHH, 
S.L.

CURS DE GESTIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (I)
Impartit per Salvador Alcolea, advocat i Cap del departa-
ment laboral del Gremi.

CURS DE GESTIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (II)
Impartit per Salvador Alcolea, advocat i Cap del departa-
ment laboral del Gremi.

CURS DE XARXES SOCIALS
Impartit per Enrique San Juan, Director de Community 
Internet i Amalia Fumanal, col·laboradora de formació de 
Community Internet.

MILLORA DE RENDABILITAT AL SECTOR DEL PACKAGING
Impartit per Marc Tarral, expert en optimització industrial.

CURS UNE-En-ISO 9001:2015
Impartit per Marta Vecino, Freelance en MVQQualitat

CURS EL TEU NEGOCI A INTERNET
Impartit per César Bla, Brand Development

  
  Durant el segon trimestre es van realitzar diversos cursos i seminaris els quals es detallen a continuació:
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PRESENTACIÓ D’EURECAT

El Gremi va organitzar pel passat 24 de novembre la Jornada 
presentació d’Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) i de 
la iniciativa +PIME. +PIME ofereix metodologia per a garantir 
l’èxit de la innovació, acompanyament a l’empresa durant tot 
el procés, solucions integrals amb garantia d’industrialització i 
formació per fer de la innovació un procés permanent, així com 
consultoria tecnològica per accelerar els processos d’innovació 
i serveis d’R+D+i d’alta especialització en entorns digitals i in-
dustrials. +PIME, el Centre d’excel·lència per a la innovació a la 
PIME, és una iniciativa d’Eurecat, AMEC, PIMEC i l’AEIC, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya. 

EINES PER A EXPORTAR 

Les eines de comunicació digital que funcionen al nostre àm-
bit cultural sovint no són vàlides o cal variar-les per a altres 
mercats. El 15 de desembre es va celebrar la jornada sobre 
màrqueting i exportació a càrrec de Marc Pericas - The Peri-
cas, on es van presentar eines, recursos i serveis orientats a 
preparar l’empresa per a l’exportació a través del màrqueting 
digital, així com els serveis d’auditoria de la web, l’estratègia 
de comunicació a les xarxes socials, i la creació d’una imatge 
d’empresa coherent que respongui als estàndards dels països 
als quals ens dirigim. Eines imprescindibles per a tenir èxit en 
altres mercats. 

MASTER CLASS
“DE VENDRE A GUANYAR”

 

TEORIA I PRÀCTICA DEL CÀLCUL 
DEL COST/HORA DE PRODUCCIÓ

 
Sense conèixer els valors diferencials de la nostra companyia 
i sense saber-los comunicar i rendibilitzar no podem obtenir 
marge. Sense marge les companyies estan abocades al tan-
cament. Tens problemes de venda? Tens problemes de mar-
ge? Aquesta Master Class és per tu. Amb aquest titular, Jordi 
Pla de Pla & Associats, va impartirel 8 de novembre de 2016 
aquesta Master Class.

Impartit per Jaume Casals de RCC Casals Consultants el 20 
d’octubre de 2016. En aquesta jornada es va explicarde forma 
teòrica i pràctica els diferents aspectes a tenir en compte en 
el càlcul correcte del cost horari de producció d’una forma 
clara i estructurada, transformant-ho en una eina al servei 
de la presa de decisions en productivitat, vendes i estratègia 
d’empresa.
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Gay de Liébana

Els empresaris de Lleida reben a 
José Maria Gay de Liébana

amb una conferència organitzada pel Gremi

En l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Llei-
da, plena de gom a gom, es va celebrar el passat 12 de 
setembre la conferència impartida pel Dr. José Maria 

Gay de Liébana titulada ANÀLISI DEL MOMENT ECONÒMIC 
GLOBAL I ESTUDI DEL SECTOR DE LA IMPRESSIÓ, amb la 
col·laboració de la Diputació de Lleida i Kodak i organitzada 
pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Cata-
lunya.

L’economista va explicar que amb la situació geogràfica de 
Lleida i amb la seva connexió a la resta de la península amb 
l’AVE, “la ciutat ha de potenciar-se encara més” i vendre’s per 
seu de congressos a la Llotja. Referent a la situació politica 
actual a Espanya, va comentar que encara és positiva, però 
que en un futur “el fet de no tenir govern durant tant de 
temps acabarà passant factura”. “Tot i així, encara que tor-
nem a anar a eleccions” va dir que “si mirem fora d’Espanya, 

tots els estats tenen els seus problemes”, per exemple amb 
“el Brexit”, o la destitució de la ja expresidenta del Brasil Dil-
ma Rousseff o les eleccions a França el 2017, “la situació pi-
lítica i econòmica és delicada a tot arreu”. D’altra banda, gay 
de Liébana va advertir que s’ha de tenir en compte les conse-
qüències que hi hauria si Catalunya sortís de la Unió Europea 
en cas que es proclamés la independència. A més, va explicar 
que s’hauria de considerar la diferència entre “l’Espanya que 
ens estima i determinats polítics espanyols amb qui no es pot 
parlar”, i per això va dir que el que s’ha de fer és pensar en 
“el bé de tots”.

L’acte que va ser presidit per la Sra. Montserrat Macià, direc-
tora de l’IEI i els Srs. Joan Nogués, vicepresident econòmic 
del Gremi, Ricard Sànchez, secretari general del Gremi i Lluís 
Pagès, en representació del Gremi a Lleida, constituí tot un 
èxit d’assistència que participà també d’un debat obert. 

PRESENTACIÓ D’EURECAT
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EL GREMI INAUGURA 
EL BARCELONA MEDIA COLLEGE 

AMB L’OBJECTIU DE “DOTAR AL SECTOR 
DELS NOUS PROFESSIONALS 
QUE DEMANDA EL MERCAT”

El Gremi de la Indústria i la 
Comunicació Gràfica de 
Catalunya ha inaugurat el 
Barcelona Media College, 
un nou centre formatiu que 

té com a objectiu “dotar al sector dels 
nous perfils professionals que deman-
da el mercat”, com explica Iban Cid, 
president del Gremi. L’acte ha comp-
tat amb la presència de l’expresident 
de la Generalitat, Artur Mas, del pre-
sident de l’Associació Internacional de 
la Indústria de l’Autoadhesiu (FINAT), 
Thomas Hagmaier, i de Josep Perpinyà, 
alcalde de Sant Just Desvern. El centre 
té la seu a l’Escola de Formació Profes-
sional “Antoni Algueró”, de Sant Just 
Desvern.

Durant l’acte, el president del Gremi 
ha vinculat el Barcelona Media College 
a la innovació i la formació en noves 
tecnologies i comunicació multimèdia 
i ha explicat que té la missió “de no-
drir a les empreses del sector gràfic de 
professionals de primer ordre”. Davant 
d’una audiència formada per empresa-
ris i alumnes de l’Escola Antoni Algue-

ró, Artur Mas ha remarcat en la seva 
intervenció la importància de la for-
mació si tenim en compte que, segons 
preveu la Unió Europea, “el 90% de les 
professions requeriran en el futur co-
neixements més professionals del món 
digital”. També s’ha referit al paper de 
la FP dual per formar professionals pre-
parats tot i que encara “estem lluny de 
països com Alemanya i Àustria”.

En la seva al·locució, el president de 
FINAT, Thomas Hagmaier, ha destacat 
“la necessitat de seguir formant-se 
sempre tenint en compte els avenços 
constants que experimenta el sector 
de les arts gràfiques”. “Avui en dia ja 
es pot imprimir sense que cap eina to-
qui el suport”, ha dit. L’alcalde de Sant 
Just Desvern, Josep Perpinyà, ha estat 
l’encarregat de tancar l’acte amb unes 

D’esquerra a dreta, Francesc Egea, president del Young Managers Club de FINAT, Artur Mas, expre-
sident de la Generalitat de Catalunya, Iban Cid, president del Gremi de la Indústria i la Comunicació 
Gràfica de Catalunya, Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern i Thomas Hagmaier, president 
de la Asociación Internacional de la Industria del Autoadhesivo FINAT.
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paraules en les quals ha destacat “la 
capacitat d’adaptar-se a les necessitats 
de l’entorn de l’Escola Antoni Algueró”. 
“És un orgull tenir-la a Sant Just; sem-
pre ens tindreu al vostre costat amb la 
voluntat de sumar”, ha dit. També ha 
intervingut Francesc Egea, membre de 
la junta directiva de FINAT.

El Barcelona Media College, que ja ha 
començat el primer dels seus cursos, 
s’ha posat en marxa amb una oferta 
inicial de formació que inclou temes 
com la programació d’apps, aplicacions 
de realitat augmentada o bé el dis-
seny estructural en packaging. El Gre-
mi té previst realitzar una inversió de 
500.000 euros per engegar el centre. 
Les classes tenen lloc a les instal·lacions 
de l’Escola de Formació Professional 
“Antoni Algueró”, a Sant Just Desvern, 
que imparteix formació reglada, ocu-
pacional i contínua. La previsió per al 
primer any d’activitat és arribar als 200 
alumnes matriculats. Els cursos tenen 
una durada d’entre 15 i 150 hores i la 
possibilitat de bonificació per part de 
les empreses. v

“La previsió 
per al primer any 

d’activitat és arribar 
als 200 alumnes 

matriculats”
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El 65è Concurs d’Arts Gràfiques 
premia els treballs 

d’una vintena d’empreses 
en l’acte central de la Gala Gràfica  

 El Concurs d’Arts Gràfiques, que convoca anualment el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica 
de Catalunya, ha premiat en la seva 65ª edició una vintena d’empreses agremiades pels seus treballs 

realitzats el 2015. El lliurament de les distincions ha estat l’acte central de la Gala Gràfica, cita referent 
del sector de les arts gràfiques que ha congregat mig miler de persones al Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona.

ACTUALITAT DEL GREMI 

Per Eudald Aymerich - Monmar Comunicació                       

Imatge conjunta de les emprese guanyadores de la 65ena edició del concurs d’arts gràfiques.

6) Revista GREMI  -  2on Trimestre 2016

SANT JOAN ANTE PORTAM LATINAM 
Patró dels impressors

6 DE MAIG

Com marca la tradició, el passat 6 de Maig el Gremi va celebrar la festi-
vitat del patró de les arts gràfiques “Sant Joan Ante Portam Latinam” 
a la Basílica de Santa María del Mar. Gairebé  un centenar de persones 

es van donar cita per a celebrar aquesta jornada, que va comptar amb un 
concert a càrrec del Cor de Cambra Anton Bruckner, encarregat d’ interpre-
tar diverses peces de Händel, Bach, Shubert i Mozart, entre d’altres al llarg 
de la Missa.
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El lliurament de premis va ser l’acte 
principal de la Gala Gràfica, cita 
ineludible de les arts gràfiques 

que va reunir un mig miler de persones 
al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. L’acte va començar amb la 
intervenció del president del Gremi de 
la Indústria i la Comunicació Gràfica de 
Catalunya, Iban Cid, i va concloure amb 
l’actuació del monologuista i reporter 
de televisió Enric Company. Les empre-
ses AGFA, Comart, Esko, Heidelberg, 
HP, Kodak, Ricoh, Sign-Tronic i Soporset 
i l’Escola “Antoni Algueró” van brindar 
el seu suport a l’esdeveniment aquesta 
edició.

Els premis, que inclouen diferents cate-
gories segons el producte o la tècnica, 
han recaigut aquesta edició en Liberdú-
plex (Premi Llibre en Impressió Òfset); 
Táctilestudio Comunicación Creativa 
(Premi Disseny de Llibre i Premi Revis-
ta); Industria Gráfica Cayfosa (Premi 
Llibre en Enquadernació Industrial, 
patrocinat per Kodak); Encuadernacio-
nes Eusebio Gregorio (Premi Llibre en 
Enquadernació Artesana); Gràfiques 
Ortells (Premi Catàleg en Impressió Òf-
set); Pix Fix (Premi Disseny de Catàleg); 
Ediciones Gráficas Rey (Premi Opuscle, 

patrocinat per Soporset); Milenio (Pre-
mi Estoig); Artrok (Premi Expositor); 
Grupo Miralles (Premi Display); Gràfi-
ques Alzamora (Premi Bossa i Premi 
Impressió Òfset sobre Folding Simwhi-
te, patrocinat per Comart); Modern-
grab (Premi Sleeve); Industrial Bolsera 
(Premi Flexografia); Gràfiques Varias 
(Premi al Conjunt d’Etiquetes); Art Plus 
Serigrafía (Premi Cartell en Serigrafia); 
Gráficas Hercu (Premi Manipulats Di-
versos);  Opal Tech (Premi Impressió en 

Gran Format); Serafí Indústria Gràfica 
Publicitària (Premi Accèssit Display i 
Premi Diversos); Impremta Pagès (Pre-
mi Diversos en Impressió Òfset). El 
Premi Extraordinari Piràmide Gremial, 
patrocinat per Heidelberg al producte 
que, per la seva excepcional qualitat, 
destaca entre les obres guardonades, 
ha estat per a The Folio Club que, a 
més, s’ha endut el Premi Llibre en Aca-
bats i el Premi Catàleg en Impressió 
Digital. 

ACTUALITAT DEL GREMI 

Iban Cid, durant el seu parlament a la Gala Gràfica.

Els assistents van poder disfrutar d’un cocktail abans de l’inici de la Gala Gràfica.
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El jurat encarregat d’escollir els premis 
d’entre la cinquantena de candidatures 
presentades ha estat format per pro-
fessionals de renom com Francesc Xa-
vier Matas, Jordi Fort i Lluís Comajoan. 

Els premiats s’han emportat una seri-
grafia exclusiva d’aquesta edició, origi-
nal realitzat amb aquarel·la per l’artista 
Aida Subirà a més d’un diploma. Du-
rant l’acte, el Gremi també va fer un 
reconeixement a Marcos Gilson i Javi 
Quiroz, alumnes de l’Escola de For-
mació Professional “Antoni Algueró” 
guanyadors del concurs del programa 
Innolab i als equips del centre finalistes 
del certàmen mSchools App Awards. 

Jurat qualificador
de la 65ena edició dels premis Gremi 2016
El dia 8 de juny es va reunir el jurat qualificador de la 65ena edició del con-
curs d’arts gràfiques compost pels Srs. Lluis Comajoan, Francesc Xavier Ma-
tas i Jordi Fort els quals per unanimitat van acordar d’atorgar 27 premis de 
les diferents especialitats i categories. Aquest any el Premi Piràmide Gremial, 
considerat el treball més destacat, va ser per l’empresa The Folio Club, amb el 
llibre titulat (42,). v

La retransmissió de la Gala Gràfica 2016 va ser transmese en directe 
amb Periscope i està disponible al Twitter del Gremi (@GremiIndGrafCat)

ACTUALITAT DEL GREMI 

EL GREMI 
PREMIA DURANT LA GALA 
ALS ALUMNES DE L’ESCOLA 

ANTONI ALGUERÓ, 
GUANYADORS 

DEL PROGRAMA INNOLAB 
I FINALISTES DEL CERTAMEN 
MSCHOOLS APP AWARDS.

Guanyadors concurs del programa Innolab Finalistes mSchools App Awards

Finalistes mSchools App Awards Finalistes mSchools App Awards
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ACTUALITAT DEL GREMI 

Nou servei de promoció internacional
per a les empreses del Gremi

 Els seus eixos d’actuació són:

Organització i coordinació de tota mena d’accions de 
promoció col·lectiva: 
• Missions comercials directes 
• Missions comercials inverses 
• Participacions agrupades en fires 
• Visites de prospecció en fires internacionals 
  
Cooperació empresarial, promoció, delegats  i creació 
de grups d’exportació: 
• Creació de grups d’exportació en origen 
• Creació de grups d’exportació en destí. 
• Xarxa de delegats a països objectiu.
• Recerca de socis en països objectiu en el marc dels pro-
grames finançats per les Administracions. 

Assessorament i informació: 
• Sobre mercats: 

· Potencials clients 
· Canals de distribució 
· Aranzels 
· Manifestacions firals més importants del sector 

• Sobre l’inici i tràmits d’exportació 
• Sobre ofertes i demandes de productes en mercats ex-
teriors 
• Sobre inversions i implantacions a l’exterior 

Assessorament i tramitació d’ajuts davant 
l’Administració
• Autonòmica (ACCIÓ)
• Nacional (ICEX)
• Europea (Comissió Europea)

Organització de seminaris diversos: 
• Sobre mercats objectiu 
• Sobre temes d’actualitat 
• Sobre certàmens internacionals d’interès.  

Més informació:  
Josep M. Campanera 
jm.campanera@gremi.net  
Demani la seva entrevista els dijous de 10h a 13:30h.
Tel: 93 481 31 61

El servei de promoció internacional del Gremi té com a objectiu ajudar i fomentar la presència de les empreses 
dels sectors de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya en els mercats internacionals.  

http://promocio.gremi.net/

NOU SERVEI DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL
PER A LES EMPRESES DEL GREMI
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ACTUALITAT DEL GREMI 
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NOVA IMATGE CORPORATIVA
GREMI - EAA - BMC - BMC LANGUAGES

L’any 2016 es va dissenyar la nova marca corporativa del Gremi i l’Escola Antoni Algueró apostant per una imatge més inno-
vadora. També es va donar a conèixer una nova marca acadèmica, el Barcelona Media College, enfocada a una nova oferta 
formativa en continguts de l’àmbit digital, disseny i multimèdia. Així mateix, s’implanta també el Barcelona Media Languages, 
la qual ofereix cursos online d’anglès, francès i alemany.
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ACTUALIDAD DEL SECTORACTUALITAT DEL GREMI 

  PER A EMPRESES

El Gremi disposa d’una borsa de professionals en les arts 
gràfiques. En funció del perfil que necessiti, el nostre depar-
tament seleccionarà als millors candidats en un plaç de 24 
hores. 
És necessari omplir la fitxa de sol·licitud des de la web del 
Gremi www.gremi.net.

  NECESSITA PERSONAL EN PRÀCTIQUES?

Un dels nostres objectius, a més d’oferir una formació tècnica 
i humana de qualitat, és l’ocupació del nostre alumnat una 
vegada finalitzats els seus estudis. L’Escola Antoni Algueró 
disposa d’alumnes per fer pràctiques sense cap cost per a 
l’empresa.

 
  BUSQUES FEINA?

Busques feina en el món de les arts gràfiques?
Només has d’enviar-nos el teu curriculum actualitzat i nosal-
tres farem la resta.
Visita la web del Gremi www.gremi.net i envia’ns el teu curri-
culum per incorporar-lo a la nostra base de dades.

EL GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA 
DISPOSA D’UNA ÀMPLIA BORSA DE TREBALL PER A TOTS AQUELLS QUE ESTIGUIN 
BUSCANT FEINA O QUE NECESSITIN INCORPORAR TREBALLADORS 
A LA SEVA EMPRESA.  

BORSA DE TREBALL
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ACTUALIDAD DEL SECTORACTUALITAT DEL GREMI 

El Gremi també disposa pels seus agremiats d’un acord de 
col·laboració molt beneficiós amb PageGroup per realitzar 
la selecció de personal del staff, comandaments intermedis i 
perfils directius.

PageGroup ofereix la possibilitat de realitzar la selecció di-
recta amb contractació per part de client o treballar com a 
ETT, posant a disposició treballadors pel Gremi i contractant 
a través de Page Personnel ETT.

PageGroup és la consultora líder a nivell internacional en 
selecció de comandaments qualificats, intermedis i directius 
amb caràcter temporal i indefinit. Focalitzada en la selecció 
de personal des de 1976, tenen presència global a través 
d’una xarxa d’oficines pròpies per tot el món. Amb Iberia, 
compten amb oficines a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, 
Bilbao, Lisboa i Oporto.

SELECCIÓ DE PERSONAL 
DEL SEU STAFF, 
COMANDAMENTS INTERMEDIS 
I PERFILS DIRECTIUS

DEPARTAMENT BORSA DE TREBALL
Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è
08010 - Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
gremi@gremi.net - www.gremi.net

w
w

w
.g

re
m

i.n
et

BORSA DE TREBALL
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Web del Gremi fins el juliol de 2016

El Gremi va actualitzar la seva web al juliol del 2016. L’anterior web va tindre 4.500 visites fins el mes de juny de 2016. 
La web actual de juliol fins a 31 de desembre de 2016 va tindre 18.316 visites. 

Actualment, a dates de juny de 2017, es registren 46.383 visites des de la creació de la nova web.

Web del Gremi actual
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1 jul. 2016 - 9 jun. 2017Visión general de audiencia

Idioma Sesiones % Sesiones

1. es-es 5.032 38,14 %

2. es 4.702 35,64 %

3. ca 996 7,55 %

4. ca-es 761 5,77 %

5. en-us 509 3,86 %

6. pt-br 469 3,55 %

7. en-gb 208 1,58 %

8. es-419 104 0,79 %

9. c 79 0,60 %

10. (not set) 47 0,36 %

Visión general

 Sesiones

octubre de 2016 enero de 2017 abril de 2017

100100

200200

Sesiones

13.193
Usuarios

9.570
Número de visitas a páginas

46.383

Páginas/sesión

3,52
Duración media de la sesión

00:02:11
Porcentaje de rebote

29,05 %

% de nuevas sesiones

72,12 %

New Visitor Returning Visitor

27,9%

72,1%

© 2017 Google

Todos los usuarios
100,00 % Sesiones

GREMI NEW WEB 2016

Todos los datos de sitios web IR AL INFORME

Dades del Google Analytics de la web actual
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XARXES SOCIALS
El Gremi disposa de vàries xarxes socials per promou-re els seus actes i noticies més rellevants.

Actualment està a la xarxa amb Linkedin, facebook, Twitter, Periscope i Instagram.
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INFORMACIONS, SEMINARIS I PUBLICACIONS 

Des de gener a desembre de 2016 s’han difós des del Gremi un total de 86 informacions i comunicacions, 18 seminaris, 
4 revistes i 340 consultes i inscripcions des de la web, tal com es desglossa a continuació:

Informacions urgents:                        35

Informacions vàries:             51

Seminaris:              18

Revistes:                4

Consultes / inscripcions des de la web del Gremi gener - desembre 2016 :  340
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ACTIVITAT CORPORATIVA

Amb l’objectiu de defensar els interessos del sector gràfic en els diver-
sos organismes i dins l’entorn empresarial general, el Gremi ha man-
tingut la seva presència i participació en d’altres entitats empresarials 
al llarg de l’any 2016. 

FEIGRAF: El Gremi manté la seva presència i col·laboració a la Federa-
ció Empresarial d’Indústries Gràfiques d’Espanya amb els seus òrgans 
de govern, mitjançant la vice-presidència econòmica així com en co-
missions diverses, especialment en la laboral.

 

CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA: Exercim a la presidència de la 
Secció de Gràfics.

INTERGRAF: El Sr. Francesc Hostench ens representa a l’Executive 
Board a la Federació Europea d’Impressió i Comunicació Digital.

ANFEC: El Gremi també s’encarrega del funcionament de l’Asociación 
Nacional de Fabricantes de Etiquetas en Continuo (ANFEC). Un total 
de 145 empreses formen part d’aquesta entitat. El 2016 s’han dut a 
terme nombroses activitats entre les que destaquen les tres reunions 
de la Junta Directiva i quatre de l’Executiva també pertany a la junta 
directiva de FINAT i de l’Associació Young Manager Club (YMC). Parti-
cipa  a les reunions de associacions europees convocades també  per 
la FINAT. Organització del Congrés anual entre d’altres tasques.
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Durant l’any 2016 es va arribar a alguns acords de col·laboració així 
com es van renovar d’altres ja vigents amb les següents empreses:

TÜVRheinland
Aquest conveni té com a objectiu certificar que la maquinària dels 
nostres agremiats reuneix les condicions de seguretat necessàries se-
gons la normativa vigent. 

ECOCAT
Empresa autoritzada per a la gestió de residus. Recentment s’ha rene-
gociat les condicions de l’acord.

ASEFA SALUD
Acord amb la companyia d’assegurances Asefa Salud.

BANC SABADELL
Conveni amb el bancSabadell amb condicions preferents per les empre-
ses agremiades.

CEPSA
Conveni amb CEPSA amb descompte amb carburants per les empreses 
agremiades.
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SERVEI DE GESTIÓ LABORAL I JURÍDICA
- Assessoria laboral.

- Confecció de nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social.

- Confecció i tramitació de contractes laborals.

- Confecció de cartes de pagament 110 i resums anuals 190.

- Gestions OTG i Seguretat Social.

- Tramitació de malalties i accidents.

- Assistència lletrada.

- Permisos i acomiadaments.

- Sancions.

- Contractació.

- Expedients de regulació d’ocupació.

- Procediments judicials.

SERVEI COMPTABLE I FISCAL
- Confecció i supervisió comptable.

- Anàlisi de balanços i rendibilitat.

- Planificació fiscal.

- Càlcul i confecció de totes les declaracions tributàries.

- Confecció de comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.

- Representació davant l’Agència Tributària.

- Lloguers.

- Lleis d’Hisenda.

SERVEI D’ANÀLISI ECONÒMIC I ESTRATÈGIC DE LES EMPRESES
- Plans de viabilitat.

- Plans de negoci.

- Exportacions, aliances estratègiques, valoració  i compra-venda d’empreses.

- Optimització de la despesa.

ASSESSORIES I SERVEIS 
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ASSESSORIES I SERVEIS

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Assessoria mediambiental.

- Actualització de la legislació i normativa mediambientals.

- Conveni de residus amb ECOCAT.

- Estudi d’implantació d’una xarxa de consultoria especialitzada en temes de  

   gestió i tecnològic. Prevenció i seguretat de riscos.

- Consultoria d’FSC/PEFC, sistemes de gestió de qualitat i mediambient.

- Certificació de “Bones Pràctiques Ambientals”. Acredita una bona gestió 

   mediambiental a través d’una auditoria bàsica. Els tècnics del Departament de Medi  

   Ambient del Gremi elaboren un informe sobre la situació de la companyia. 

- Tramitació: llicència ambiental, declaració anual de residus i altres.

SERVEI DE GESTIÓ DE CRÈDITS  
- Financiació d’actius i financiació del circulant. Estudi d’operacions, opera-

cions de renting i rent back, Advisory per asset finance, Crowlending.

DEPARTAMENT DE LA GESTIÓ DE LA COMPETITIVITAT
Ajuda a les empreses a millorar els aspectes que incideixen en la competència 

de la seva companyia respecte d’altres.

BORSA DE TREBALL
Establir una relació directa entre empreses i treballadors de manera que ob-

tinguin un benefici mutu. Satisfer les necessitats dels agremiats que busquen 

treballadors i d’altra banda aconseguir feina a persones que en busquen.

Selecció de personal del seu Staff, comandaments intermedis i perfils direc-

tius, amb la consultora líder a nivell internacional Pagegroup.
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DEPARTAMENT DE GESTIÓ FINANCERA
-  Gestió i negociació de línies de finançament amb entitats bancàries.

- Reestructuració de l’endeutament de la companyia.

- Finançament d’operacions d’exportació en tercers països.

- Seminaris “in-company”.

- Gestió d’instruments de cobrament i/o pagaments nacionals i internacionals.

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ
- Publicació de quatre revistes.

- Comunicació dels diversos serveis i activitats del Gremi per potenciar la seva 

   comercialització, mitjançant circulars i mailings.

- Manteniment i actualització del web www.gremi.net

- Recepció de les consultes dels agremiats mitjançant la web.

- Recepció online d’inscripcions als seminaris.

- Dinamització de les xarxes socials

ASSESSORIA MERCANTIL
- Propietat intel·lectual, patents i marques.

- Llei de protecció de dades.

- Impagament de factures.

- Incompliment de contractes.

- Treballs defectuosos.

- Judicis monitoris.

- Demandes de CEDRO.

- Suspensió de pagaments.

- Fusions i absorcions.

ASSESSORIES I SERVEIS 
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ASSESSORIA I GESTIÓ D’ASSEGURANCES
- Contracte d’assegurances.

- Análisi de cobertures.

- Interpretació/revisió de sinistres.

- Garantia tot risc accidental.

- Risk Management (gerència de riscos).

- Tot risc danys materials.

- Accès a Iberinform (informació financera d’empreses).

- Responsabilitat mediambiental.

- Responsabilitat civil d’administradors i directius.

PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS
- Assessorament en la Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.

- Suport en l’elaboració de la documentació (Pla de Prevenció i Identificació 

  de Riscos Laborals) en empreses que assumeixen la PRL.

- Consultes tècniques sobre la gestió preventiva, accidents de treball, 

  condicions de  treball, etc.

ESTUDIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- Sistemes de comptabilitat i gestió energètica. Auditories energètiques.

- Anàlisi tarifari i optimització de la contractació dels diferents subministraments.

- Diagnòstics, estudis i assessorament energètic.

- Estudis tècnics i econòmics de mesures de millora de l’eficiència energètica.

- Gestió de projectes i obres de millora de l’eficiència energètica.

CONSULTORIA EN LICITACIONS INTERNACIONALS
- Informació sobre concursos per adjudicació de serveis d’impressió d’organismes      

  internacionals i la Unió Europea.

- Assessoria per presentar-se.

- Preparar els plecs de licitació.

ASSESSORIES I SERVEIS
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