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La Fundació PIMEC ens permet conèixer de primera 
mà com evoluciona la problemàtica social en el món 
empresarial i dels autònoms. Una perspectiva de més 
d’un lustre per anar definint, cada exercici, de quina 
manera hem de fer la nostra feina per a proporcio-
nar solucions reals a les persones que han perdut 
la seva empresa i la seva feina. Un col·lectiu molt
majoritàriament format per persones de més de 
cinquanta anys, en la plenitud de la seva madu-
resa professional.   

En primer lloc per a la Fundació, redreçar una trajectòria professional oferint una 
segona oportunitat, beneficia tant la persona que obté una nova feina, com el 
conjunt del col·lectiu empresarial que recupera un talent i una experiència, en 
benefici del nostre teixit d’empreses i persones autònomes.   

La clau de l’èxit està, en primer lloc, en la persona, en la seva voluntat real de ti-
rar endavant. Per això, per a la Fundació el primer agraïment és sempre per a les 
persones que demanen el nostre ajut. Però hi ha dos factors que emmarquen totes 
les nostres accions i que són també claus per a l’èxit.    

Afrontar els projectes en col·laboració. Compartir les àrees d’excel·lència amb altres 
entitats especialitzades, de manera que cadascú aporti el millor que sap fer. En la 
vocació de la Fundació es troba aquesta aposta per un treball conjunt.  

Atendre a persones individuals, des la consciència que cada situació és dife-
rent. Cada una de les 163 persones que han treballat amb la Fundació aquest 
darrer any, han estat ateses i acompanyades no sobre la base d’uns parà-
metres objectius, sinó de la seva situació individual.    

Tot això és possible pels molt amplis suports que rebem: de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
d’altres entitats, de la mateixa PIMEC, i gràcies al compromís creixent de l’empresariat. Com 
més ampli, millor. Com més base, més arrelament té el nostre projecte.  

Finalment un agraïment a Ramon Vila, que a finals de 2015 va deixar la direcció de la 
Fundació, i també a Rosa Juny, que la dirigeix des de l’inici de 2016, i a tot l’equip humà 
que l’acompanya, per una feina que va molt més enllà d’un compromís merament pro-
fessional.         

Un any més, moltes gràcies a tothom.

Joaquim Llimona i Balcells
President de la Fundació PIMEC



Àrea de suport personal a l’empresariat
• Xarxa emppersona - incorpora
• 2a oportunitat

Àrea d’integració i diversitat
• Facilitem l’accés al mercat de treball de persones en risc o 
situació de vulnerabilitat
• Punt d’Autoocupació

• Charter de la Diversitat

Àrea d’empresa i compromís comunitari
• Guia d’aplicació de mesures d’igualtat i conciliació a mi-
croempreses
• Empreses saludables
• Recurs de foment de l’ús del català en l’àmbit empresarial
• Valors empresarials a les escoles
• Sensibilització i dinamització de bones pràctiques me-

diaambientals

Àrea de solidaritat empresarial
• Voluntariat empresarial
• Apadrinament
• Sopar premis pimes
• Valors empresarials a les escoles

• Nadal Solidari






