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Redacció
Amb l’objectiu de ressaltar els 
seus productes més sostenibles, 
ELIX Polymers ha implementat 
recentment el primer distintiu 
Ecolabel (tipus II). Aquestes 
ecoetiqueta tipus II és una au-
todeclaració ambiental a través 

d’un distintiu que té la finalitat 
d’identificar els productes o 
serveis que compleixen uns cri-
teris ambientals en el procés de 
fabricació, ús, comercialització 
o finalització de la seva vida útil.

Aquest distintiu s’ha desen-
volupat sota el cumpliment 

dels requisits especificats en 
la norma de referència ISO 
14021:2017, sobre producte re-
ciclable, material renovable i 
petjada de carboni del producte.

Els productes que duen 
aquesta ecoetiqueta són: ELIX 
ABS/PLA, ELIX ABS-NF, ELIX 
M730RP. L’ABS ja és un materi-
al reciclable, però els productes 
identificats han estat fabricats 
amb un percentatge de matèria 
primera de font renovable o la 
seva petjada de carboni és in-
ferior a la d’altres materials. La 
iniciativa reafirma el compro-
mís d’ELIX amb la sostenibilitat 
com un dels pilars fonamentals 
i estratègics del seu creixement.

ELIX Polymers crea una 
ecoetiqueta per als seus 
productes més sostenibles

ACTUALITAT

Són reciclables o fets amb material renovable

L’Associació d’Empreses de Serveis: una associació SMART
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS DE TARRAGONA (AEST)

L’AEST va constituir-se el 2006 a causa 
de la necessitat d’agrupar a les empreses 
del sector serveis sota una única repre-
sentació, que canalitzarà les inquietuds 
del sector davant dels reptes que s’esta-
ven plantejant en aquell moment i que 
havien de ser coordinats amb els clients 
i amb els empleats. Han passat 12 anys 
i és el moment de mirar enrere i veure 
com els nostres objectius s’han anat 
complint un a un, tot i que per aconse-
guir-ho hem hagut de lidiar amb una 
important crisi que ens va obligar entre 
els anys 2008 a 2014 a esforçar-nos molt 
més en la consecució d’aquests. Ara 
amb la perspectiva dels anys, fem una 
reflexió esquemàtica sobre tot el que 
hem aconseguit sota els criteris SMART.

En què consistien aquestes inquietuds? 
Eren eSpecífiques:

—Havíem d’actuar amb una sola veu 
per coordinar les mesures que s’estaven 
negociant en els diferents convenis sec-
torials que ens afectaven.
—Havíem de coordinar els projecte que, 
per part dels clients (AEQT), s’estaven 
tractant d’implantar: formació en se-
guretat dels treballadors i auditories de 
seguretat a les empreses.
—Les pròpies d’AEST respecte als seus 

futurs treballadors: la formació dual i en 
alternança.
—I finalment, havíem de realitzar el 
seguiment i control de tots els projectes 
posats en marxa.

Com preteníem posar en marxa i seguir 
ordenadament aquestes inquietuds? 
Mesurant i valorant la seva evolució i 
resultats:
—Aplicant de forma unificada els dife-
rents acords subscrits en els convenis.
—Posant en marxa els plans de for-
mació per a treballadors i supervisors, 
implementant cursos específics de for-
mació, que havien de realitzar tots els 
empleats de les empreses.
—Habilitant entitats formadores per tal 
que complissin els requisits exigits per 
AEST i AEQT.
—Qualificant els treballadors i fent-los 
el seguiment personal dels seus resul-
tats i de la validesa dels certificats.
—Habilitant a l’entitat que realitzés un 
pla d’auditories de seguretat a les em-
preses.
—Validant els currículums dels auditors 
i els procediments.
—Qualificant a les empreses amb pun-
tuacions concretes en matèria de segu-
retat.

—Qualificant i validant els aspectes 
acadèmics i els valors personals dels es-
tudiants en formació dual- alternança.
—Seguint amb els tutors el seu passa 
per les empreses d’acollida.
—Reportant anualment aquests resul-
tats i premiant els millors.

Era possible aconseguir que els reptes 
fossin superats amb èxit? Sí, estaven a 
l’Abast i per tant suposarien èxit.
—Involucraven a totes les empreses i a 
moltes persones en cada empresa.
—Eren reptes motivadors i nous.
—Implicaven a molts departaments: 
seguretat, formació, recursos humans, 
qualitat, direcció departaments tècnics, 
producció, etc.
—La formació de comissions de segui-
ment de tots i cadascun dels projectes, 
va implicar la participació activa de per-
sones, que van veure com el seu treball 
i esforç es valorava de forma diferent i 
projectava cap a la societat d’una forma 
clara i eficaç.

Aquests projectes eren utòpics o eren 
reals? Eren molt Realistes i estaven a 
l’abast de les nostres possibilitats.
—Tots els projectes, d’alguna manera ja 
existien, però faltava decidir com cana-
litzar-los, agrupar-los, organitzar-los, 
coordinar-los i normalitzar-los.
—AEST es va ocupar de treballar junta-
ment amb la resta d’entitats implicades 
per fer-los reals: AEQT, instituts de For-
mació Professional, entitats d’inspecció, 

serveis de prevenció, empreses, orga-
nitzacions empresarials, agents socials, 
mitjans de comunicació i sobretot, el 
més important, els treballadors.

I, quan havien de tenir aquests 
projectes en marxa? Tots els projectes 
tenien uns terminis Temporals per a la 
seva posada en marxa.
—Les parts implicades vam fixar els 
terminis i cadascun va tenir un planteja-
ment independent, ja que eren diferents 
però tots tenien en comú empreses, tre-
balladors i estudiants.
—L’entrada en vigor dels convenis tenia 
una data límit.
—Les entitats formadores havien de ser 
seleccionades amb criteris exigents i 
dins d’un termini.
—Els plans de formació als treballadors 
havien de posar-se en marxa de forma 
progressiva, però abans d’una data esta-
blerta que va ser acordada entre les parts 
implicades amb la finalitat de desenvo-
lupar els temaris, escollir el professorat 
i confeccionar els test d’avaluació. A 
continuació, hauria de seguir vigent per 
a nous treballadors, renovacions o am-
pliacions a supervisors.
—Seguint aquests mateixos criteris, 
cadascun dels projectes posats en mar-
xa van ser acotats en el temps. D’altres, 
per les seves característiques, ja tenien 
uns terminis marcats: dates d’auditories 
d’acord amb el resultat anterior, cursos 
acadèmics, etc.
—No es va prioritzar, cada projecte va 

seguir el seu curs i els actors que van 
intervenir-hi van funcionar de forma 
autònoma, aconseguint els objectius 
establerts.

I ara què?
Acabem de posar en marxa el projecte 
de qualitat. Des de fa uns anys s’hi està 
treballant i finalment s’ha posat en mar-
xa enguany. Aquests projectes és molt 
ambiciós i amb ell pretenem que totes 
les empreses associades treballem ali-
neades amb un estàndard de qualitat 
que hem acordat amb els nostres clients 
i que, amb tota seguretat, ens proporcio-
narà un nou plus, afegint nous mètodes 
més eficaços en la gestió de les nostres 
empreses, dotant-les dels millors nivells 
de seguretat i qualitat possibles.

Al novembre presentarem la memò-
ria triennal 2016-2018, on valorarem 
els objectius aconseguits a través dels 
indicadors més representatius, amb els 
quals pretenem donar a conèixer a la so-
cietat de Tarragona les nostres fites.

Tenim en marxa molts més projectes, 
uns que amplien els anteriors, altres en 
l’àmbit de la productivitat i altres de ca-
ràcter empresarial i internacional que ja 
estan en marxa, altres de comunicació 
i divulgació de les nostres capacitats, 
juntament amb la Cambra de Comerç, i 
els convenis en formació dual amb di-
versos organismes i institucions. Inqui-
etuds, totes elles, que es materialitzaran 
sempre amb els criteris que hem fixat a 
AEST: els criteris SMART.
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