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PIMEC reforça la seva presència a Madrid amb la 

creació de PIMEC Jóvenes 
 

La patronal presenta la nova Comissió Territorial de PIMEC Jóvenes a Madrid, que 

estarà presidida per Adrian Jofre 

 

La delegació de joves a Madrid formarà part de PIMEC Madrid i, a més, es coordinarà 

amb Conpymes i les demés organitzacions que la conformen 

 

Madrid, 16 de novembre del 2022. PIMEC ha presentat avui la nova Comissió Executiva de 

PIMEC Jóvenes Madrid, que inicia el seu camí amb l'objectiu de tenir una major i millor 

representació i defensa dels interessos dels empresaris i emprenedors joves, i amb la voluntat 

d’esdevenir un espai de trobada per a aquest col·lectiu. Amb aquest grup de joves, la patronal 

pretén establir aliances entre els joves que interactuen en l'àmbit empresarial, alinear 

objectius i aconseguir un diàleg més efectiu amb els representants dels diferents 

organismes i institucions que influeixen en les decisions que afecten els joves, i que es 

diluciden fonamentalment a Madrid. També proposa crear un espai de trobada on es pugui 

compartir i debatre sobre les qüestions que afecten els joves empresaris, emprenedors i 

professionals que interactuen en el món empresarial i directiu. 

 

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha presidit l'acte de presentació i ha manifestat la 

voluntat de la patronal “per continuar representant el teixit productiu i els emprenedors 

catalans, per seguir tenint veu on es prenen les decisions i per crear espais 

d’interlocució”. En aquest sentit, ha afegit que "la petita i mitjana empresa catalana 

representa el 25% del total estatal i aproximadament compta amb el 50% de les 

startups. Tenim un paper fonamental en el desenvolupament del teixit productiu 

espanyol", ha afegit Cañete. "Volem seguir contribuint a una legislació adequada pels reptes 

que tenim per endavant amb l'ajuda dels emprenedors que també representem”, ha conclòs. 

 

El nou grup de treball a Madrid estarà liderat per Adrian Jofre Bosch, soci i president de la 

consultora beBartlet. "Donem veu a una nova generació de líders empresarials que 

demanen el torn i tenen la responsabilitat d'ocupar la seva posició al diàleg social", ha 

conclòs Adrian Jofre. 

 

A la presentació, on també hi ha participat Josep Soto, president de PIMEC Joves, s'ha 

debatut sobre el futur de la petita i la mitjana empresa. "Fem un pas endavant perquè els 

joves i PIMEC generem espais de representació entre els empresaris de Madrid i 

Barcelona", ha dit Soto. 

 
L’equip de PIMEC Jóvenes Madrid també estarà format per Inés Arroyo (fundadora de 

l'empresa de moda de Barcelona Laagam), Marc Perea (soci de l'empresa audiovisual 
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catalana back4more), Ana Abade (Booking), Antonio Rodríguez (Banc Sabadell), Dani 

Pérez (conseller de Fundeen, start-up del sector energètic), Marc Francès (Director General 

de Sarah Marlex), Carla Cabedo (Glovo) i Berta Argente (fundadora de Blum).  

mailto:premsa@pimec.org

