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La memòria del 2020 permet fer un viatge pels darrers 12 mesos d’ un any excepcionalment complexa per les empreses, pels seus professionals i per tota la societat, sovint viscut amb incertesa i neguit. Un any amb un impacte de canvi i evolució que és global i que
haurem d’ assumir amb una mirada endavant.
El Fòrum Carlemany, amb els seus objectius i valors fundacionals, ha fet una exercici increïble d’ adaptació i capacitat organitzativa, assumint que és més necessari que mai el
benchmarking i el compartir coneixement, experiència, talent i recursos. Hem aconseguit
doncs els objectius, malgrat tot.
Us fem arribar un resum de les activitats de l’ any participades per desenes dels millors
professionals de gran part de les empreses més referents de Girona, que permet tenir
perspectiva de l’ activitat i la dimensió del Fòrum Carlemany. I no només pel que fem, sinó
com ho fem.
Estic convençut que el 2021 serà encara un millor any pel Fòrum Carlemany. Aquest ha de
ser el nostre repte. En tot cas, que sigui havent superat la Covid 19.

Francesc Bosch i Vilalta
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QUÈ ÉS EL FÒRUM CARLEMANY
El Fòrum Carlemany és una associació sense ànim de lucre nascuda a Girona l’any 2003
impulsat per un reduït grup d’empreses que comparteixen dos grans objectius: l’excel•lència en la gestió empresarial i la millora contínua de les seves empreses.
Per contribuir a l’assoliment d’aquests objectius, es dona suport amb l’intercanvi de coneixements i experiències a través dels grups de benchmarking; tècnica de gestió i eficiència que treballa a partir de l’anàlisi de referents empresarials, amb l’objectiu d’identificar
oportunitats i dissenyar estratègies de millora per a les nostres empreses i models de
negoci.

OBJECTIUS I FINALITATS
MISSIÓ. Crear un espai i un front comú on empreses que comparteixen inquietuds en la
millora continua per assolir l’excel·lència en la gestió empresarial, s’ajuden a desenvolupar-se i a millorar la seva competitivitat global, utilitzant l’intercanvi de coneixements i
experiències.
VISIÓ. Assolir el creixement del nivell dels directius i la competitivitat de les seves empreses. Alhora, ser un referent empresarial i influir en la societat com a motor de millora i
desenvolupament de progrés.
PRINCIPIS I VALORS. Els principis de l’associació seran la independència, el compromís,
el rigor i la confidencialitat. Els valors amb els quals es regirà l’associació seran el treball
en equip, la proactivitat, el coneixement compartit i l’humanisme.

PUNTS EN COMÚ
El Fòrum Carlemany acull a empreses de diferents sectors i diferents activitats empresarials, actualment ja són 97 empreses que parteixen sempre d’uns punts en comú:
•
•
•
•
•
•

Són empreses que destaquen per la seva sòlida implantació en el mercat.
Tenen importants plans de creixement i desenvolupament.
Es distingeixen pel prestigi que tenen en el seu entorn.
Comparteixen inquietuds per a l’excel·lència i la millora continua de l’empresa.
Són obertes i pro-actives a l’intercanvi de coneixement.
Comparteixen valors i principis ètics bàsics en la bona gestió empresarial.

El Fòrum Carlemany des dels seus inicis ha incentivat l’intercanvi de coneixement i experiències entre les empreses sòcies, mitjançant el Benchmarking. A través de reunions trimestrals i de trobades transversals, més de 400 directius posen en pràctica aquest sistema
de millora. Actualment hi ha 13 grups de Benchmarking:

Memòria anual 2020

6

•
•
•
•
•
•
•
•

Club de l’empresari
Alta Direcció
Assistants de direcció
Administració i finances
Gestió de Persones
Direcció Comercial i Màrqueting
Gestió Cadena de Subministrament
Enginyeria R+D+I

•
•
•
•
•

TIC
PRL
RSC
Carlemanys Juniors
Emprenedors

ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS
JUNTA DIRECTIVA. És l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de
l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l’activitat del Fòrum Carlemany.
Membres de la junta directiva:
Francesc Bosch (Dibosch)			
Enric Paredes (Paredes Associats)		
Alberto Palacios (Cuatrecasas)		
Xavier Pagès (Comexi)			
Josep Coll (Sant Dalmai)			
Sandra Masoliver (Masoliver grup)		
Marisé Planells (Prefabricats Planas)
Joan Castell (Frigorifics Santa Coloma)
Vanessa Pérez (Cuatrecasas)		

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Les reunions de la junta directiva durant l’any 2020 han estat les següents:
10 de març: 1a junta directiva
11 abril: 2a junta directiva en format virtual amb la comissió permanent
16 de maig: junta directiva en format virtual amb la comissió permanent
2 de juliol: junta directiva amb la comissió permanent
16 de setembre: 3a junta directiva en format virtual
25 de novembre: 4a junta directiva en format virtual
CONSELL ASSESSOR. És l’òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a
formular els plantejaments estratègics a llarg termini. El Consell assessor es reuneix un
cop a l’any i enguany ha estat el 21 de Febrer de 2020, on es va decidir el Soci d’Honor i
el Falcó Carlemany.
Membres del consell assessor:
Francesc Bosch (Dibosch)
Enric Paredes (Paredes Associats)
Francesc Planas (Prefabricats Planas)
Jan Andreu (Grup Andreu)
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Jaume Juher (Roberlo)
Jaume Sanabras (Marlex)
Joan Maria Cassany (Lennati)
Josep Lagares (Metalquimia)
Judith Viader (Frit Ravich)
Xavier Albertí (La Selva)
Manel Xifra (Comexi)
Marc Sansalvadó (Tecalum)
Maria del Mar Nogareda (Hipra)
Sílvia Albertí (Cuatrecasas)
Teresa Mas (Tactic)
Alex Sanabras (Marlex)
Marc Puignau (Peixos Puignau)
COMISSIÓ PERMANENT. És l’òrgan encarregat de vetllar i fer arribar la informació a la
Junta Directiva pel bon funcionament de l’associació.
Membres de la comissió permanent:
Francesc Bosch (Dibosch)
Enric Paredes (Paredes Associats)
Francesc Planas (Prefabricats Planas)
Maria Saló (Frit Ravich)
Teresa Mas (Tactic)
Josep Coll (Sant Dalmai)
Les reunions de la comissió permanent durant l’any 2020 han estat les següents:
30 de gener: 1a comissió permanent
11 abril: 2a comissió permanent en format virtual amb la junta directiva
16 de maig: 3a comissió permanent en format virtual amb la junta directiva
2 de juliol: 4a comissió permanent amb la junta directiva
10 de novembre: 5a comissió permanent
COMISSIÓ DE GRUPS DE BENCHMARKING. Vetlla pel bon funcionament dels grups de
benchmarking i dona suport als coordinadors dels diferents grups de treball.
Membres de la comissió de grups:
Yago de Zabala (Concentrol)
Josep Coll (Sant Dalmai)
David Ciurana (Comexi)
Joel Torcque (Naturafit)
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Les reunions de la comissió de grups durant l’any 2020 han estat les següents:
21 d’abril: Reunió comissió de grups en format virtual
5 d’agost: Reunió comissió de grups i supertransversal
9 i 30 de setembre: Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
14 i 23 d’octubre: Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
24 de novembre: Reunió comissió de grups en format virtual
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. Té com a objectiu facilitar el flux d’informació i comunicació entre els associats, buscant eines que ajudin a dinamitzar els grups.
Membres de la comissió de comunicació:
Albert Puxan (Mimasa)
Teresa Mas (Tactic)
Maria Saló (Frit Ravich)
Josep Coll (Sant Dalmai)
Les reunions de la comissió de comunicació durant l’any 2020 han estat les següents:
29 de juliol: Reunió de la comissió de comunicació
18 de novembre: Reunió de la comissió de comunicació en format virtual
COMISSIÓ D’ESDEVENIMENTS. La comissió d’esdeveniments, tracta temes que tenen a
veure amb la Gala anual i altres esdeveniments.
Membres de la comissió d’esdeveniments:
Albert Clemente (ESPA)
David Carbones (Ribas Alvarez)
Guillermina Coromina (Girona FC)
José de las Heras (Monacor)
Josep Coll (Sant Dalmai)
Narcís Nadal (Roberlo)
La única reunió de la comissió d’esdeveniments durant l’any 2020 ha estat el 10 de febrer
de 2020. Posteriorment es va decidir no celebrar la Gala 2020 degut a les restriccions
derivades del Covid19, per tant no es varen tornar a reunir.
SECRETARIA TÈCNICA. Dóna suport tècnic, administratiu i de gestió a la presidència i els
diferents òrgans de govern. La secretaria tècnica executa i lidera el dia a dia del Fòrum
Carlemany, d’acord amb els acords establerts pels òrgans de govern.
El juliol de 2020 s’ha realitzat un canvi de secretaria tècnica, rellevant la Maite Estrada per
la Mariona Triola.
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RECULL CRONOLÒGIC
En aquest recull es ressenya cronològicament tota l’activitat del Fòrum Carlemany durant
el 2020.
Gener
10/01 - Benchmarking del grup Carlemanys Junior sobre “Estratègia i transformació
digital”.
30/01 - 1a comissió permanent al local social de Campllong
Febrer
07/02 - Trobada de coordinadors 2020 al Hotel Camiral
10/02 - Reunió de la comissió d’esdeveniments per tractar “ El Fòrum Carlemany 20212025”
20/02 - Benchmarking del grup Gestió de Persones sobre “Noves tendències en formació
amb Maria Muñoz Roca (IN&OUT comunicación)”.
21/02 - Consell Assessor a Garatge Andreu.
27/02 - Benchmarking del grup Comercial i Màrqueting sobre “Estrategies de màrqueting
a les empreses” amb Oriol Iglesias.
27/02 - Reunió comissió supertransversal
Març
10/03 - 1a junta directiva al Hotel Carlemany
30/03 - Benchmarking del grup Assistants de dirección sobre “Com i què podem aportar
les assistants a les noves empreses en aquesta nova situació?”
Abril
03/04 - Benchmarking del grup Club de l’empresari sobre “Com serà la meva empresa
post covid-19”
08/04 - Benchmarking del grup Administració i Finances sobre “Com ens està afectant el
Covid-19 a les nostres empreses”.
11/04 - 2a junta directiva en format virtual amb la comissió permanent
21/04 - Reunió comissió de grups en format virtual post-covid. Reflexions en veu alta del
futur immediat”.
24/04 - Benchmarking del grup PRL sobre “Mesures preventives front el covid”.
25/04 - Webinar amb Laura Cantizano sobre “Aprende a liderar el cambio”.
29/04 - Benchmarking del grup TIC sobre “Adaptació al teletreball pel covid”.
30/04 - Benchmarking del grup Emprenedors sobre “Com està afectant el covid a les
nostres empreses”.
30/04 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Com està afectant el covid a les
nostres empreses”.
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Maig
07/05 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Com han de canviar els espais a les
nostres empreses”.
08/05 - Benchmarking del grup ERDI sobre “Com estem gestionant la crisis del covid”.
14/05 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Teletreball”.
14/05 - Benchmarking del grup Assistants de direcció sobre “Reptes, Reflexions per
adaptar-nos a una nova realitat i manera de fer”.
15/05 - Benchmarking del grup Carlemany Juniors sobre “Mesures aplicades, implicació
treballadors, pla de tornada”.
16/05 - Junta directiva en format virtual amb la comissió permanent
21/05 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Màrqueting digital en temps de
Crisis”.
22/05 - Benchmarking del grup Gestió de persones sobre “La situació actual a les nostres
empreses”.
22/05 - Benchmarking del grup Cadena de subministrament sobre “Com ha gestionat
l’empresa la crisi causada pel covid. Erte i canvis a nivell social”.
25/05 - Webinar amb Laura Cantizano sobre “Aprende a liderar el cambio”
28/05 - Benchmarking del grup Administració i Finances sobre “Situació actual i
previsions fi d’any”.
28/05 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Ens desconfinem. Porto totes les
eines a la meva caixa de lideratge?”
Juny
03/06 - Benchmarking del grup Comercial i Màrqueting sobre “Covid i empresa”.
04/06 - Benchmarking transversal dels grups Alta Direcció i Finances sobre “Assegurances
de cobrament amb CESCE”.
10/06 - Pindols formativa sobre “Lideratge i gestió d’equips a distancia” per als
coordinadors.
18/06 - Reunió de treball entre Respon.cat, el grup Club de l’empresari i el grup RSC
sobre RSE i canvi organitzacional.
29/06 - Benchmarking del grup Emprenedors sobre “Receptes d’un emprenedor Gironí
amb TradeInn”.
Juliol
02/07 - Junta directiva amb la comissió permanent a Can Xiquet
03/07 - Cancel·lació de la Gala anual per la covid19 i donació al programa CORONA’T del
Dr. Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà.
03/07 - Benchmarking del grup Carlemanys Junior sobre “La remuntada. Raider Cup. Cas
practic d’un bon lideratge, treball en equip”.
06/07 - Benchmarking del grup Comercial I Màrqueting sobre “Linkedin i plataformes
digitals en temps de crisis”.
09/07 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Posem en comú com gestionem la
Nova Normalitat”.
09/07 - Benchmarking del grup PRL sobre “Responsabilitat en matèria de Prl personal
ETT”
14/07 - Benchmarking del grup Assistants de Direcció sobre “Aprenentatges que hem fet
en la crisis de la Covid”.
16/07 - Benchmarking del grup Gestió de Persones sobre “Inspeccions de Treball a
empreses que han presentat ERTO I Avantprojecte de teletreball”.
29/07 - Reunió de la comissió de comunicació a Dibosch
Memòria anual 2020
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Agost
05/08 - Reunió comissió de grups i supertransversal a Dibosch
Setembre
09/09 - Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
16/09 - 3a junta directiva en format virtual
17/09 - Benchmarking transversal dels grups TIC, Alta Direcció I Finances sobre
“Ciberseguretat”.
18/09 - Benchmarking del grup Club de l’empresari sobre “Radiografia actual de l’empresa
en època covid19”.
30/09 - Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
Octubre
14/10 - Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
15/10 - Benchmarking del grup Assistants de direcció sobre “Linkedin com a eina de
treball”.
22/10 - Benchmarking del grup Gestió de persones sobre “La nova normativa que regula
el treball a distancia”.
22/10 - Benchmarking del grup Emprenedors sobre “Finançament”.
23/10 - Reunió comissió de grups i supertransversal en format virtual
23/20 - Benchmarking del grup Comercial i Màrqueting sobre “La Venta Híbrida”.
Novembre
06/11 - Jornada Supertransversal virtual amb seu central al Hotel Camiral
10/11 - 5a comissió permanent
12/11 - Benchmarking del grup PRL sobre “Pla de contingència per un treball segur vers
la covid19”.
17/11 - Benchmarking del grup TIC sobre “Transformació digital”.
18/11 - Reunió de la comissió de comunicació en format virtual
24/11 - Reunió comissió de grups en format virtual
25/11 - 4a junta directiva en format virtual
26/11 - Benchmarking del grup Administració i Finances sobre “Novetats tributàries
2021”.
27/11 - Benchmarking del grup Carlemanys Juniors sobre “Relleu generacional” amb
Xavier Cambra de Transmission.
Desembre
04/12 - Benchmarking del grup ERDI sobre “Quan el problema no és la innovació”.
10/12 - Benchmarking del grup Alta Direcció sobre “Com fer front (fins i tot vèncer) la
pandèmia des del punt de vista empresarial”.
10/12 - Acte de reconeixement al Falcó Carlemany 2020 a Guillem Terribas (Llibreria 22)
i el Soci d’honor 2020 a Jordi Cuixart (Omnium Cultural).
18/12 - Benchmarking del grup Cadena de Subministrament sobre “Digitalització de la
cadena de subministrament”.
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Proactivitat
TROBADA DE COORDINADORS
La trobada anual de coordinadors 2020 es va celebrar el 7 de febrer a l’hotel Camiral del
PGA Catalunya Resort.
Aquesta és una jornada anual a la que hi participen tots els coordinadors dels diferents
grups de benchmarking, els entrants, els que fan el relleu i els que continuen com a coordinadors, també assisteixen els membres de la Junta directiva i la Comissió permanent.
L’objectiu de la sessió era treballar en equip per tal de redissenyar el futur del Fòrum Carlemany entre tots, pensant en on volíem arribar al 2025 sense perdre l’essència Fòrum.
Els coordinadors van compartir experiències personals amb la finalitat de reinventar-nos,
millorant el que tenim, amb el propòsit de crear el Fòrum 2025. Al finalitzar la jornada vam
rebre l’obsequi d’una caricatura personalitzada realitzada per la Jara Martínez, realitzadora
i guionista audiovisual i caricaturista professional. Una jornada molt productiva i creativa
carregada d’excel·lència.
Dels diferents grups de treball en van sortir 5 àrees d’oportunitat resum de la visió del
Fòrum 2025:
•
•
•
•
•

Benchmarking transversal
Organització i lideratge de les reunions
Slow Fòrum
Roi Personal i professional
Tothom suma
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COORDINADORS 2020
RSC		
Administració i Finances 			
Vanessa
Pérez (Cuatrecasas)
Lluís Molins (Comexi)
Jessica Alvarez (Concentrol)
Xavier Torrentó (Dibosch)			
Ingrid Rahola (Dibosch)
Cayetano Pérez
Assistants de Direcció
			
Guillermina Coromina (Girona FC)
Alta Direcció
Miriam Pélach (Comexi)
Maria Trias (Galetes Trias)
Susanna Prat (Dibosch)
Carlemanys Junior
Josep Mª Teixidor (Sixtemia)
Club de l’empresari
Bartomeu Agustí (Hotels Ultònia)
Xim Raurich (G Tramuntana)
Joan Ureña (GDG)
Comercial i Màrqueting
Carles López (Frigorífics Sta Coloma)
Cadena de subministrament
Núria Casas (Dibosch)
Marçal Sauri (Planas)
Carles Juvanteny (Sant Dalmai)
Joaquim Portas (Balliu)
Gestió de persones
Emprenedors
Josep Mª Garanger (Sant Dalmai)
Ferran Rodero (Acció)
Ester Parramon (Antex)
Dani Felip (O Catalans)
M Angel Oliva (Creativació)
ERDI
Sara Arbòs (Bellapart
PRL
Laia Bohigas (BDF)
Laura Comerma (Roberlo)
Raquel del Arbol (Puignau)
TIC
Albert Orriols (Serhs)
Manel Pérez (Bac Valves)
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Treball en equip
BENCHMARKING
L’objectiu de les sessions de benchmarking és l’intercanvi de coneixement entre els participants per contribuir a la millora continua dels directius i empreses. Sovint, aquest intercanvi ve donat per l’exposició de vivències positives però sobretot negatives amb el posterior aprenentatge, per tant, és vital crear un clima de transparència, generositat i companyia
que faciliti aquest intercanvi.
Sessions organitzades prèviament (lectura, exposició…) per aconseguir que els participants vinguin disposats a compartir i no a “veure què expliquen els altres” . Es proposen
temes d’interès pel grup de benchmarking que fomentin l’intercanvi de coneixement.
Per crear una relació de confiança entre participants, algunes sessions de treball acaben
amb un dinar o un sopar amb alguna persona que pugui dinamitzar l’àpat amb algun tema
d’interès.
Aquest 2020 ha estat un any atípic a causa de la pandèmia. Per aquest motiu, la majoria de
sessions de benchmarking s’han hagut de realitzar en format virtual.
A continuació, llistem les diferents sessions de benchmarking que han fer els grups durant
aquest any:
Administració i Finances
•
•
•
•
•

Com ens està afectant el Covid-19 a les nostres empreses.
Situació actual covid19 i previsions fi d’any.
Assegurances de cobrament amb CESCE. Transversal amb Alta Direcció.
Ciberseguretat. Transversal amb TIC i Alta Direcció.
Novetats tributàries 2021.		
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Alta Direcció
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com està afectant el covid a les nostres empreses?
Com han de canviar els espais a les nostres empreses?
Teletreball
Màrqueting digital en temps de Crisis
Ens desconfinem. Porto totes les eines a la meva caixa de lideratge?
Assegurances de cobrament amb CESCE. Transversal amb Finances
Posem en comú com gestionem la “Nova Normalitat”
Ciberseguretat. Transversal amb TIC i Finances.
Com fer front (fins i tot vèncer) la pandèmia des del punt de vista empresarial

Assistants de Direcció
•
•
•
•

Reptes, Reflexions per adaptar-nos a una nova realitat i manera de fer.
Com i què podem aportar les assistants a les noves empreses en aquesta nova situació?
Brainstorming: Aprenentatges que hem fet durant la crisis de la Covid
Linkedin com a eina de treball		
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Cadena de subministrament
•
•

Com ha gestionat l’empresa la
crisicausada pel covid. Erte i
canvis a nivell social
Digitalització de la cadena de
subministrament		

Carlemanys Junior
•
•
•
•

Estratègia i transformació
digital
Mesures aplicades, implicació treballadors, pla de
tornada
La remuntada. Raider Cup.
Cas pràctic d’un bon lideratge, treball en equip
Relleu generacional amb
Xavier Cambra.

Club de l’empresari
•
•

Com ha gestionat l’empresa la
crisicausada pel covid.Erte i
canvis a nivell social
Digitalització de la cadena de
subministrament		
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Comercial i Màrqueting
•
•
•
•

Oriol Iglesias. Estratègies
de màrqueting a les empreses.
Covid i empresa
Linkedin i plataformes digitals en temps de crisis.
Txell Costa.
Venta Híbrida. Rafel Salazar de Barna Consulting
Group.		

Emprenedors
•
•
•

Com està afectant el covid a
les nostres empreses
Receptes d’un emprenedor
Gironí. TradeInn
Finançament

Gestió de persones
•
•
•

•

Noves tendències en formació. Maria Muñoz Roca-IN&OUT comunicación
La situació actual a les
nostres empreses
Inspeccions de Treball a
empreses que han presentat ERTO I Avantprojecte de teletreball
La nova normativa que regula el treball a distancia
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ERDI
•
•

Com estem gestionant la
crisis del covid
Quan el problema no és la
Innovació

PRL
•
•
•

Mesures preventives front
el covid
Responsabilitat en matèria de PRL personal ETT
Pla de contingència per
un treball segur vers la
covid19

TIC
•
•
•

Adaptació al teletreball
pel covid
Ciberseguretat. Transversal amb Alta Direcció i Finances.
Transformació digital

RSC
•

Supertransversal. Era covid: nou paradigma
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RESPONSABILITAT
DONACIÓ JO EM CORONO
Arrel de la pandèmia del Covid-19, les mesures restrictives que impedien fer reunions de
més de 10 persones i sobretot per un tema de responsabilitat social, aquest 2020 no es va
realitzar la 14ª edició de la Gala Fòrum Carlemany prevista per el dijous 3 de juliol a l’Hotel
Camiral del PGA Catalunya Resort.
El motiu anual d’aquesta trobada, ha estat sempre el de compartir una vetllada especial amb
els 400 professionals que representen a les 97 empreses sòcies i, el lliurament dels dos
reconeixements anuals, els guardons de Soci d’Honor i el Falcó Carlemany.
Per aquest motiu, el Fòrum Carlemany va decidir utilitzar una part del pressupost vinculat a
la Gala 2020 a fer una donació, en nom de totes les empreses sòcies, al programa CORONA’T liderat per els Doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà per la recerca del Coronavirus.

RECONEIXEMENT FALCÓ CARLEMANY I SOCI D’HONOR
El Fòrum Carlemany ha reconegut a Guillem Terribas fundador i promotor de la Llibreria 22
i a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, com a Falcó Carlemany i Soci d’Honor del
Fòrum Carlemany 2020, respectivament. El reconeixement, que no es va poder realitzar
a l’habitual gala, es va realitzar el dijous 10 de desembre en un acte íntim i adaptat a les
circumstàncies, a la Llibreria 22 de Girona i a la seu d’Òmnium Cultural a Barcelona.
El reconeixement Falcó Carlemany és un guardó que distingeix a la persona o entitat que,
de forma molt especial, hagi contribuït amb la seva dedicació i el seu esforç a un projecte
cívic i social. S’ha reconegut a Guillem Terribas, director de la Llibreria 22 de Girona, amb
el Falcó de Carlemany 2020, per la seva dedicació a la ciutat de Girona, com a llibreter de
referència i la seva contribució a la promoció, difusió i defensa de la cultura catalana.
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El nomenament del Soci d’Honor s’atorga a aquelles persones físiques designades pel socis del Fòrum Carlemany, que s’hagin distingit per defensar els valors i principis del Fòrum
Carlemany en la seva trajectòria professional. S’ha nomenat a Jordi Cuixart, president
d’Òmnium Cultural, com a Soci d’Honor 2020, tant per la seva implicació social com per la
defensa de l’empresa i de l’empresariat, valors que comparteix el Fòrum Carlemany.

L’acte de reconeixement al Falcó Carlemany, es va realitzar a la Llibreria 22. Hi van assistir
Guillem Terribas i els president i vicepresident del Fòrum, Francesc Bosch i Enric Paredes,
els qui li van entregar el guardó. L’acte de nomenament del Soci d’Honor, la presidència del
Fòrum Carlemany es va desplaçar a la seu d’Òmnium Cultural per entregar el guardó als
més propers a Jordi Cuixart. Hi van assistir la parella de Cuixart, Txell Bonet, Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium Cultural, Núria Basi representant d’Òmnium Cultural i Jan Molina
director general d’Aranow, empresa de Jordi Cuixart. El president d’Òmnium, va fer arribat
un missatge d’agraïment al Fòrum Carlemany des de la presó Lledoners.
Es va enregistrar l’acte en vídeo i es va compartir amb tots els membres del Fòrum.
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Coneixement Compartit
SUPERTRANSVERSAL
La jornada Supertransversal és una jornada de benchmarking anual, sobre una temàtica
general de responsabilitat social on hi puguin participar i aportar valor tots els membres
del Fòrum, indiferentment del grup que siguin. L’objectiu de la Supertransversal és fer
Benchmarking de qualitat i obtenir conclusions pràctiques i plans d’acció aplicables a les
empreses del Fòrum Carlemany.
En la primera edició, l’any 2019, es va debatre sobre el Talent Femení i s’hi van treballar
temes com la política salarial, el lideratge, la conciliació i la formació, amb la participació
de més de 100 directius. Aquest 2020 arrel de la situació viscuda, la comissió de grups,
el grup d’RSC i la Junta Directiva va decidir centrar tots els esforços en una organització
potent de la jornada per tractar sobre com aborden les empreses del Fòrum l’era Covid
des de diferents òptiques.
La jornada Supertransversal 2020 es va celebrar el 6 de novembre, en un format innovador i amb la participació de 130 membres del Fòrum representant a més de 70 empreses
sòcies.
El format es va haver de canviar en varies ocasions per adaptar-se a la situació actual,
passant de ser un esdeveniment presencial, a un esdeveniment híbrid i finalment essent
un esdeveniment virtual amb una seu central al Hotel Camiral. Des d’allà, els presentadors
conduïen la jornada en un escenari virtual.
La jornada va comptar amb les ponències del Dr. Bonaventura Clotet, el professor Xavier
Sala-i-Martin i l’economista Alfons Cornella. Durant la jornada, els assistents es van dividir
en grups de treball per tractar sobre diferents temàtiques que preocupen a les empreses en
l’era covid; teletreball, gestió del talent, sostenibilitat o transformació digital, entre d’altres.
Tot el contingut de la jornada, va permetre extreure unes conclusions potents per aplicar a
les diferents empreses.
Resum de la jornada Supertransversal
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comunicació
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COMUNICACIÓ INTERNA
Webapp Community. La principal eina de comunicació interna entre tots els membres del
fòrum és la plataforma (webapp) Community des d’on es comparteix i crea coneixement. A
través d’ella es comparteixen tots els esdeveniments de benchmarking on cadascú es pot
inscriure, es creen debats i reflexions, enquestes i es pot contactar amb qualsevol membre
del Fòrum.
Durant el 2020 s’han estat actualitzant algunes funcions de la plataforma per fer-la més
eficient. Aquesta actualització estarà disponible durant el 2021.
Newsletter. Setmanalment, tots els membres del Fòrum reben una newsletter (via email
i via webapp) amb l’actualitzat de tots els grups de benchmarking i activitat de l’entitat. A
principi d’any, s’enviava més d’un post a la setmana amb informació actualitzada de les
empreses sòcies en època covid, però es va considerar que era massa contingut i era millor
un únic post setmanal.
Audiovisual. Durant aquest 2020, s’han enregistrat diferents actes per compartir internament amb els membres del Fòrum com la jornada Supertransversal, l’entrega dels guardons 2020, la felicitació de Nadal i el resum de l’any.

COMUNICACIÓ EXTERNA
Web. La pàgina web del Fòrum (www.forumcarlemany.cat) és l’espai informatiu sobre lka
naturalesa i objectius de l’entitat. S’hi mostra tota la informació explicativa de l’entitat, els
grups de benchmarking, les empreses sòcies, els articles d’opinió i les notícies d’actualitat
sobre el Fòrum (Supertransversal, guardons fòrum i resum de l’any).
Xarxes Socials. Durant el 2020, s’ha mantingut un perfil moderat a les xarxes socials.
S’ha centrat en mantenir actualitzat el perfil de Linkedin i Twitter fent-se ressò de les activitats més destacades vinculades als projectes. Puntualment s’utilitza youtube per compartir els vídeos. S’ha decidit no utilitzar més la xarxa social Instagram per falta de contingut.
Revista TOP Girona. S’ha publicat un article sobre el Fòrum Carlemany i la Supertransversal a l’edició de desembre de la revista TOP Girona, que s’ha enviat gratuïtament a tots els
socis del Fòrum.
Article mensual. Mensualment, un membre del Fòrum escriu un article d’opinió de temàtica lliure que es publica a la web del Fòrum i a les xarxes socials.
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ARTICLES D’OPINIÓ
Gener		
		

No em desmotivis! Ja vinc motivada de casa
Birgit Heuts, Grup Serhs

Març		
		

Agilitat estratégica per a temps d’imprevistos (és a dir, gairebé sempre)
Pilar Marquès, Fundació UDG

Maig		
		

Buscar talent: un hàbit que no hem de perdre mai
Alex Sanabras, Marlex Human Capital

Juny		
		

Felicitat Interior Bruta
Ricard Planas, Fundació Lluís Coromina

Juliol		
		

A grans canvis, grans oportunitats
Sara Arbós, Bellapart

Agost		
		

Milers de persones, milers de camins
Raquel del Árbol, Peixos Puignau

Setembre
		

El món en pausa
Marçal Sauri, Prefabricats Planas

Octubre
		

Girona Success Case
Bartomeu Agustí, Hotels Ultònia Girona

Novembre
		

Workation.
Jordi Bosch, BDF Ingredients

Desembre
		

La recepta més vella de la història.
Marc Rufí, AUGI
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RECULL DE PREMSA
•

Entrevista a Francesc Bosch, secció Barris de Girona FM, 6 de novembre
h t t p s : //w w w . m i x c l o u d . c o m /g i ro n a f m / b a r r i s - fò r u m - c a r l e m a n y - f ra n cesc-bosch-061120/

•

La gestió de l’era Covid a debat entre els empresaris, El Punt Avui, 7 de novembre
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1875740-la-gestio-de-lera-covid-a-debat-entre-els-empresaris.html

•

La gestió de l’era Covid a debat entre els empresaris, L’economic, 7 de novembre		
https://www.leconomic.cat/article/1875740-la-gestio-de-l-era-covid-a-debat-entreels-empresaris.html

•

Empresaris gironins debaten sobre la gestió en temps de COVID, Diari de Girona, 7 de
novembre
https://www.diaridegirona.cat/economia/2020/11/07/empresaris-gironins-debaten-sobre-gestio/1072375.html

•

El Fòrum Carlemany i l’era Covid, El Punt Avui, 11 de novembre 				
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1877403-el-forum-carlemany-i-lera-covid.html

•

La pandèmia avança el futur i força a sacsejar les empreses, Suplement economia
Diari Ara comarques gironines, 12 de novembre 					
https://www.ara.cat/comarquesgironines/pandemia-avanca-futur-sacsejar-empreses_0_2562343751.html

•

Reconeixements del Fòrum Carlemany, Diari de Girona, 12 de desembre 			
https://www.diaridegirona.cat/economia/2020/12/12/reconeixements-del-forum-carlemany/1078238.html

•

El Fòrum Carlemany premia Cuixart i Terribas, El Punt Avui, 13 de desembre
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1893711-el-forum-carlemany-premia-cuixart-i-terribas.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_
campaign=xarxes

S’inclouen a continuació alguns dels articles més destacats.
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P 04-05

ECONOMIA

El covid sacseja les
empreses i n’accelera
la transformació
El Fòrum Carlemany, que agrupa
les companyies gironines més
potents, traça un full de ruta

La recepta passa pel teletreball,
la digitalització, els ecosistemes,
la col·laboració i mirar a la Xina

comarques
gironines
DIJOUS
12 DE NOVEMBRE DEL 2020
NÚMERO 257

130 DIRECTIUS DE 70 EMPRESES BUSQUEN RESPOSTES

Una jornada online va reunir 130 directius d’unes 70 empreses que formen part del Fòrum Carlemany. A la imatge, el centre de
coordinació de l’Hotel Camiral, a Caldes de Malavella, on es va anar connectant amb diversos grups de treball online que van
debatre sobre l’impacte de la crisi del covid, el teletreball, la ciberseguretat, la robotització o la digitalització de les empreses. G. BAGUÉ
P 07

Opinió

TONI
SALA
escriptor

“¿No va ser grotesca
la curació instantània i
ostentosa de Trump d’una
infecció que s’havia buscat
mentre els altres avis es
morien a les residències?”

Memòria anual 2020

P 06

Girona guanya
32 hectàrees
d’espai natural

Petició de més
presencialitat
als instituts

Les Deveses d’en Bru es
recuperen per al passeig i
se’n protegeix flora i fauna

Docents de centres públics
demanen que el batxillerat
es faci al 100% a l’aula

AJUNTAMENT DE GIRONA
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INDICADORS 2020
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EL FÒRUM 2020 EN XIFRES
Membres del Fòrum
•
•
•
•
•

97 empreses
44% Gironès, 11% Garrotxa, 15% Selva, 8% Pla estany, 7% Alt Empordà, 5% Baix
Empordà
400 directius
13 grups de benchmarking
29 coordinadors dels grups de benchmarking

Benchmarking
•
•
•

42 Sessions de benchmarking (37 sessions el 2019, 40 sessions el 2018)
12% sessions presencials, 85% sessions virtuals, 3% sessions híbrides.
3 sessions transversals entre grups

Participació
•
•

15-20 membres participants de mitjana a les sessions de benchmarking
130 membres participants a la supertransversal
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Alta noves empreses
Noves incorporacions durant l’any 2020:
Artic representa la creativitat i la tecnologia necessàries per
desenvolupar-se a Internet. Es tracta d’una empresa que
acompanya els seus clients, assessorant, creant i gestionant
el seu entorn digital i tot el que tingui a veure amb Internet,
la plataforma ideal per crear i evolucionar qualsevol projecte.
Fundació per a la Creativació consisteix en una entitat privada sense ànim de lucre constituïda per un patronat, un
equip tècnic i una sèrie d’empreses i entitats que col·laboren
per a fomentar la creativitat i la innovació en l’àmbit educatiu
i familiar.
IQUA robotics és una empresa dedicada al disseny, fabricació i comercialització de vehicles submarins autònoms
(AUVs), les seves components i productes afins. Els AUVs
són robots no tripulats utilitzats per a la inspecció de zones
submergides.
Refrica és un empresa fundada el 1948 a Girona dedicada
a la climatització i refrigeració industrial. El seu objectiu és
projectar, dissenyar i executar obres integrals de refrigeració a tot el món.
Natrus és una marca d’hamburgueses que sorgeix amb
l’aliança entre l’explotació ramadera Mas de Carrera de La
Vall d’en Bas; la indústria càrnia Noel Alimentaria de Sant
Joan les Fonts i el futbolista Gerard Piqué.
Yter consisteix en una empresa dedicada al disseny de mobiliari urbà d’acer, fusta i formigó pensats per participar en
els projectes més ambiciosos.
De Piso en piso és una empresa que lloga pisos per habitacions en lloc de llogar el pis sencer oferint una gestió integral: valoren l’immoble (si cal reformar o comprar mobles
ho fan), busquen inquilins, redacten els contractes i resolen
incidències que puguin haver-hi.
Oller, fundada l’any 1982, es dedica a l’elaboració i comercialització de taps per a vins escumosos i suro.
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Insylo és una startup tecnològica que optimitza la cadena de
subministrament de pinsos mitjançant el monitoratge de les
sitges de les explotacions ramaderes i la provisió de serveis
intel·ligents en el núvol per a la col·laboració entre grangers i
distribuïdors de pinso.
Ondulats catalans es dedica al sector de les arts gràfiques,
concretament dins del món del cartró. Treballa tot el procés de
fabricació d’una caixa; des del naixement de la idea a l’oficina
tècnica fins al transport del producte, passant pel disseny i la
producció.
Puratos es dedica a la fabricació i comercialització de productes alimentaris, oferint una gama completa de productes
innovadors en aplicacions de panaderia, pastisseria i xocolata
per artesans, industrials, retail i canal horeca.
Servycat és una empresa de serveis de manteniment industrial i execució de noves instal·lacions, preferentment dedicada al sector de l’alimentació.
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INSTITUCIONS I EMPRESES
COL·LABORADORES
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EMPRESES COL·LABORADORES
•
•
•
•
•
•
•

AC Palau de Bellavista
Hotel Carlemany
Hotel Ultònia
PGA Golf Catalunya Resort
Cuatrecasas
Sixtemia
Caixabank

ENTITATS COL·LABORADORES
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambra de Comerç de Girona
GIG
Universitat de Girona
Càtedra Cambra Empresa Familiar de la Universitat de Girona
Patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona
UdG Formació
CIFOG
Femcat
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TROBADES INSTITUCIONALS
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació a l’acte de presentació de “Catalunya 2030/40: Construïm un nou model
econòmic de país”, celebrat a la Cambra de Comerç de Girona i presentat pel president
de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sr Joan Canadell.
Reunió entre membres de la junta directiva del Fòrum Carlemany amb el president de
la Cambra de Comerç de Girona, el Sr. Jaume Fàbrega i el seu director el Sr. Eduard
Torrent, per compartir experiències i establir sinergies de col·laboració futures.
Trobades GIG.
Participació als plens de la Cambra de Comerç de Girona.
Participació a les reunions del Patronat de la Politècnica de la UdG.
Trobada amb Respon.cat per treballar RSE i canvi organitzacional amb el grup RSC.
Visita a les noves empreses sòcies: Puratos i Servycat.
Visita a l’empresa sòcia Manxa.
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EMPRESES SÒCIES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ACC10
ANTEX
AUGI
BAC VALVES
BALLIU EXPORT
BASSOLS
BDF NATURAL INGREDIENTS
BELLAPART
CAFÈS CORNELLÀ
CAMBRA DE COMERÇ
CAMPING C. MONTGRÍ.			
GRUP MASCORT
CASADEMONT
CEIGRUP-FINQUES COMPANY
CITILIFT
COMEXI
CONCENTROL
CONSTRUCCIONS RUBAU
CUATRECASAS
DE PISO EN PISO
DIBOSCH
DITECSA
DYTSA
ESPA
EURECAT
FARINERA COROMINA
FINESTRA CONFORT
FRIGORÍFICS SANTA COLOMA
FRIT RAVICH
FRILLÉMENA
FUNDACIÓ PER LA CREATIVACIÓ
GALETES TRIAS
GDG
GIRONA FUTBOL CLUB
GPM AUDITORS
GREENFOOD IBERICA
GRUP ANDREU
GRUP CALSINA CARRÉ
GRUP DABAU
GRUP SERHS
GRUP TRAMUNTANA
GSP
HAMELINS BRANDS
HARIBO
HIPRA
HOTEL ULTONIA GIRONA
HUTCHINSON
HUURRE IBERICA
INFOSELF
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

INSYLO
IQUA ROBOTICS
JUNCÀ GELATINES
KAVE HOME
LA SELVA
LENNATI
LIDEROU
LIQUATS VEGETALS
MANXA
MARLEX HUMAN CAPITAL
MASALÓ
MASOLIVERGRUP
MEDICHEM
METALQUIMIA
MILAN
MIMASA
MINERALS GIRONA
MOOMA
MONACOR
NAF NAF
NATRUS
NOEL ALIMENTARIA
OLLER
ONDULATS CATALANS
PUIGNAU
PGA CATALUNYA RESORT
PREFABRICATS PLANAS
PUJADAS
PURATOS
REFRICA
RIGAU
ROBERLO
ROTIMPRES
ROUSSELOT
SANT DALMAI
SERVYCAT
SIXTEMIA
SOLER & PALAU
TACTIC
TANE HERMETIC
TAX
TECALUM
TELECTA
TOLDOS MALLOL
UNIVERSITAT DE GIRONA
VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS
VILARRASA
XAVIER ALSINA
YTER
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