MEMÒRIA 2014
Sento orgull quan dic que el cor
de PIMEC és la seva Fundació.
Ja han passat 8 anys des de la
creació de la Fundació PIMEC,
que va néixer amb la voluntat
d’ajudar les persones
empresàries i autònomes en la
millora de la seva situació
professional i emocional.
La Fundació PIMEC ajuda a
enfortir la imatge social de
l’empresariat amb els valors de
solidaritat, responsabilitat,
competitivitat, sostenibilitat i diàleg. Facilita la integració
gratuïta d’accions de Responsabilitat Social Empresarial a
les pimes i persones autònomes augmentant el valor de
l’empresa en aspectes socials.
Perquè ser empresa socialment responsable aporta
avantatges en la gestió empresarial i, sobretot, en
l'eficiència de la gestió, en la marca i imatge de l'empresa,
i perquè això reverteix en els valors i l'entorn de
l'organització, en definitiva, en la societat.

Les imatges ajuden a entendre la
problemàtica de les persones
empresàries i autònomes que han
perdut la feina. El curtmetratge El
Corredor, produït per José Mª
Torres, escenifica situacions ben
reals que des de la Fundació
treballem per canviar. Amb cruesa,
el relat ens explica el recorregut
professional i vital d’un empresari
mitjà que va abocar fins al darrer
dels seus esforços i recursos a
intentar salvar l’empresa, i que
s’enfronta al rebuig i al fracàs.
Redreçar una trajectòria professional no és un repte fàcil.
Però el treball de tot l’equip de la Fundació, sovint en
col·laboració amb altres entitats, dóna els seus fruits, i són
moltes les persones que poden reiniciar una activitat
empresarial o professional. No ho podem contemplar només
com un ajut a persones desvalgudes, perquè darrere d’un
èxit individual hi ha un benefici per a la societat. Hi ha tota
una vida, una experiència, un talent que la societat, que el
nostre teixit de micro, pimes i d’autònoms recupera. La
segona oportunitat ho és també per a tots nosaltres.

En aquests anys m’he adonat de moltes coses. Que els
catalans som solidaris, ja ho sabíem per altres iniciatives;
però gràcies a la Fundació PIMEC, hem demostrat que el
corporativisme empresarial també ho és.

El nostre repte només és possible si conflueixen tres factors:
un equip humà que creu en el que fa, el suport individualitzat
d’entitats i de la mateixa PIMEC, i el compromís creixent de
l’empresariat. Com més ampli, millor. Com més base, més
arrelament té el nostre projecte. La feina de les persones
empresàries voluntàries ens omple d’orgull.

Gràcies, seguim comptant amb vosaltres.

Un any més, moltes gràcies a tothom.
Joaquim Llimona
President Fundació PIMEC

Josep González
President PIMEC

Projectes y activitats més rellevants
El programa emppersona i incorpora-emppersona ha continuat acompanyant persones autònomes i empresàries que
pateixen una situació professional i personal difícil, derivades d’experiències
empresarials fallides i que necessiten recuperar la seva autoestima i
revaloritzar el seu talent. Algunes dades dels resultats tangibles del
programa:

• 120 persones beneficiàries noves
• Més d’un 30% d’insercions laborals
• Gairebé el 50% ha tingut una segona oportunitat
• Un nou punt emppersona a Girona amb la xarxa d’entitats gironines

Projectes i activitats més rellevants
Ha estat un any amb molts reconeixements i volem agrair la tasca de les institucions i persones
que s’han sumat als nostres projectes i activitats i que donen suport, amb la seva participació, als
nostres objectius i als nostres compromisos amb la societat.

Ha estat també important a nivell
institucional. A principis d’any el
nostre president i membres del patronat, van ser rebuts al Palau de la
Generallitat, pel molt honorable President de la Generalitat.

Marca’t en català, amb el suport de la DG de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la Fundació PIMEC ha dissenyat recursos de
qualitat en l’ús del català per a les pimes i persones autònomes. Construir
una imatge de
marca personal que permeti diferenciar-se de la
resta i mostrar
qui són, que
fan, com ho
fan i transmetre-ho adequadament a l’entorn laboral i professional és imprescindible a
l’hora de buscar una segona oportunitat.

A la Festa dels
Súpers (TV3) Un taller
sobre com aprendre a
organitzar, carregar i
col·locar bé la motxilla.
Cada dia hi ha més
nens i nenes amb problemes d’esquena a
causa d’un mal ús de
la motxilla. Hi han participat més de 1.000
nens i nenes. Una activitat en la qual la Fundació ha participat a
l’estand “Una mà de
contes” dins la Festa
dels Súpers a Monjuïc.

Adhesió a la plataforma RsCat,
impulsada per la Generalitat de
Catalunya, posa a l’abast de les
pimes tota la informació necessària
per a assolir les bones pràctiques
en l’àmbit empresarial.

28a edició Sopar Premis Pimes
El 8 de juliol, dins del marc de la 28a edició del sopar anual dels Premis Pimes, la
Fundació va organitzar i fer públic l’agraïment a la solidaritat i implicació de les empreses i persones, tant amb la seva visualització com amb el repartiment d’uns llacets solidaris.

Gestió i distribució de recursos
La gestió dels recursos i el desenvolupament de les àrees en què aquests repercuteixen.

ingressos

distribució

L’exercici econòmic de la Fundació PIMEC ha estat auditat, un any més, per una empresa auditora externa.

Projectes i activitats més rellevants
Programa de Voluntariat Empresarial

Nadal Solidari

Hem posat en marxa l’espai d’itercanvi i solidaritat empresarial per
fomentar la participació voluntària de
persones empresàries i autònomes, actives i
jubilades, en els projectes d’acció social
que desenvolupa la Fundació en les
seves diverses àrees d’actuació. En
aquest espai es transmeten els seus
coneixements i experiències empresarials i personals a les persones que busquen una segona oportunitat. També
s’ha desenvolupat el programa Trobades emppersona amb la col·laboració del Departament de Benestar
Social i Família.

Hem continuat amb la campanya
“Nadal Solidari” de recollida de lots
de Nadal i joguines, ampliant les
accions solidàries amb la participació a la loteria de Nadal i “la Grossa”.
Agraïm a PIMEC Comerç, com a distribuïdor de 1r
nivell de la loteria “la Grossa”, l’aportació econòmica feta per les vendes realitzades a través de les 24
associacions i gremis que han venut la loteria arreu
de Catalunya. I agraïm també la col·laboració de
les empreses que aquest any han adquirit la
“Loteria Solidaria” gràcies l’acord entre Fundació
PIMEC i Loteria Las Arenas, tot fent una donació del
benefici de les vendes als nostres projectes socials.

Premis rebuts
Guardó a la millor entitat sense ànim de lucre i economia
social en la categoria de la petita i
mitjana empresa, entre 337 iniciatives, de 10 països d’Iberoamèrica,
en els V Premis Corresponsables.

Diploma de Reconeixement,
Acord Ciutadà Barcelona Inclusiva,
de l’Ajuntament de Barcelona i Adhesió al Pacte del Temps, Ajuntament de Barcelona.

Premi “esLainiciativa”
de la Fundación Empresa y
Sociedad, pel seu compromís social i de difusió
del model de compromís
social a les persones empresàries amb un doble
objectiu: augmentar
l’activitat de les empreses
en la incorporació de persones en situació de vulnerabilitat i reivindicar la figura de la persona empresària compromesa.

De vegades “una imatge val més que mil paraules”

El corredor
En el tasca de potenciar els canals de comunicació de la Fundació PIMEC per a la difusió dels objectius marcats en els
eixos estratègics de treball, aquest any la col·laboració amb
l’empresa Numintec ha propiciat la producció del curtmetratge El Corredor.
En el seu contingut es fan visibles les dificultats de les segones oportunitats, idea que s’associa amb el treball que es realitza dia a dia amb el programa emppersona.
Ideat i produït pel seu director general i padrí de la Fundació PIMEC, José Mª Torres, ja ha rebut els següents guardons:

• Al millor curtmetratge en la VII Edició
dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català.
• Al millor curtmetratge europeu (Short Film Nominee Valladolid 2014).
• Participació en la categoria de millor curtmetratge als premis de l'Acadèmia
del Cinema Europeu (EFA) al 2015.

• Finalista en un dels festivals més importants de curtmetratges del món, el
Festival Internacional de Curtmetratges de Clermont-Ferrand, a França.
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ENTITATS

Més de 26 empreses, 19 institucions i 14 persones particulars

PADRINS I PADRINES

COL.LABORADORS D’EMPPERSONA

Agraïm la participació dels patrons i patrones, de les persones empresàries de la Comissió directiva, dels voluntaris i voluntàries, padrins i padrines
i institucions per les seves aportacions econòmiques o altres
col·laboracions.
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