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QUÈ SÓN ELS PREMIS PIMES? 
 
Aquest any elsAquest any elsAquest any elsAquest any els    Premis Pimes celebren el seu 2Premis Pimes celebren el seu 2Premis Pimes celebren el seu 2Premis Pimes celebren el seu 29999èèèè    aniversarianiversarianiversarianiversari. Es van iniciar al 
1987 com a reconeixement a la contribució anònima dels petits i mitjans 
empresaris catalans al desenvolupament econòmic i social del nostre país. El 
sopar dels Premis Pimes d’enguany serà presidit pel Molt Honorable Senyor 
Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. 

ElsElsElsEls    Premis Pimes Premis Pimes Premis Pimes Premis Pimes continucontinucontinucontinuenenenen    apostant per la solidaritat apostant per la solidaritat apostant per la solidaritat apostant per la solidaritat amb els empresaris i amb els empresaris i amb els empresaris i amb els empresaris i 
empresàries i empresàries i empresàries i empresàries i les les les les persones autònomes que persones autònomes que persones autònomes que persones autònomes que hanhanhanhan    ppppatiatiatiatit t t t la crisi. la crisi. la crisi. la crisi. PIMEC 
destinarà la quota íntegra del sopar que abonen els assistents al programa 
emppersona de la Fundació PIMEC, que ajuda l’empresariat que afronta 
serioses dificultats en el seu negoci o que s’ha quedat sense activitat.  

El programa emppeemppeemppeemppersonarsonarsonarsona    els proporciona suport personal i professional 
mitjançant orientació, assistència i assessorament per tal que reforcin la seva 
confiança personal davant l’adversitat, recuperin el seu talent i obtinguin una 
segona oportunitat. D’aquesta manera, la persona pot trobar formes d’adaptar-
se a les situacions adverses i apropar-se a un enfocament més adequat a les 
noves condicions. Però no ho fa sola, sinó amb l’acompanyament, seguiment i 
avaluació de la Fundació PIMEC, que desenvolupa un pla d’acció personalitzat i 
no deixa sol l’emprenedor o emprenedora en la seva nova etapa. 

Un any més, el projecte “Ben Fet!”“Ben Fet!”“Ben Fet!”“Ben Fet!”, iniciativa de la patronal perquè l’empresa 
catalana i, per tant, el producte i servei català tinguin una excel·lent reputació a 
nivell nacional i internacional, serà ben present en el sopar solidari. Diverses 
empreses catalanes obsequiaran els assistents del sopar amb alguns dels seus 
productes “ben fets”.  

Les categories dels PremisLes categories dels PremisLes categories dels PremisLes categories dels Premis    
Durant aquests vint-i-nou anys s’han anat incorporant als Premis Pimes 
diferents categories que premien la implicació d’organismes, administracions i 
mitjans de comunicació en el seu suport a les pimes. 

Com a novetat, aquest any s’atorga la medalla de reconeixement empresarial 
de PIMEC en el marc dels Premis Pimes, en comptes de lliurar-la durant 
l’Assemblea General de l’entitat com s’ha vingut fent en els darrers anys. 
Aquest canvi respon a la voluntat de la patronal de donar més amplitud i 
visibilitat a aquest reconeixement que valora l’excel·lència empresarial, el 
compromís envers les pimes i la tasca dels empresaris que contribueixen de 
forma molt significativa a la competitivitat del país. 

Els Premis Pimes estan oberts a totes les petites i mitjanes empreses de 
Catalunya, de qualsevol àmbit, i els únics requisits per presentar-s’hi són tenir 
menys de 250 treballadors i no facturar més de 50 milions d’euros. Les 
candidatures s’han presentat fins al dia 5 de maig, i un Jurat format per 
destacades personalitats del món polític, financer, econòmic i periodístic ha 
decidit de forma objectiva quines són les empreses guardonades mitjançant 
criteris empresarials segons cada categoria. Aquest any s’han presentat 71 
candidatures provinents de 65 empreses. 

Aquesta nit dAquesta nit dAquesta nit dAquesta nit del el el el 20202020    de de de de junyjunyjunyjuny    de 20de 20de 20de 2011116666, , , , el Molt Honorable el Molt Honorable el Molt Honorable el Molt Honorable president de la president de la president de la president de la 
GeneralGeneralGeneralGeneralitat lliuraràitat lliuraràitat lliuraràitat lliurarà,,,,    a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC)(MNAC)(MNAC)(MNAC),,,,    els guardons coels guardons coels guardons coels guardons corrrrresponents als Presponents als Presponents als Presponents als Premis Pimes remis Pimes remis Pimes remis Pimes 2012012012016666, que destaquen , que destaquen , que destaquen , que destaquen 
les millors iniciatives empreles millors iniciatives empreles millors iniciatives empreles millors iniciatives empresarials que s’han dut a terme a sarials que s’han dut a terme a sarials que s’han dut a terme a sarials que s’han dut a terme a Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya 
durant el darrer adurant el darrer adurant el darrer adurant el darrer any.ny.ny.ny.        
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ELS MEMBRES DEL JURAT

Excma. Sra. Maria Llanos de LunaExcma. Sra. Maria Llanos de LunaExcma. Sra. Maria Llanos de LunaExcma. Sra. Maria Llanos de Luna    

Delegada del Govern a Catalunya 

Hble. Sra. Meritxell RuizHble. Sra. Meritxell RuizHble. Sra. Meritxell RuizHble. Sra. Meritxell Ruiz    

Consellera d’Ensenyament 

Hble. Sr. Santi VilaHble. Sr. Santi VilaHble. Sr. Santi VilaHble. Sr. Santi Vila    

Conseller de Cultura 

Hble. Sra. Dolors BassaHble. Sra. Dolors BassaHble. Sra. Dolors BassaHble. Sra. Dolors Bassa    

Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Hble. Sr. Jordi BaigetHble. Sr. Jordi BaigetHble. Sr. Jordi BaigetHble. Sr. Jordi Baiget    

Conseller d’Empresa i Coneixement 

Mr. Fathallah SijilmassiMr. Fathallah SijilmassiMr. Fathallah SijilmassiMr. Fathallah Sijilmassi    

Secretari general de la Unió per la 
Mediterrània (UpM) 

Sr. Agustí ColomSr. Agustí ColomSr. Agustí ColomSr. Agustí Colom    

Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme 
de l’Ajuntament de Barcelona 

Excm. Sr. Miquel VallsExcm. Sr. Miquel VallsExcm. Sr. Miquel VallsExcm. Sr. Miquel Valls    

President del Consell de Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya 

Sr. Josep Ramon SanromàSr. Josep Ramon SanromàSr. Josep Ramon SanromàSr. Josep Ramon Sanromà    

Conseller delegat de l’Institut Català de 
Finances (ICF) 

Sr. Joan B. CasasSr. Joan B. CasasSr. Joan B. CasasSr. Joan B. Casas     

Degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya 

Sr. Carlos VenturaSr. Carlos VenturaSr. Carlos VenturaSr. Carlos Ventura    

Director general de Banc Sabadell 

Sr. Jordi NicolSr. Jordi NicolSr. Jordi NicolSr. Jordi Nicolauauauau    
Director territorial de Barcelona de 
Caixabank    

    

    

    

Sr. Jordi CanalsSr. Jordi CanalsSr. Jordi CanalsSr. Jordi Canals    

Director general de l’IESE 

Javier UriarteJavier UriarteJavier UriarteJavier Uriarte    

President d’ENDESA Energia 

Sr. Enrique SantiagoSr. Enrique SantiagoSr. Enrique SantiagoSr. Enrique Santiago    

Director d’Administracions Públiques i 
Empreses de Catalunya de Telefónica 
de España, SAU  

Sr. JSr. JSr. JSr. Josep Orihuelosep Orihuelosep Orihuelosep Orihuel    

Redactor en Cap d’Expansión 

Sr. Àngel VelascoSr. Àngel VelascoSr. Àngel VelascoSr. Àngel Velasco    

Propietari de Torrons Vicens, SL 

Sr. Josep GonzálezSr. Josep GonzálezSr. Josep GonzálezSr. Josep González    

President de PIMEC 

Sr. Joaquim LlimonaSr. Joaquim LlimonaSr. Joaquim LlimonaSr. Joaquim Llimona    

President de la Fundació PIMEC 

Sr. Alejandro GoñiSr. Alejandro GoñiSr. Alejandro GoñiSr. Alejandro Goñi    

President de PIMEC Comerç 

Sr. Miquel Camps FontSr. Miquel Camps FontSr. Miquel Camps FontSr. Miquel Camps Font    

President de PIMEC Joves 

Secretaris del JuratSecretaris del JuratSecretaris del JuratSecretaris del Jurat    

Sr. Enric QuerolSr. Enric QuerolSr. Enric QuerolSr. Enric Querol    

Membre de PIMEC 

Sr. Antoni CañeteSr. Antoni CañeteSr. Antoni CañeteSr. Antoni Cañete    

Secretari general de PIMEC 

Suport tècnicSuport tècnicSuport tècnicSuport tècnic 

Sr. Moisès BonalSr. Moisès BonalSr. Moisès BonalSr. Moisès Bonal    

Responsable d’Estudis i Polítiques 
Sectorials de PIMEC 
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ELS GUARDONATS  D’AQUESTA NIT 
 
Medalla al Reconeixement Empresarial CÈSAR MOLINS, DIRECTOR CÈSAR MOLINS, DIRECTOR CÈSAR MOLINS, DIRECTOR CÈSAR MOLINS, DIRECTOR 

GENERAL D’AMESGENERAL D’AMESGENERAL D’AMESGENERAL D’AMES    
    

Premi al Millor Treball Periodístic en temes 
empresarials: 

EL NACIONALEL NACIONALEL NACIONALEL NACIONAL    I EL CONFIDENCIAL  I EL CONFIDENCIAL  I EL CONFIDENCIAL  I EL CONFIDENCIAL      

  
Reconeixement en el Comerç: GREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓ    DE DE DE DE 

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA    
     
Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana 

Amb la col·laboració de DIPLOCAT 
ULTRAMULTRAMULTRAMULTRAMAAAAGICGICGICGIC    

     
Col·laboració Empresa-Formació Professional  GREMI D’ASCENSORS DE GREMI D’ASCENSORS DE GREMI D’ASCENSORS DE GREMI D’ASCENSORS DE 

CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    
     
     
Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresa: MANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPE    
  

Premi a la Qualitat Lingüística en el món 
empresarial: 

Amb la col·laboració del Departament de Cultura 

MÚTUACATMÚTUACATMÚTUACATMÚTUACAT    

     
Premi al Comerç més competitiu: CA L’ACA L’ACA L’ACA L’ARPELLOTRPELLOTRPELLOTRPELLOT    (GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)    

     
Premi a la Microempresa més competitiva: CAVIAROLICAVIAROLICAVIAROLICAVIAROLI    
     
Premi a la Petita Empresa més competitiva: MEXACOVERMEXACOVERMEXACOVERMEXACOVER    
     
Premi a la Mitjana Empresa més competitiva: 
 

CRISTALES CURVADOS CRISTALES CURVADOS CRISTALES CURVADOS CRISTALES CURVADOS 
(CRICURSA)(CRICURSA)(CRICURSA)(CRICURSA)    
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QUI SÓN ELS GUARDONATS? 
 

Medalla al Reconeixement EmpresarialMedalla al Reconeixement EmpresarialMedalla al Reconeixement EmpresarialMedalla al Reconeixement Empresarial    

CÈSAR MOLINS, DIRECTOR GENERAL D’AMES CÈSAR MOLINS, DIRECTOR GENERAL D’AMES CÈSAR MOLINS, DIRECTOR GENERAL D’AMES CÈSAR MOLINS, DIRECTOR GENERAL D’AMES     

Cèsar Molins és director general d'AMES, empresa familiar del ram metal·lúrgic, 
dedicada a la fabricació de peces mecàniques d'alta precisió a partir de metalls 
sinteritzats. És membre de la segona generació de la família fundadora i ha 
viscut l’evolució i el creixement de l’empresa. AMES és sòcia de PIMEC des de 
l’any 1975, quan era una empresa petita, i ara ja compta amb 7 fàbriques 
distribuïdes entre Catalunya, Espanya, els Estats Units, Hongria i la Xina; ocupa 
un total de 950 persones i té una facturació anual de 130 milions d’euros.  

Amb una àmplia formació tecnològica i empresarial, Molins és doctor en 
Enginyeria Industrial en Tècniques Energètiques per la UPC i doctor en 
Enginyeria Nuclear per la University of Florida. També és supervisor 
d’instal·lacions radioactives i PDD per IESE i per EADA.  

Aquest reconeixement, que per primera vegada es lliura en el marc dels Premis 
Pimes, l’atorga la patronal des de fa 18 anys i fins ara se n’han concedit onze. 
Valora l’excel·lència empresarial, el compromís envers les pimes i la contribució 
a la competitivitat del país.  

    

Premi al Millor Treball Premi al Millor Treball Premi al Millor Treball Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmicsPeriodístic en temes econòmicsPeriodístic en temes econòmicsPeriodístic en temes econòmics        

EL NACIONAL I EL NACIONAL I EL NACIONAL I EL NACIONAL I EL CONFIDENCIAL EL CONFIDENCIAL EL CONFIDENCIAL EL CONFIDENCIAL     

 
PIMEC atorga enguany doble Premi al Millor Treball Periodístic en temes 
econòmics. Concretament a El Nacional i a El Confidencial, dos diaris digitals 
valents, que estan donant resposta a les demandes dels usuaris i a l’entorn 
actual i que destaquen per tractar temes propis des de la il·lusió i la llibertat 
periodística.  

La patronal vol celebrar i reconèixer molt especialment el naixement d’un nou 
mitjà de comunicació, El Nacional, que es configura com un projecte optimista 
que no té por de fixar-se reptes i que enceta la seva trajectòria amb la voluntat 
d’informar de “forma equilibrada” i de proporcionar “una veu diferent” al sector 
periodístic actual. 

Així mateix, PIMEC distingeix El Confidencial per la notícia publicada el 2 de 
juliol de l’any passat sobre la Llei de Contractes del Sector Públic. La informació 
posa de manifest com les grans empreses intentaven vetar un millor accés de 
les pimes a la contractació pública i mantenir l’statu quo, amb la major part 
d’aquest negoci (que anualment supera els 18.000 milions d’euros). Així mateix, 
la patronal destaca la consolidada trajectòria del diari i ser un referent de la 
premsa digital.  

    

Reconeixement en el comerçReconeixement en el comerçReconeixement en el comerçReconeixement en el comerç    

GREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓGREMI DE RESTAURACIÓ    DE BARCELONADE BARCELONADE BARCELONADE BARCELONA    

El sector de la restauració no només representa en conjunt un dels agents 
econòmics més potents de la nostra economia sinó que també és, en certa 
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manera, un element integrador que serveix per generar llocs de 
treball i acollir, dins de la nostra societat oberta al món, altres cultures a partir 
d’un punt en comú com és el de la gastronomia.  

Tot plegat, contribueix a fer que el comerç en surti directament beneficiat ja 
que ambdós sectors creen una magnífica sinergia complementant-se l’un a 
l’altre per oferir una experiència completa al consumidor, al visitant i, per 
descomptat, al ciutadà. 

La conseqüència inevitable d’aquesta conjunció és una ciutat plena de vida 
amb uns carrers plens de caràcter i d’identitat que els fan únics al món. Per 
aquest motiu, i per tota la feina constant i tenaç que hi ha darrere, fem entrega 
del Premi al Gremi de Restauració de Barcelona com a representant d’aquest 
sector tan preuat del nostre país i per la seva tasca enriquidora del comerç i de 
la ciutat. 

 
Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana (amb la col·laboració de Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana (amb la col·laboració de Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana (amb la col·laboració de Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana (amb la col·laboració de 
DIPLOCAT)DIPLOCAT)DIPLOCAT)DIPLOCAT)    

ULTRAMAULTRAMAULTRAMAULTRAMAGICGICGICGIC    

Ultramagic neix l’any 1984 impulsada pels germans igualadins Josep Maria i 
Carles Lladó, i s’ha convertit en una de les empreses punteres a tot el món que 
fabriquen i venen globus aerostàtics. Amb les instal·lacions ubicades a 
l’Aeròdrom Igualada-Òdena, fabrica més de 100 globus l’any i destinen al 
voltant del 80% a l'exportació.  

Distribueix arreu del món incloent-hi el Japó, Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, 
Europa i Àfrica. Ultramagic s'ha consolidat com una de les més grans i més 
importants empreses de construcció de globus del món.  

PIMEC i DIPLOCAT volen guardonar Ultramagic pel seu creixement amb 
solidesa fins a disposar d’una plantilla de més de 40 persones qualificades i 
dedicades a la seva feina, així com d’una xarxa de distribuïdors arreu del món 
que ofereix una atenció directa al consumidor.  

 

Premi a la Premi a la Premi a la Premi a la col·col·col·col·laboració laboració laboració laboració EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa----Formació pFormació pFormació pFormació professionalrofessionalrofessionalrofessional    

GREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYAGREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYAGREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYAGREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYA  

Al llarg dels seus 39 anys d’existència, el Gremi d’Ascensors de Catalunya 
(GEDAC) ha participat activament en la redacció de normatives i 
reglamentació d’aparells d’elevació i manutenció, consolidant l’entitat com a 
òrgan consultor amb diferents Administracions públiques. 
 
L’any 2013 entrava en vigor una nova normativa que obligava les empreses a 
disposar de personal amb la corresponent qualificació professional. Arran d’això 
el Gremi d’Ascensors es va fixar com a objectiu una nova meta: la creació de 
vies per a obtenir la qualificació amb diferents Administracions, entre elles 
l’avaluació de l’acreditació de competències professionals adquirides a través 
de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.  
 
Aquest fet va ser possible gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
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el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Així mateix, la 
intervenció de PIMEC a través del conveni marc de col·laboració amb les 
administracions va ser clau per aconseguir l’objectiu esmentat.  
  
PIMEC vol reconèixer la tasca del Gremi en aquest àmbit i creu que és un bon 
exemple per a altres col·lectius empresarials que també han d’assolir un 
reconeixement de competències per la via de l’experiència laboral. Així mateix, 
la patronal destaca la constant col·laboració del Gremi amb Instituts 
d’Ensenyament de Cicles Formatius del Manteniment Electromecànic per 
formar els futurs tècnics del sector.  
 
 
Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresaPremi Fundació PIMEC als Valors d’empresaPremi Fundació PIMEC als Valors d’empresaPremi Fundació PIMEC als Valors d’empresa    

MANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPEMANUFACTURES ARPE    

Ubicada a Arenys de Munt, aquesta empresa es dedica a la fabricació de 
teixits de punt en peça per a usos industrials i tècnics des de l’any 1991. És la 
primera empresa del país especialitzada en la fabricació i personalització de 
camusses i tovalloles de microfibres amb imatges, mitjançant sistemes 
d’impressió basats en tecnologia digital.     

La formació dels treballadors, la conciliació laboral-personal, la millora de les 
instal·lacions en l’àmbit ergonòmic i de seguretat, la responsabilitat social 
corporativa, així com la seva política de sensibilització de recursos són un 
referent bàsic per a l’empresa.   

Manufactures ARPE duu a terme una política de formació de la seva plantilla, ja 
que consideren que és un factor important per millorar el potencial de 
creixement de l’empresa i de la persona, així com un factor de motivació i 
satisfacció dels treballadors. 

D’altra banda, destaca la col·laboració amb escoles de formació i universitàries, 
amb la Fundació Marpi per a la integració social i laboral de les persones amb 
discapacitat, i amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa 
pública del Departament de Justícia. 

 

Premi a la Qualitat LingüísticPremi a la Qualitat LingüísticPremi a la Qualitat LingüísticPremi a la Qualitat Lingüística en el món empresariala en el món empresariala en el món empresariala en el món empresarial    

MÚTUACATMÚTUACATMÚTUACATMÚTUACAT    

Mútuacat va néixer a Manresa l’any 1969 sota la denominació de Mútua 
Manresana, en el si del Grup Mútua Manresana. L’empresa d’assegurances de 
salut sense ànim de lucre reverteix tots els beneficis en la millora dels serveis 
que ofereix als seus mutualistes.  

A Mútuacat aposten, defensen i utilitzen el català com a llengua vehicular. Des 
dels orígens de l’empresa, quan encara eren Mútua Manresana, el català ha 
estat la llengua utilitzada dia a dia. Tant és així, que a Mútuacat disposen d’un 
servei propi d’assessorament lingüístic.  

Al llarg de 2015 van fer un procés de renovació absolut amb el canvi de 
denominació de Mútua Manresana a Mútuacat, amb un compromís sòlid, social i 
empresarial, envers la llengua catalana, a més d’una renovació de tota la 
imatge corporativa amb una especial cura per la llengua.  
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Tot i que el català és la seva llengua d’ús dins i fora de l’oficina, 
els treballadors de l’empresa tenen la capacitat d’adaptar-se a qualsevol 
idioma quan el moment així ho requereixi, sense oblidar, però, que l’idioma 
oficial de l’empresa és el català.  

    

Premis PIMES més competitivesPremis PIMES més competitivesPremis PIMES més competitivesPremis PIMES més competitives 

 

PPPPremi alremi alremi alremi al    Comerç més competitiuComerç més competitiuComerç més competitiuComerç més competitiu    

CA L’ARPELLOT CA L’ARPELLOT CA L’ARPELLOT CA L’ARPELLOT (GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)(GRUP LLOBET)    

Ca l’Arpellot és el primer supermercat saludable, un concepte revolucionari 
orientat a prioritzar l’alimentació saludable com a element diferenciador 
respecte a altres segments i especialitzacions. Ecològics o no, el criteri dels 
seus productes és l’aportació nutricional de tots i cadascun dels aliments que 
ven. Ca l’Arpellot també treballa per fomentar l’educació en alimentació.  

Amb només dos anys de vida, aquest nou concepte de supermercat s’està 
consolidant a la Catalunya Central i ja compta amb tres establiments 
(Manresa, Navàs i Gironella) i una botiga online orientada a tot el públic català. 

Ca l’Arpellot forma part de Grup Llobet, amb més de 50 anys de trajectòria i 
una forta implantació a les comarques centrals de Catalunya, dedicat a la 
producció i a la distribució alimentària. Amb quasi 300 empleats, treballen per 
seleccionar i oferir els millors productes alimentaris possibles. Salut, gust i 
proximitat són els seus tres pilars fonamentals.   

Premi Premi Premi Premi a la a la a la a la MMMMicroempresa més competitivaicroempresa més competitivaicroempresa més competitivaicroempresa més competitiva                            

CAVIAROLICAVIAROLICAVIAROLICAVIAROLI    

És una jove empresa familiar, ubicada a Esparreguera, que ha unit les 
capacitats tecnològiques dels seus emprenedors amb la finalitat d'elaborar i 
distribuir productes d'alt valor gastronòmic. L'aposta feta per aquest equip té 
com a base un compromís amb la innovació i la qualitat que s'ha materialitzat 
en la seva primera família de productes, el caviar d'oli d'oliva que du el nom de 
la seva mateixa marca: CAVIAROLI. 

Durant l’any 2015, ha fet un important esforç en l’àmbit del desenvolupament 
de productes i tecnologies. L’esforç de diferenciació que està duent a terme li 
ha permès fer un creixement molt important en tots els àmbits de la seva 
activitat.  

La presència internacional de l’empresa, la qualitat dels seus productes i 
l’important esforç per potenciar la marca li han permès mantenir un grau de 
desenvolupament molt elevat. Durant el 2015, ha començat a exportar a Mèxic i 
Tailàndia, i ha continuat amb el creixement als mercats ja existents.  

També destaca l’acord al qual han arribat amb l’empresa de Cellers Avustvs 
Forvm per a desenvolupar una línia de productes basats en els seus vinagres, 
per tal d’unir esforços i aprofitar les sinergies comercials entre ambdues 
empreses. A més, ha signat un contracte amb el reputat empresari i cuiner 
Albert Adrià per a desenvolupar una nova línia de productes basats en 
l’esferificació.  
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Premi Premi Premi Premi a laa laa laa la    Petita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitiva                            

MEXACOVERMEXACOVERMEXACOVERMEXACOVER 

Empresa familiar que neix l’any 1994 i és l’evolució de MEXACO, empresa 
fabricant de recobriments i coles industrials. Des dels seus inicis, MEXACOVER, 
ubicada a Hostalric (Girona), desenvolupa la seva pròpia tecnologia, 
creant solucions singulars i eficients gràcies a la seva aposta en R+D. Fa més 
de dues dècades l’empresa va iniciar una segona línia de negoci centrada en 
l’aïllament tèrmic i acústic, com resposta a la nova demanda del mercat sobre 
estalvi energètic i millora del confort acústic. 

Actualment, MEXACOVER desenvolupa recobriments especials (pintures 
tècniques) de protecció per a la indústria i la construcció, aïllants tèrmics i 
acústics que garanteixen el confort dels usuaris, i components aïllats per a 
línies de muntatge. Ha subministrat productes i serveis i implantat processos 
en 16 països, i s'ha convertit en un referent en la indústria del vehicle industrial 
per als fabricants d'autobusos, ferrocarril i maquinària pesant, així com per als 
operadors de transport públic i en el sector de la construcció en els paviments 
continus. 

Qualitat, coneixement tècnic, excel·lència en el servei i proximitat amb el client 
són les quatre paraules que defineixen MEXACOVER.  

Premi Premi Premi Premi a la a la a la a la Mitjana Empresa més compeMitjana Empresa més compeMitjana Empresa més compeMitjana Empresa més competitivatitivatitivatitiva    

CRISTALES CURVADOS (CRICURSA)CRISTALES CURVADOS (CRICURSA)CRISTALES CURVADOS (CRICURSA)CRISTALES CURVADOS (CRICURSA)    
 
Empresa familiar fundada l’any 1928 a Granollers, especialitzada en la 
fabricació de vidre corbat i vidre laminat especial per a arquitectura. 
Actualment, i després de 3 generacions, és líder i referent mundial en el seu 
sector, i treballa amb els millors arquitectes d’arreu del món, ajudant-los a 
dissenyar vidres fets a mida per a les façanes dels seus edificis més 
emblemàtics. 
 
Amb l’arribada de la crisi, CRICURSA va iniciar una fase d’inversió per 
concentrar-se en els projectes de més valor afegit amb l’objectiu d’ampliar el 
seu negoci internacional. En tres anys, l’empresa supera la crisi i obté el Premio 
Nacional de Diseño de l’any 2011 i el Design Management Europe Awards l’any 
2013. L’any 2015 la facturació s’incrementa fins als 17 milions d’euros amb un 
91% d’exportació, amb clients en 42 països, principalment repartits entre 
Europa, Nord-Amèrica, Àsia i Orient Mitjà.   
 
CRICURSA també ha introduït una línia automàtica de tall i manufactura per 
processar vidres de 12 metres i un forn de corbar vidres de més de 12 metres, 
que la converteixen en l’única empresa al món capaç de fer vidres de 
geometries complexes de 10 metres d’altura.      
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PARLAMENT DEL PRESIDENT DE PIMEC 
 
Molt Honorable President, Molt Il·lustre Ministre d’Andorra, Excel·lentíssima 
Delegada del Govern, Excel·lentíssima Alcaldessa de Barcelona, Honorables 
Consellers, Secretari General de la UpM, Il·lustríssims Alcaldes, Presidents de la 
Fundació PIMEC i de PIMEC Joves, President de Foment del Treball, Presidents 
de Patronals d’Andorra i el Marroc, autoritats, senyores i senyors 

Vull felicitar les empreses guardonades i les que s’hi han presentat, i també el 
Sr. Cèsar Molins, mereixedor de la Medalla al Reconeixement a l’Excel·lència 
Empresarial, distinció molt especial per a nosaltres i que homenatja tots els 
nostres empresaris i empresàries. 

Aquest any tornem a tenir un molt bon nivell d’empreses presentades i bons 
resultats. Es nota la millora, que reflecteix la sortida de la crisi i la recuperació 
de l’economia real.  

Al 2016 es manté la tendència. Tot i els temors de l’OCDE i del Banc d’Espanya, 
el possible ‘Brexit’ o el fracàs de les necessàries reformes estructurals a França, 
a PIMEC som optimistes des d’un creixement proper al 2,8.  

L’economia funciona, malgrat les grans incerteses electorals i la manca de 
capacitat per arribar a acords. Ja toca governar. Un any perdut. Cal un govern 
sòlid, que faci reformes i que transmeti confiança als ciutadans i als inversors. 
Penso que mai sabrem quantes inversions s’han aturat o s’han perdut per 
aquestes llargues incerteses tot i que, en el cas de Catalunya, el bon nivell 
d’inversions que hem tingut i tenim fa ser optimista i no avalen les tesis que de 
tant en tant s’escolten sobre la “fuga d’empreses” de Catalunya pel procés 
català. Per ser creïbles caldria conèixer casos concrets, que no coneixem i, per 
tant, val més que no juguem amb aquestes afirmacions que no ajuden en 
aquests moments ja de per si tan complicats. Sí que  poden marxar per l’alta 
fiscalitat catalana. Les multinacionals sempre tenen preparats plans de 
contingències però per a tot: per si es ven o no es ven, per si canvia la fiscalitat, 
per si cal marxar a un país low cost, etc.  

Els empresaris tenim el sentiment que el món polític està allunyat del món 
empresarial, tant per aquests llargs processos electorals sense consens, com 
per les decisions que en el dia a dia no es prenen, cosa que perjudica les nostres 
empreses i l’economia. La impossibilitat d’un consens per aprovar els 
pressupostos a Catalunya n’és una mostra i també ho és la no transposició per 
part del govern central de la directiva per a la Contractació Pública, que hauria 
afavorit l’accés de les pimes a la contractació. Vivim un capitalisme clientelar 
dels “amiguets” (un cronycapitalism) que segueix sent una realitat en molts 
temes: la plataforma petroliera Castor que pagarem entre tots, com també 
pagarem les autopistes radials de Madrid o els “Aves” deficitaris, en lloc 
d’invertir en infraestructures rendibles com el Corredor Mediterrani o rodalies, o 
l’ampliació de la C-17 o la B-40. Necessitem un Estat que gestioni els impostos 
en benefici de la població i de les empreses i no en benefici d’espavilats que 
acaben passant per la porta giratòria. 
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Cal també governar per millorar la formació. Tenim un 
desfasament important entre la formació que necessiten les empreses i la que 
tenen les persones i, per ser concrets,  sobren persones amb formació superior i 
en falten moltes amb FP. Hi ha una manca d’encaix permanent entre l’oferta i la 
demanda i això és un seriós avís per als governants i també per a tots els pares 
i mares que tenen l’opció d’orientar la formació dels seus fills. Avui, les 
oportunitats de feina estan més en formacions intermèdies que no en les 
superiors. Per ajustar aquests desequilibris, manca millorar la dotació 
pressupostària i també manca un observatori permanent de les formacions que 
el mercat del treball demanda. S’ha de posar en marxa la Llei de la FP, que ja fa 
més d’un any es va aprovar a Catalunya. Les empreses han de fer prevaler 
també la qualificació de les persones, encara que el seu cost sigui una mica 
més alt. O optem per la qualitat o no ens en sortirem. 

Aquest any PIMEC s’ha pronunciat a favor de revisar el salari mínim 
interprofessional, la primera patronal a fer-ho. És un tema polèmic però no hem 
volgut defugir de ser presents en aquest debat per responsabilitat. Pensem que 
és una decisió que es pot prendre, per sensibilitat social i sense que afecti la 
competitivitat que cal mantenir, amb consens de les parts. El nostre salari 
mínim és baix i té recorregut. 

També en matèria laboral, creiem que cal una revisió a fons, i amb consens, de 
l’esquema de relacions entre empresa i treballador. Ens calen unes noves 
relacions, entre d’altres factors, en l’àmbit de la contractació. Nosaltres 
pensem, i coincidim amb el Banc d’Espanya, que es pot reduir molt més la 
contractació temporal i incrementar més la fixa si ens plantegem unes noves 
regles més àgils i menys costoses de regular les plantilles, de manera que els 
empresaris perdin la por a contractar. També podem reduir molt el nombre de 
contractes i atansar-nos al contracte únic, que permeti el que en altres països 
anomenen “flexiseguretat”. La dualitat contractual no es correspon amb el que 
requereix el país per a progressar. Falta valentia i voluntat política i dels agents 
socials.  

No menys important és solucionar temes com el dèficit públic, greu problema, 
que encara ho seria més si hi hagués un augment dels interessos. Caldrà 
regenerar les institucions, abordar unes autèntiques reformes fiscal i 
energètica, així com promoure de debò la indústria, la innovació i 
l’emprenedoria amb orientació cap al petit i mitjà empresari i l’autònom, de 
manera que siguin tractats i valorats com es mereixen per la seva aportació 
principal a l’economia i a la creació de llocs de treball. Perquè l’atur és el nostre 
principal problema que hem de solucionar, però no amb l’increment de 
funcionaris, com sembla que està succeint. Els titulars de les campanyes 
electorals s’han de complir, amb responsabilitat, com qualsevol empresari o 
treballador en el seu lloc de feina. 

Com a penúltim tema volia reivindicar el necessari paper de les organitzacions  
empresarials a la nostra societat. Si no hi fossin s’haurien d’inventar però ho 
hauríem de fer millorant la seva gestió, transparència i ètica. Malauradament 
ens envolten massa episodis de mala gestió i corrupció que, tot i estar molt 
centrats en un entorn  
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molt concret, ens esquitxen a tots, per allò que a vegades es diu 
que “tots són iguals o tots fan el mateix”, quan això no és així. Cal establir 
mecanismes de transparència i control en totes les organitzacions. La Llei de 
Transparència, com a idea i sense entrar a valorar tot el seu contingut, és 
oportuna i va en la bona direcció. Com bé saben, PIMEC ha estat auditada 
durant 25 anys i disposa també d’un estricte codi ètic intern i estem molt 
orgullosos de com portem les coses. Ningú queda lliure de les males pràctiques, 
però és més difícil que aquestes es produeixin quan existeixen mecanismes 
eficients de control. Els organismes públics també han de tenir cura d’exigir una 
bona gestió i transparència a totes aquelles entitats amb les quals col·laboren. 
Prou d’impunitats! 

Per acabar, volia reiterar la nostra determinació, manifestada el passat 10 de 
desembre, de no endegar o repetir cap més intent d’acord, o del a vegades mal 
anomenat procés de fusió patronal, que posi en perill els principis i els objectius 
primordials de PIMEC. Som patronal de les pimes i pensem que un procés de 
barreja amb qualsevol representació de grans empreses afebliria la 
representació del nostre teixit. No podríem defensar bé les nostres pimes si 
compartíssim sensibilitats diferents i de difícil acord, per exemple, en matèria 
de fiscalitat empresarial, de contractació pública, dels llargs terminis de 
pagament o amb visions diferents de com gestionar les nostres entitats. No 
totes les patronals som o hem de ser iguals. Aquesta no és una declaració de 
bel·ligerància. Ens trobaran disposats a col·laborar en tots aquells temes 
d’interès comú empresarial.  

Un agraïment i reconeixement a la bona feina que fa el personal de PIMEC, de la 
Fundació, dels Joves Empresaris; sense més, voldria agrair-los a tots la seva 
presència i encoratjar-los a treballar plegats –empresaris, polítics i ciutadans– 
perquè puguem deixar enrere la xacra de la crisi i encarar un llarg període de 
recuperació econòmica i progrés social.  
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AUTORITATS CONFIRMADES 

 

• M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat 
• M. Iltre. Sr. Jordi Cinca, ministre de Finances d’Andorra 
• Excma. Sra. M. Llanos de Luna, delegada del Govern a Catalunya 
• Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
• Hble. Sra. Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament   
• Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies  
• Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement  
• Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació  
• M. Hble. Sr. José Montilla, expresident de la Generalitat 
• M. Hble. Sr. Joan Rigol, expresident Parlament de Catalunya  
• Iltre. Sr. Lluís M. Corominas, vicepresident Parlament de Catalunya,  
• Il·lm. Sr. Marc Castells, vicepresident de la Diputació de Barcelona 
• Sr. Fathallah Sijilmassi, secretari general Unió per la Mediterrània 
• Sr. Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern 
• Hble. Sr. Lluís Franco, president CTESC 
• Sr. Xavier Altimir, president Confederació Empresarial Andorrana 
• Sr. Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional 
• Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello, Ajuntament de Barcelona 
• Il·lm. Sr. Jaume Collboni, Ajuntament de Barcelona 
• Il·lma. Sra. Dolors Sabaté, alcaldessa de Badalona 
• Il·lm. Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers 
• Il·lm. Sr. Agustí Colom, Ajuntament de Barcelona 
• Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona 
• Sr. Ferran Tarradellas, director Comissió Europea representació a 

Barcelona 
• Sr. Salvador Alemany, president d’Abertis 
• Excm. Sr. Sixte Cambra, president del Port Barcelona 
• Il·lm. Sr. Josep Andreu, president del Port de Tarragona 
• Sr. Miquel Àngel Escobar, delegat territorial Govern Generalitat a 

Barcelona 
• Sr. Pere Aragonés, secretari d'Economia, Departament de la 

Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
• Sr. Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies 
• Sr. Xavier Gibert, secretari general d'Empresa i Coneixement 
• Sr. Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca 
• Il·lm. Sr. Domènec Espadalé, president Cambra Comerç Girona 
• Il·lm. Sr. Xavier Ribera, president Cambra Comerç Palamós 
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PROGRAMA PREVIST 
    
19.30 h.19.30 h.19.30 h.19.30 h.  Arribada dels assistents  
 Acreditació al 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 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 
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DADES D’INTERÈS  
 
 
o Mapa d’accés al Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Organització de sala (taules de premsa: 35, 36 i 45) 
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