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PIMEC celebra la 29a edició dels Premis Pimes 

L’acte serà presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i 

comptarà amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la 

delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna; i els consellers 

Ruiz, Jané, Bassa, Baiget i Serret.  

PIMEC celebra el pròxim dilluns, 20dilluns, 20dilluns, 20dilluns, 20    de jude jude jude junynynyny,,,, la    22229999a a a a eeeedició dels Premis Pimesdició dels Premis Pimesdició dels Premis Pimesdició dels Premis Pimes, que serà 
presidida pel Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunyapresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Carles Carles Carles 
PuigdemontPuigdemontPuigdemontPuigdemont, en el marc del sopar anual de l'entitat.  

L’acte reunirà més d’un miler d’empresaris i empresàries i comptarà amb la presència de 
representants del món econòmic i polític de Catalunya, com l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau; la delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna; i els 
consellers Ruiz, Jané, Bassa, Baiget i Serret.  

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: 

• Premi al Millor Treball Periodístic en temes empresarials 

• Reconeixement en el comerç  

• Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana  

• Reconeixement a la col·laboració Empresa - Formació Professional  

• Premi Fundació PIMEC als 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 la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a , a , a , a 
les les les les 19:3019:3019:3019:30    h. h. h. h. Després del lliurament dels guardons tindrà lloc el Sopar de commemoració 
de l'acte al qual, per descomptat, estàs convidat. 

 

 

 

 

 

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 
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.     

    

    

DIA:DIA:DIA:DIA: Dilluns, 20 de juny de 2016 

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: Sala Oval del MNAC 
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Programa previstPrograma previstPrograma previstPrograma previst    

    
19.30 h.19.30 h.19.30 h.19.30 h.  Arribada dels assistents,  
 Acreditació en el vestíbul d’accés al Palau.  
 
20.00 h.20.00 h.20.00 h.20.00 h. Arribada del President de la Generalitat,  
 
20.15 h.20.15 h.20.15 h.20.15 h. INICI DE LA CERIMÒNIA,  
  

o Obertura de l’acte,  
o Agraïment del Sr. Joaquim Llimona, President de la Fundació PIMEC 
o Missatge de l’Excma. Alcaldessa de Barcelona  
o Lliurament de la Medalla de Reconeixement PIMEC 

 
20.45 h.20.45 h.20.45 h.20.45 h.  Inici del sopar  
 
22.05 h.22.05 h.22.05 h.22.05 h. CONTINUACIÓ CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS, 
  

o Lliurament de la Medalla al Reconeixement Empresarial  
o Lliurament dels 10 premis de la nit  
o Missatge del Sr. Josep González i Sala, president de PIMEC. 
o Cloenda de l’acte de lliurament a càrrec del M. Hble. Sr. Carles 

Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya 
    
23.00 h23.00 h23.00 h23.00 h. Finalització de l’acte.  
 
    
    
AccésAccésAccésAccés    

 


