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PIMEC celebra la 31a edició dels Premis Pimes 

L’acte tindrà lloc el pròxim dimecres, 10 d’octubre, a la Sala Oval del MNAC  i 

serà presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra  

PIMEC celebra el pròxim ddddimecresimecresimecresimecres, , , , 10101010    dddd’’’’octubreoctubreoctubreoctubre,,,, la    33331a1a1a1a    eeeedició dels Premis Pimdició dels Premis Pimdició dels Premis Pimdició dels Premis Pimeseseses, que 
serà presidida pel president de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunya, Quim TorraQuim TorraQuim TorraQuim Torra, en el marc 
del sopar anual de l'entitat.   

L’acte comptarà amb la presència de representants del món econòmic i polític, entre 
les quals destaquen la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, el vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, el vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, el vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, el 
ministre dministre dministre dministre d’’’’EcEcEcEconomia, Competitivitat i Innovació onomia, Competitivitat i Innovació onomia, Competitivitat i Innovació onomia, Competitivitat i Innovació dddd’’’’AndoAndoAndoAndorrrrrrrra, Gilbert Saboya, el a, Gilbert Saboya, el a, Gilbert Saboya, el a, Gilbert Saboya, el 
president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la delegada del Govern a president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la delegada del Govern a president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la delegada del Govern a president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la delegada del Govern a 
Catalunya, Teresa Cunillera, lCatalunya, Teresa Cunillera, lCatalunya, Teresa Cunillera, lCatalunya, Teresa Cunillera, l’’’’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’’’’alta alta alta alta 
comissionada per a lcomissionada per a lcomissionada per a lcomissionada per a l’’’’Agenda 2030, Cristina Gallach, el vicepresident i conselleAgenda 2030, Cristina Gallach, el vicepresident i conselleAgenda 2030, Cristina Gallach, el vicepresident i conselleAgenda 2030, Cristina Gallach, el vicepresident i conseller r r r 
dddd’’’’EcEcEcEconomia i Hisenda, Pere Aragonès, onomia i Hisenda, Pere Aragonès, onomia i Hisenda, Pere Aragonès, onomia i Hisenda, Pere Aragonès, entre d’altres.  

Un any més, el Sopar aposta per la solidaritat: la quota íntegra que abonen els : la quota íntegra que abonen els : la quota íntegra que abonen els : la quota íntegra que abonen els 
assistents va destinada als programa assistents va destinada als programa assistents va destinada als programa assistents va destinada als programa emppersonaemppersonaemppersonaemppersona, de la Fundació PIMECFundació PIMECFundació PIMECFundació PIMEC, que ajuda 
a l’empresariat que afronta series dificultats en el seu negoci o que s’ha quedat sense 
activitat. 

Durant l'acte, s'atorgaran els següents premis: 

• Medalla de reconeixement empresarial 

• Premi al Millor Treball Periodístic  

• Reconeixement en el comerç  

• Reconeixement a la segona oportunitat   

• Premi PIMEC Joves  

• Premi Fundació PIMEC al valors d’empresa  

• Premi Pime a la Qualitat Lingüística en el món empresarial 

• Premi a les Pimes més competitives, que engloba les categories de 
microempresa, petita empresa, mitjana empresa i comerç més competitiu.  

L'acte tindrà lloc L'acte tindrà lloc L'acte tindrà lloc L'acte tindrà lloc a a a a la Sala Oval del Museu Nacional dla Sala Oval del Museu Nacional dla Sala Oval del Museu Nacional dla Sala Oval del Museu Nacional d’’’’Art de Catalunya (MNAC)Art de Catalunya (MNAC)Art de Catalunya (MNAC)Art de Catalunya (MNAC), a , a , a , a 
les les les les 19:3019:3019:3019:30    h. h. h. h.  

 

 

 

 

 

Normativa d’acreditacions: Els mitjans de comunicació que estiguin interessats en la 
cobertura informativa d'aquest acte heu d'acreditar-vos mitjançant aquest formulariaquest formulariaquest formulariaquest formulari o 

    

DIA:DIA:DIA:DIA: Dimecres, 10 d’octubre de 2018  

HORA:HORA:HORA:HORA: 19:30 h (Accés obert per als mitjans de comunicació a partir de les 18:30 h)  

LLLLLLLLOOOOC:C:C:C: Museu Nacional d’Art de Catalunya (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/N)   
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enviant un correu electrònic dirigit a l'adreça premsa@pimec.org, en el qual és necessari 
fer constar    nom i cognom de les persones assistents i mitjà de comunicació al qual nom i cognom de les persones assistents i mitjà de comunicació al qual nom i cognom de les persones assistents i mitjà de comunicació al qual nom i cognom de les persones assistents i mitjà de comunicació al qual 
es pertany. es pertany. es pertany. es pertany.     

    

Programa previstPrograma previstPrograma previstPrograma previst    

18.30 h       Acreditació dels mitjans de comunicació – Vestíbul d’accés al Palau.  
 
19.30 h.  Arribada dels assistents, accés per la Terrassa del MANC. 
  
19.45 h. Arribada d’autoritats, accés per la porta d’oficines del MNAC, davant 

Palauet Albéniz.  (Els mitjans gràfics podran prendre imatges de l’arribada i 
les salutacions, sempre i quan s’hagin acreditat prèviament).  

  
19.55 h. Arribada de l’Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern.  
 
20.00 h. Arribada del President de la Generalitat, la comitiva el rep a l’exterior. 

  
20.10 h. Constitució de la taula presidencial. 

  
20.15 h. INICI DE LA CERIMÒNIA,   

o Benvinguda de la presentadora  
o Missatge d’agraïment de la Fundació PIMEC  
o Lliurament de la Medalla al Reconeixement PIMEC. Lliuren l’Excma. 

vicepresidenta del Govern i el president de PIMEC 
o Missatge de l’Excma. alcaldessa de Barcelona  
o Presentació dels premis  
o Presentació i vídeo del jurat, lliurament del sobre del Jurat  
o S’incorpora el Sr. Antoni Cañete, secretari general de PIMEC  
o Lliurament dels 10 premis de la nit. Lliurats pel M. Hble. president de la 

Generalitat i el president de PIMEC 
o Missatge del Sr. Josep González i Sala, president de PIMEC. 
o Intervenció de l’Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern 
o Cloenda de l’acte de lliurament a càrrec del M. Hble. Sr. Quim Torra, 

president de la Generalitat de Catalunya 
 
21.45 h.  Inici del sopar (durada prevista 75-80 minuts) 
 
23.05 h. Cor infantil internacional amb un “himne” en diversos idiomes, promovent les 

segones oportunitats. 
23.25 h. Finalització de l’acte.  
 
    

Autoritats confirmades Autoritats confirmades Autoritats confirmades Autoritats confirmades     

• M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat 
• Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern 
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• M. Iltre. Gilbert Saboya, ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació 
d’Andorra 

• M. Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya 
• Excma. Sra. Teresa Cunillera, delegada del Govern a Catalunya 
• Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
• Excma. Sra. Cristina Gallach, alta comissionada per a l’Agenda 2030 
• Hble. Sr. Pere Aragonés, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda 
• Hble. Sra. Elsa Artadi, consellera de la Presidència 
• Hble. Sr. Ernest Maragall, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència 
• Hble. Sra. Ester Capella, consellera de Justícia 
• Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat 
• Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies  
• Hble. Sra. Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement  
• M. Hble. Sr. Artur Mas, expresident de la Generalitat 
• Excm. Sr. Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona 
• Excm. Sr. Miquel Valls, president del Consell de Cambres de Catalunya 
• Hble. Sr. Fares Yasir, cònsol general del Regne del Marroc a Barcelona  
• Excma. Sra. Mercè Conesa,  presidenta del Port Barcelona 
• Il·lm. Sr. Josep Andreu, president port de Tarragona 

    
    
AccésAccésAccésAccés    
    

 


