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Què són els Premis Pimes? 

 
Els Premis Pimes són uns guardons que atorga PIMEC en reconeixement a les 
millors iniciatives empresarials realitzades a Catalunya en diferents àmbits. 
Enguany arriben a la 34a edició i, per segon any consecutiu, se centraran en 
reconèixer la contribució de les pimes a superar la pandèmia sanitària, 
econòmica i social, així com la seva capacitat d’adaptació i resiliència i 
contribució a l’hora de garantir la continuïtat de l’economia i els llocs de treball.  

Els Premis Pimes tornen a tenir caràcter solidari i les donacions que es recullin 
aniran destinades al programa solidari emppersona-segona oportunitat de la 
Fundació PIMEC, un servei d’acompanyament a les persones empresàries i 
autònomes que es troben en situació d’atur o en serioses dificultats. 

L’acte se celebra el dimarts, 14 de desembre, a les 20 h, a la Sala Oval del MNAC. 

Tenint en compte l’evolució de la pandèmia i per tal de garantir la seguretat de 
tots els assistents, PIMEC ha pres la decisió de modificar substancialment el 
format de la cerimònia. L’entitat sempre ha defensat que la seguretat i la 
continuïtat econòmica i empresarial han de ser compatibles, per això, ha decidit 
mantenir aquesta convocatòria però extremant les mesures contra la Covid. En 

aquest sentit, l’acte de lliurament dels Reconeixements es farà en el decurs d’una 
cerimònia en format teatre. Serà d’obligat compliment l’ús de la mascareta 
durant tota la cerimònia i serà imprescindible la presentació del Certificat Covid, 
o qualsevol altra acreditació homologada, a l’entrada del recinte del MNAC. 

La 34a edició dels Premis Pimes compten amb el patrocini de Banc Sabadell, 
CaixaBank, Telefónica, Endesa i Factor Energia, la col·laboració d’Informa, Solred, 
Cesce i Walters Kluver i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Els homenatjats de la nit  

 
 
Reconeixement empresarial a la llengua catalana com a eina de cohesió social 
i laboral: Supermercats Llobet SA  
 
Aquesta pime familiar, nascuda el 1923 a Manresa, treballa per seleccionar, 
oferir i, en alguns casos, elaborar els millors productes alimentaris possibles, 
amb criteris que es basen en tres pilars fonamentals: la salut, el gust i la 
proximitat.  

 
En un món on les empreses busquen constantment elements que les 
diferenciïn, Supermercats Llobet SA ha fet de la llengua catalana el seu 
distintiu i la seva identitat perquè és la llengua amb la qual somien, treballen i 
es volen comunicar.  
 
PIMEC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
premien Supermercats Llobet SA per la seva proposta de foment de la llengua 
catalana, present en tot el seu cicle productiu: des de l’inici de la seva activitat 
fins al final de la cadena del mercat i l’etiquetatge, a les seves presentacions 

corporatives, pàgina web i als seus catàlegs.   

 

 

Reconeixement Banc Sabadell als sectors empresarials afectats per les 
restriccions 

Aquest reconeixement de PIMEC i el Banc Sabadell vol posar en valor les 

organitzacions empresarials que han estat al costat de les empreses dels 
diferents sectors que han hagut de tancar total o parcialment a causa de les 
restriccions contra la Covid.  
 

Aquest distintiu vol reconèixer el paper de les organitzacions i la importància 
de l’associacionisme. També la capacitat de resiliència de les pimes i els 
autònoms, que s’han adaptat als requeriments de la pandèmia i les exigències 
del mercat de treball en un context de crisi, en el qual la persistència i l’esforç 
han estat clau a l’hora de donar continuïtat a l’activitat empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reconeixement-Homenatge CaixaBank a la segona oportunitat empresarial: 
Estilo Barber Shop 
 
Aquesta barberia dirigida al públic masculí, tant adults com nens, està ubicada 
a Esplugues de Llobregat, on la seva diferenciació amb la competència de la 
zona, són els hairtattoos o dibuixos al cabell, així com la cura de la bellesa 
facial dels seus clients. 
 
Aquesta distinció de la Fundació PIMEC i CaixaBank destaca el cas del 
propietari d’Estilo Barber Shop, l’Alexi Mejía, qui es trobava en situació d’atur i 

moments de dificultat quan, a través de la Fundació PIMEC i el seu servei 
d’autoocupació, va començar a treballar en un pla d’empresa en diferents 
àrees de negoci. Posteriorment va presentar el seu projecte a Microbank, 
entitat que li va concedir el microcrèdit que necessitava per poder engegar la 
seva empresa i complir el seu somni. 
 
L’Alexi, com moltes altres persones emprenedores o en moments de dificultat, 
tenen projectes engrescadors, il·lusions i totes les ganes. Només els cal una 
empenta, la segona oportunitat, que contribueix a la creació de teixit 
productiu, creant ocupació i riquesa i fent somnis realitat.  

 

 

Reconeixement Telefònica a la digitalització com a estratègia de 
Competitivitat: 
Gremi d’empresaris carnissers i xarcuters de Barcelona i província 
 
Amb una llarga tradició històrica, el Gremi té com a objectiu representar als 
seus afiliats i defensar els interessos professionals, treballant diàriament per 
oferir-los assessorament tècnic creant tots aquells serveis que puguin 
resultar-los útils. 
 

Aquest premi de Telefònica i PIMEC posa en valor el portal Carns.cat, l’eina 
digital que ha permet les empreses del Gremi crear un nou canal de relació 
comercial amb els seus clients, oferint-los la possibilitat de fer comandes de 
forma ràpida, senzilla i segura.  
 
En un exemple de transformació digital empresarial, el Gremi ofereix a través 
d’aquesta aplicació en format de botiga online els productes de proximitat i 
amb la qualitat de sempre, amb l’opció de recollida a l’establiment o de 
lliurament a domicili.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Reconeixement Endesa a la sostenibilitat empresarial: 
Associació Viu Guimerà 
 
Aquesta associació neix gràcies a la voluntat d’un grup de veïns i veïnes, amb 
un sentiment d’estima incondicional pel poble de Guimerà, de forma totalment 
voluntària i altruista, en ple confinament per la pandèmia mundial de Covid-19.  
 
Aquestes persones dugueren a terme una sèrie de reunions telemàtiques amb 
l’objecte de posar sobre el paper un esbós inicial de propostes, donant com a 
resultat aquest projecte amb l’objectiu aconseguir un increment de la població 
de Guimerà, impulsar l'economia local i promoure el turisme respectant i tenint 

cura del medi ambient.  
 
En aquest context de crisi social, sanitària i econòmica per la pandèmia es fa 
més necessari que mai mantenir l’activitat, però cal fer-ho de forma sostenible 
i respectuosa amb el nostre entorn i apostant pel territori, ja que aquesta pot 
ser la millor aposta per un futur millor per a les persones. És per això que 
Endesa i PIMEC posen en valor la tasca d’aquesta associació i la distingeixen 
amb aquest premi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medalla d’Or al Reconeixement Empresarial 

Josep González i Sala 
 
PIMEC distingeix amb la Medalla al Reconeixement Empresarial, en la seva 
categoria d’Or, a qui ha estat 31 anys al capdavant de la patronal, Josep 
González i Sala.  

Nascut a Llimiana (Lleida) l’any 1945, Josep González va cursar estudis 
econòmics i està diplomat en alta direcció per l’IESE (Barcelona). En l’àmbit de 
l’empresa privada, ha fundat i ha estat vinculat a diverses empreses 
relacionades amb les telecomunicacions, la indústria i el comerç internacional.  

El seu lideratge ha influït significativament en la millora de la competitivitat, el 
creixement i la internacionalització del país. Des del 1990 ha estat president 
de l’entitat - 1990 – 1997 (SEFES) i 1997-2021 (PIMEC) - des d’on ha 
representat i defensat, amb gran implicació i imbuït per l’esperit de 
col·laboració i l’associacionisme essencialment català, els interessos de les 
petites i mitjanes empreses i dels autònoms i les autònomes de Catalunya.  

Per tal de reivindicar la importància de les micro, pimes i els autònoms, Josep 
González ha liderat durant tots aquests anys la gran concentració empresarial 
a la Plaça de Sant Jaume que va donar peu a l’eliminació de l’IAE per a les micro 
i petites empreses; un marc normatiu propi per a autònoms; la concentració a 
Madrid d’un miler de pimes i autònoms davant del Congrés dels Diputats, 

primera en la història a Espanya; l’impuls de la Plafaforma contra la Morosidad, 
la modificació i millora de la Llei contra la morositat i la lluita constant per al 
compliment dels terminis de pagament; la creació de noves sectorials i 
comissions, i l’expansió territorial; l’establiment de noves aliances amb 
institucions claus; la introducció de nous serveis per als socis, centrats 
sobretot en finançament, internacionalització, tecnologia i innovació, entre 
altres; la introducció d’aspectes pro pime a la reforma laboral; la mobilització 
de 1.400 empresaris per reclamar reformes sota el lema #diguemprou; estudis 
i propostes sobre el SMI i la negociació col·lectiva; la participació i negociació 
de convenis col·lectius; nombroses esmenes a l’aprovació de la Reforma del 
Treball Autònom; esmenes a la Llei de contractes del Sector Públic; la lluita 

constant per a la representació de les pimes perquè ocupin l’espai que li 
corresponen; l’entrada de PIMEC i, per tant, les pimes, a l’AIC i al TLC; i la 
fundació de Conpymes, l’organització empresarial que neix per una defensa i 
representació real de les pimes en l’àmbit estatal. 

Actualment, és president de la Fundació PIMEC i des del passat mes d’abril 
ostenta el càrrec de president d’honor de PIMEC. També és vicepresident de la 
patronal europea de pimes, SME United, vicepresident de Conpymes i president 
de PallarsActiu. 
 
Per la seva contribució al llarg de la seva trajectòria professional, el 2019 va 

ser distingit amb la Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 

 

 



 

 

Programa de l’acte 

 

20 h Arribada dels assistents, accés per la terrassa del MNAC. 

 

20.20 h Arribada de les autoritats. 

 

20.45 h Inici de l’acte i lliurament de reconeixements: 

• Benvinguda a càrrec del Sr. Josep González, president de la Fundació PIMEC. 

• Intervenció de l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni, alcalde accidental de Barcelona.  

• Lliurament de la Medalla d’Or de Reconeixement Empresarial de PIMEC. 

• Reconeixement empresarial a la llengua catalana com a eina de cohesió social 
i laboral. 

• Reconeixement Endesa a la Sostenibilitat empresarial. 

• Reconeixement Banc Sabadell a la continuïtat empresarial. 

• Reconeixement Telefónica a la digitalització com a estratègia de 
Competitivitat. 

• Reconeixement CaixaBank a les segones oportunitats. 

 

21.30 h Missatges institucionals: 

• Missatge del Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC. 

• Intervenció de l’Excma. Sra. Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra 

d’Afers Econòmics i Transformació Digital. 

• Cloenda a càrrec del M. Hble. Sr. Pere Aragonès, president de la Generalitat de 
Catalunya.   

 

21.55 h Actuació musical. 

 

22. 00 h Finalització de l’acte. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Personalitats més destacades que hi seran presencialment a l’acte: 

 

• M. Hble. Sr. Pere Aragonès, President de la Generalitat. 

• Excma. Sra. Nadia Calviño, Vicepresidenta 1 i Ministra d’Afers Econòmics i  

    Transformació Digital. 

• Excma. Sra. Teresa Cunillera, Delegada del Govern a Catalunya. 

• M. Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió, Conseller d’Empresa i Treball. 

• Hble. Sra. Victòria Alsina, Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert. 

• Hble. Sr. Salvador Illa, Cap de l’Oposició. 

• Excma. Sra. Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona. 

• Il·lm. Sr. Jaume Collboni, 1r Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Sr. Javier Pacheco, Secretari General de CCOO Catalunya. 

• Sr. Camil Ros, Secretari General d’UGT Catalunya. 

• Il·lm. Sr. Carlos Prieto, Subdelegat del Govern a Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informació d’interès 

 

Web:  
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/34a-edicio-premis-
pimes-2021 

 
Per seguir en streaming l’acte:  
https://www.youtube.com/watch?v=GmWjxXDhY5c 

 

Contacte de premsa:  
premsa@pimec.org i 93.496.45.11 
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Amb el patrocini:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:


