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Què són els premis pimes? 
 

Els Premis Pimes són uns guardons que atorga PIMEC en reconeixement a les 
millors iniciatives empresarialsmillors iniciatives empresarialsmillors iniciatives empresarialsmillors iniciatives empresarials realitzades a Catalunya en diferents àmbits. 
Aquest any arriben a la seva 30a edició 30a edició 30a edició 30a edició i per celebrar-ho s’ha organitzat una 
gran gala que tindrà lloc al Palau Sant JordiPalau Sant JordiPalau Sant JordiPalau Sant Jordi, el 6 de juny6 de juny6 de juny6 de juny, i a la qual s’espera 
que assisteixin més de 1.200 persones del món econòmic, polític i social, entre 
elles Carles PuigdemontCarles PuigdemontCarles PuigdemontCarles Puigdemont, president de la Generalitat de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya, que 
presidirà l’acte.  

També es commemoren els 10 anys de la creació de la Fundació PIMECFundació PIMECFundació PIMECFundació PIMEC. És per 
això que, amb més força que mai, el sopar torna a tenir caràcter solidari per tal 
de vehicular el compromís del món empresarial amb la societat catalana. Les 
aportacions fetes pels assistents es destinaran al programa emppersonaemppersonaemppersonaemppersona de la 
Fundació PIMEC, que dona suport als empresaris i empresàries, i a les persones 
autònomes que s’han quedat sense negoci i sense feina i busquen una segona 
oportunitat.  

Ja fa 30 anys que posem en valor lJa fa 30 anys que posem en valor lJa fa 30 anys que posem en valor lJa fa 30 anys que posem en valor la força i la importància de les pimes i a força i la importància de les pimes i a força i la importància de les pimes i a força i la importància de les pimes i 
també de l’associacionismetambé de l’associacionismetambé de l’associacionismetambé de l’associacionisme. Per això, aquest any tindran un protagonisme 
especial els gremis i les associacions empresarials i professionals de 
Catalunya, ja que és important reconèixer que aquestes organitzacions 
segueixen tenint una funció cabdal en la defensa dels interessos dels petits i 
mitjans empresaris.  

Rècord de candidaturesRècord de candidaturesRècord de candidaturesRècord de candidatures    

Els Premis Pimes han assolit enguany una xifra rècord de participacióxifra rècord de participacióxifra rècord de participacióxifra rècord de participació amb 
101 candidatures101 candidatures101 candidatures101 candidatures provinents de 93 empreses93 empreses93 empreses93 empreses. Això suposa un augment del 
43% respecte a l’any passat, fet que s’associa amb la bona marxa de 
l’economia i, especialment, de les pimes.  

Les categories a què poden optar les empreses són: 

o Pime més competitiva (micro, petita i mitjana empresa) 

o Comerç més competitiu 

o Premi Fundació PIMEC als valors d’empresa 

o Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial 

El jurat valora especialment aquelles empreses que destaquen per la millora de 
la productivitatproductivitatproductivitatproductivitat, l’ús de la tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia, la innovacióinnovacióinnovacióinnovació, la creativitatcreativitatcreativitatcreativitat i que 
demostren el seu compromíscompromíscompromíscompromís amb el seu entorn social. Poden optar als 
guardons totes les empreses de Catalunya, de qualsevol àmbit econòmic, que 
no tinguin més de 249 treballadors, que tinguin una xifra de negoci no superior a 
50 milions d’euros i que no hagin superat cap d’aquests llindars en els dos 
últims exercicis. 

En el decurs de l’acte, també es lliuraran altres guardonsaltres guardonsaltres guardonsaltres guardons que no van a Jurat, 
com el Premi al Millor treball periodístic en temes econòmics, el Reconeixement 
en el comerç, el Reconeixement a la millor iniciativa col·lectiva, el Premi a 
l’Experiència de col·laboració empresa-formació professional, i el Premi a la 
Diplomàcia empresarial. 
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Els membres del Jurat 

 
Excm. Sr. Enric MilloExcm. Sr. Enric MilloExcm. Sr. Enric MilloExcm. Sr. Enric Millo    

Delegat 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 

Excma. Sra. Mercè ConesaExcma. Sra. Mercè ConesaExcma. Sra. Mercè ConesaExcma. Sra. Mercè Conesa    

Presidenta de la Diputació de Barcelona 

Excm. Sr.Excm. Sr.Excm. Sr.Excm. Sr.    Sixte CambraSixte CambraSixte CambraSixte Cambra    

President Autoritat Portuària de 
Barcelona 

Sr. JosepSr. JosepSr. JosepSr. Josep----Ramon Sanromà Ramon Sanromà Ramon Sanromà 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 

SSSSr. Javier Uriarte r. Javier Uriarte r. Javier Uriarte r. Javier Uriarte     

President d’ENDESA Energía, SA 

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

Director d’Empreses Catalunya de 
Telefónica de España 

Hble. Sr. Ignasi Farreres Hble. Sr. Ignasi Farreres Hble. Sr. Ignasi Farreres Hble. Sr. Ignasi Farreres     

President del Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials (CEES) 

Sr. Franz HeukampSr. Franz HeukampSr. Franz HeukampSr. Franz Heukamp    

Director general de l’IESE 

SSSSr. Josep Orihuelr. Josep Orihuelr. Josep Orihuelr. Josep Orihuel    

Redactor en Cap d'Expansión 

Sr. Francesc SerraSr. Francesc SerraSr. Francesc SerraSr. Francesc Serra    

Cap d’Economia de TV3 

Sr. Ramon RamonSr. Ramon RamonSr. Ramon RamonSr. Ramon Ramon    

Fundador de Caviaroli, SL 

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

President de PIMEC 

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

President de PIMEC Comerç 

Sr. Josep SotoSr. Josep SotoSr. Josep SotoSr. Josep Soto    

President de PIMEC Joves 

Secretaris del Jurat 

Sr. Miquel CampsSr. Miquel CampsSr. Miquel CampsSr. Miquel Camps    

Membre del Comitè Executiu de PIMEC 

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

Secretari general de PIMEC 

Suport 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 
 
     
Premi al Millor Treball Periodístic en temes 
econòmics: 

Món EmpresarialMón EmpresarialMón EmpresarialMón Empresarial    

  
Reconeixement en el comerç: 
 
 
Reconeixement a la millor iniciativa col·lectiva: 

Gremi de CarnissersGremi de CarnissersGremi de CarnissersGremi de Carnissers    de Barcelona i de Barcelona i de Barcelona i de Barcelona i 
ComarquesComarquesComarquesComarques    
    
AGIC AGIC AGIC AGIC ----    FERCAFERCAFERCAFERCA    

     
Premi DIPLOCAT a la Diplomàcia Empresarial 
Catalana 

BBBBeablooeablooeablooeabloo    

     
Col·laboració Empresa-Formació Professional  Institut La GarrotxaInstitut La GarrotxaInstitut La GarrotxaInstitut La Garrotxa    
     
     
Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresa: NNNNumintecumintecumintecumintec    ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones    
  

Premi a la Qualitat Lingüística en el món 
empresarial: 

Amb la col·laboració del Departament de Cultura 

AssAssAssAssociacióociacióociacióociació    PPPPriorat Enoturismeriorat Enoturismeriorat Enoturismeriorat Enoturisme    

     
Premi al Comerç més competitiu: Forn de pa i pastisseria CardonaForn de pa i pastisseria CardonaForn de pa i pastisseria CardonaForn de pa i pastisseria Cardona        

     
Premi a la Microempresa més competitiva: Electronic Intelligent ControlsElectronic Intelligent ControlsElectronic Intelligent ControlsElectronic Intelligent Controls    
     
Premi a la Petita Empresa més competitiva: Las Montañas del CanadáLas Montañas del CanadáLas Montañas del CanadáLas Montañas del Canadá    
     
Premi a la Mitjana Empresa més competitiva: 
 

Maquinaria Industrial DARAMaquinaria Industrial DARAMaquinaria Industrial DARAMaquinaria Industrial DARA    
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QUI SÓN ELS GUARDONATS? 
 

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

MÓN EMPRESARIALMÓN EMPRESARIALMÓN EMPRESARIALMÓN EMPRESARIAL        

PIMEC atorga enguany el Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics 
a la revista especialitzada en economia i empresa Món Empresarial. La patronal 
vol reconèixer aquesta publicació trimestral per haver creat un espai de debat 
plural de líders empresarials, col·legis professionals, sindicats i partits polítics 
amb reflexions econòmiques, anàlisi i opinions de referència de la mà d'experts i 
líders nacionals i internacionals.  

La publicació, inicialment distribuïda només a Catalunya, ha doblat la seva 
tirada amb el llançament a tot Espanya, passant de 10.000 a 20.000 
exemplars.  

PIMEC distingeix Món Empresarial per la qualitat dels seus continguts, per 
tractar permanentment temes relacionats amb les pimes i els autònoms i per 
haver aconseguit convertir-se en una revista econòmica de referència en 
l’àmbit estatal.     

    

Reconeixement en eReconeixement en eReconeixement en eReconeixement en el comerçl comerçl comerçl comerç    

GREMI DE GREMI DE GREMI DE GREMI DE CARNISSERSCARNISSERSCARNISSERSCARNISSERS    DE BARCELONA I COMARQUESDE BARCELONA I COMARQUESDE BARCELONA I COMARQUESDE BARCELONA I COMARQUES    

El Gremi de Carnissers, amb la seva llarga tradició històrica, té com a objectiu 
representar i defensar els interessos dels professionals d’aquest sector davant 
de l’Administració i altres organismes. 

A més, el Gremi porta a terme diversos cursos de formació entorn de l’ofici de 
carnisser i edita  trimestralment la revista Tall, amb l’objectiu de mantenir els 
agremiats informats de totes les qüestions relacionades amb la seva activitat. 

Aquesta organització ofereix assessorament fiscal, laboral i jurídic als seus 
membres. A més, a  “La Botigueta del Gremi”, els afiliats poden trobar 
productes per a la seva carnisseria a uns preus exclusius.  

PIMEComerç vol reconèixer aquest any el Gremi de Carnissers per la seva 
important trajectòria, però molt especialment per la recent troballa d’un arxiu 
històric d’uns 200 documents que daten dels tres darrers segles. El conjunt, que 
fa referència a les normatives relacionades amb el consum de la carn i les 
condicions alimentàries dels habitants de Barcelona, ens ajuda a posar en valor 
la importància de l’associacionisme al llarg de la història i a establir els 
fonaments per encarar el futur amb legitimitat i confiança. 

    

Reconeixement a la millor iniciativa col·lectivaReconeixement a la millor iniciativa col·lectivaReconeixement a la millor iniciativa col·lectivaReconeixement a la millor iniciativa col·lectiva    

AAAAGIC GIC GIC GIC ----    FERCAFERCAFERCAFERCA    

L’Associació de Gremis d’Instal·ladors (AGIC) i la Federació Catalana 
d’Associació Territorials d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, 
Climatització i Afins de Catalunya (FERCA) van acordar integrar-se en una 
nova federació anomenada AGIC-FERCA. L’objectiu era crear una entitat forta 
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i representativa per tal de defensar els drets de les empreses instal·ladores 
davant dels organismes públics i altres entitats privades.  

La responsabilitat i el compromís en aquesta època de transició després de la 
forta crisi que ha colpejat el sector i la professionalitat a través de l’obtenció 
de resultats tangibles i la integritat, són valors sobre els quals s’ha fundat la 
nova federació. Representa un col·lectiu que realitza una tasca essencial de 
servei a la ciutadania i les empreses per implementar els avanços tecnològics i 
en eficiència energètica tot promovent la transformació de la societat. 

Amb 20 associacions federades i més de 5.500 empreses instal·ladores, AGIC-
FERCA ha passat a ser una de les entitats amb més representativitat de 
Catalunya i de l’Estat espanyol. Aquesta nit AGIC-FERCA rep el reconeixement 
a la millor iniciativa col·lectiva. 

 

Premi Premi Premi Premi DIPLOCAT DIPLOCAT DIPLOCAT DIPLOCAT a la Diplomàcia Empresarial Catalana a la Diplomàcia Empresarial Catalana a la Diplomàcia Empresarial Catalana a la Diplomàcia Empresarial Catalana     

BEABLOOBEABLOOBEABLOOBEABLOO    

Beabloo és una empresa líder en el desenvolupament de solucions de 
màrqueting digital omnicanal i d’anàlisi de Big Data, tant online com offline, 
amb seu central a Barcelona, oficines a la Xina i presència a més de 40 països. 

La tecnologia de Beabloo permet a les empreses observar el recorregut que fan 
els clients, els seus gustos, les seves preferències i els seus hàbits, de manera 
que poden personalitzar les experiències de compra i crear interaccions d’alt 
impacte. 

Les solucions de l’empresa es poden implementar en comerços, centres 
comercials, universitats, aeroports, hotels, fires professionals i altres ubicacions 
de cara al client. Moltes companyies del sector retail ja utilitzen Beabloo per 
conèixer de quina manera les campanyes online afecten les botigues físiques i 
viceversa. 

PIMEC i Diplocat premien aquesta nit Beabloo per projectar la imatge de 
Catalunya al món. Amb seu a Barcelona, aquesta empresa ha exportat la seva 
pròpia tecnologia al Regne Unit, Itàlia, Holanda, Noruega, Alemanya, Turquia, 
Orient Mitjà, la Xina, Hong-Kong i Sud-Amèrica, gràcies al seu dinamisme i a 
l’associació amb inversors estrangers. Beabloo compta amb més de 60 
empleats de 10 nacionalitats diferents.  

 

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    

INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT LA GARROTXALA GARROTXALA GARROTXALA GARROTXA    

L’Institut La Garrotxa és un centre ubicat a Olot que ha fet notables esforços 
per impulsar els lligams amb el món de l’empresa que l’envolta. La Garrotxa és 
una comarca eminentment industrial i compta amb un teixit empresarial ric i 
divers. A principis dels 90, aquest centre i una gran quantitat d’empreses van 
entendre que es necessitaven mútuament per lligar millor l’oferta formativa 
professional i la demanda del mercat laboral. Amb suport i implicació de 
l’administració local, l’Institut La Garrotxa ha establert diferents vies de 
col·laboració que poden servir d’exemple per a altres centres i territoris del país. 
El centre és, per tant, molt sensible a les necessitats de les empreses i del 
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territori, i molt actiu participant en projectes d'alt valor afegit per a la indústria, 
com ara el Projecte Robolot.  
 
L'Institut gaudeix d’un gran reconeixement i ha estat sempre un centre pioner. 
En el seu moment va ser designat com a Projecte d'Integració de la Formació 
Professional i posteriorment com a centre FP.cat. El centre desenvolupa des de 
fa molts anys formació contínua per a les persones treballadores ocupades. Cal 
destacar, també, la seva activitat de suport a la innovació a les empreses del 
seu voltant, i és un dels centres participants en el programa Innova FP que 
promou el Departament d'Ensenyament. Aquest darrer és un element que 
PIMEC valora molt positivament, ja que la formació professional és clau per a la 
competitivitat de les pimes catalanes, no només per l'aportació de 
professionals qualificats al mercat del treball, sinó per la proximitat a les 
empreses, que fa possible aquesta transferència de coneixement.   
 
Creat l’any 1974, l’IES Garrotxa va començar en les branques d’electricitat, 
administració i mecànica. A final dels 70 s’hi afegeixen sanitat, moda i 
delineació. Al 1995 el centre es converteix en institut d’ensenyament secundari 
en incorporar l’ESO i el Batxillerat al seu pla d’estudis. Al 2015/16 totalitza la 
xifra de 1.197 alumnes, prop de la meitat dels quals en cicles formatius, vuit 
d'ells de Grau Mitjà i cinc de Grau Superior. El centre també imparteix el curs 
d’accés al Grau Superior que fomenta el progrés acadèmic i professional dels 
alumnes.   
 

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    

NUMINTEC COMUNICACIONESNUMINTEC COMUNICACIONESNUMINTEC COMUNICACIONESNUMINTEC COMUNICACIONES    

Fundada el 2002 al districte tecnològic del 22@ a Barcelona, Numintec és una 
companyia de serveis de telecomunicacions, especialitzada en la gestió de 
comunicacions i serveis corporatius. A banda de la seva seu central a 
Barcelona, té oficines a Madrid i Lisboa, i el seu àmbit d'actuació s'estén per tot 
el món. Ja compta amb 38 treballadors.  

L'activitat de Numintec se centra en la venda de serveis en model de pagament 
per ús i gestionats via web, i un dels seus avantatges competitius és el 
desenvolupament de solucions a mida, que s'ajusten a les necessitats 
específiques de cada empresa. 

L’acció més destacada de Numintec a nivell de valors d’empresa ha estat el 
disseny i producció del curtmetratge El Corredor, que narra la trobada fortuïta 
entre un empresari que ho ha perdut tot i un dels seus antics treballadors, a qui 
va acomiadar cinc anys abans. Es tracta d’una metàfora del món empresarial 
en temps de crisi i és un reflex colpidor del que hem viscut en els darrers anys.  

El curt ha estat guardonat en nombrosos festivals nacionals i internacionals, 
com el Premi Gaudí i el Premi Goya, i ha estat nominat per als Premis de 
Cinema Europeu i seleccionat pels Premis Oscar de l’Acadèmica nord-
americana.   
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Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarialPremi a la Qualitat Lingüística en el món empresarialPremi a la Qualitat Lingüística en el món empresarialPremi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial    

ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISMEASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISMEASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISMEASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME    

L’Associació Priorat Enoturisme és un encaix natural dels diferents sectors 
econòmics que sorgeixen majoritàriament al voltant del món del vi, però també 
de l’oli.  Aquesta confluència es produeix l’any 2013 i, actualment, compta amb 
una seixantena llarga d’empreses, entre les quals allotjaments, restaurants, 
vinateries, cellers de les dues denominacions d’origen del Priorat, la DOQ Priorat 
i la DO Montsant, molins d’oli artesà de la DO Siurana, una empresa de taxi, 
empreses d’activitats i agències de viatge. 

PIMEC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya premien 
aquesta nit l’associació per la recent campanya “Priorat Terroir”, un projecte 
que té com a objectiu crear un espai comú entre les dues denominacions 
d’origen que conviuen a la comarca. L’experiència consisteix en una ruta per 12 
cellers membres de l’Associació. Els participants disposen d'un passaport amb 
informació sobre la comarca i els cellers i, si completen la ruta, s’emporten com 
a obsequi 12 ampolles de vi, una de cada celler. L’excel·lent campanya de 
comunicació, la bona qualitat dels textos i la varietat de formats de 
presentació de la informació justifiquen que Priorat Enoturisme sigui 
mereixedor d’aquest guardó.  

A més, a Priorat Enoturisme aposten, defensen i utilitzen el català com a 
llengua vehicular. Des que va néixer l’Associació, el català ha estat la llengua 
d’ús habitual en el dia a dia, tant a nivell oral en l’atenció al públic com a nivell 
escrit en fullets, pressupostos, cartes, revistes, retolació... 

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 idiomes com el castellà, l’anglès 
i el francès quan els visitants així ho requereixen. 

 

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    

FORN DE PA IFORN DE PA IFORN DE PA IFORN DE PA I    PASTISSERIA CARDONAPASTISSERIA CARDONAPASTISSERIA CARDONAPASTISSERIA CARDONA    

Forn de Pa i Pastisseria Cardona és una empresa familiar centenària, fundada 
per Pau Cardona Rigol l’any 1885. Va néixer com a forn de pa, per abastir la 
població de Corbera de Llobregat. Cap al 1950, es va incorporar l’activitat de 
pastisseria, començant a petita escala, i va anar evolucionant a mesura que ho 
feia la societat del país. 

El salt important es va produir durant els anys 80 i 90, quan van obrir una 
botiga en cada una d’aquestes dècades, a més de reformar en profunditat la 
primera incorporant-hi una cafeteria. Ja en els 2000, es va reformar i es va 
afegir una cafeteria en un altre dels establiments de Corbera i es va inaugurar 
una pastisseria-cafeteria amb terrassa a Molins de Rei. 

En cada obertura i cada reforma, s’ha mantingut el disseny corporatiu, així com 
incorporat les últimes novetats en mobiliari i tecnologies, de manera que tots 
els establiments estan connectats en xarxa a un ordinador central. L’empresa 
es troba en plena transformació digital, amb presència creixent a les 
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xarxes socials, renovació de la pàgina web i construcció d’una base de dades 
qualificada. 

Forn de Pa i Pastisseria Cardona, amb quatre establiments comercials i 20 
treballadors, és un clar exemple de com el comerç de proximitat, tan arrelat als 
nostres pobles i ciutats, ha sabut fer front a la transformació econòmica i 
social que estem experimentant sense perdre la seva essència i esperit de 
servei.  

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

ELECTRONIC INTELLIGENT CONTROLSELECTRONIC INTELLIGENT CONTROLSELECTRONIC INTELLIGENT CONTROLSELECTRONIC INTELLIGENT CONTROLS    

E-Controls és el nom comercial d’aquesta empresa de Sant Boi que ofereix 
solucions d’eficiència energètica a oficines i hotels, entre altres edificis. Els 
serveis d’aquesta micropime, que van des de la il·luminació fins a la 
climatització, han anat evolucionant al llarg de la seva trajectòria, passant de 
ser un  fabricant més a proveir els seus clients amb solucions que inclouen 
formació i suport tècnic. 

Durant el darrer any, l’empresa ha creat un nou lloc web en format HTML5 per 
adaptar-se a les noves necessitats dels mercats. A més, cada any editen un 
catàleg on inclouen tots els seus productes, les últimes novetats i els projectes 
més rellevants duts a terme l’any anterior. Tots els productes del catàleg són 
dissenyats i desenvolupats per E-Controls i fabricats a la seva planta de 
producció a Sant Boi de Llobregat. 

E-Controls és present a diferents fires del sector com la fira de Frankfurt, 
Light&Building, ISH Clima o Hostelco, i ja té representació comercial a diversos 
països d’Amèrica Llatina, entre ells l’Equador, Xile i Costa Rica.  

Durant el 2016, l’empresa ha fet una forta aposta per posar-se al dia en 
Prevenció de Riscos Laborals, fent formacions a la seva plantilla, formada per 8 
treballadors.  

 

Premi Premi Premi Premi a la a la a la a la Petita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitivaPetita Empresa més competitiva                            

LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ, SL LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ, SL LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ, SL LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ, SL  

CANADÁ és una companyia de producció fundada a Barcelona el 2008. Els 
directors, Nicolás Méndez i Lope Serrano, van decidir unir les seves forces i el 
seu talent per tal de desenvolupar la seva pròpia visió sobre el cinema. En els 
seus inicis, aquesta productora audiovisual va treballar fent vídeos per a 
segells discogràfics independents i trencadors, però molt aviat va començar a 
captar l’atenció d’agències de publicitat i clients.  

El punt d’inflexió va ser la gravació del videoclip “Bombay” del músic canari El 
Guincho. Aquesta producció va tenir un gran impacte a nivell mundial i va 
desencadenar l’èxit internacional de CANADÁ. Després d’uns anys en què van 
ser representats per Partizan, una productora de referència internacional, el 
col·lectiu va decidir canviar de parella en l’intent d’obtenir un acord sobre el 
procés de producció. Actualment CANADÁ està representat als Estats Units 
per Directors Bureau. Amb seu a Barcelona ja compta amb 25 treballadors.  
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CANADÁ ha estat treballant aquests últims anys en la creació de vídeos per a 
grans clients i en la producció de vídeos musicals per a bandes com Two Door 
Cinema Club, Scissor Sisters o Phoenix. 

    

    

Premi Premi Premi Premi a la a la a la a la Mitjana Empresa més competitivaMitjana Empresa més competitivaMitjana Empresa més competitivaMitjana Empresa més competitiva    

MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, SLMAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, SLMAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, SLMAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, SL    

Des que es va fundar el 1996, DARA PHARMACEUTICAL PACKAGING ha 
recorregut un ferm camí cap a la qualitat, la innovació i l'excel·lència 
tecnològica, contribuint a la millora del benestar i la qualitat de vida de la 
societat. Dara Pharma, empresa de Granollers amb 138 treballadors, 
proporciona a la indústria farmacèutica, biotecnològica i cosmètica els equips 
tecnològics més avançats del mercat, amb un alt component d'innovació i 
desenvolupament i una gran capacitat d'adaptació i personalització de cada 
projecte a les necessitats específiques del client. 

Aquesta mitjana empresa fabrica equips per al rentat, esterilització, ompliment 
i tancament de flascons, vials, cartutxos, xeringues i bosses, així com per al 
condicionament de productes líquids, semisòlids i en pols en condicions estèrils. 

La vocació internacional de Dara Pharma és un element fonamental de la 
companyia, que exporta el 90% de la seva producció. Els equips de vendes, 
direcció de projectes i servei postvenda operen a nivell mundial, amb presència 
a més de 80 països. 

Coincidint amb el seu 20è aniversari, l’empresa ha incorporat diferents 
novetats el 2016 i el 2017. Quant a infraestructures, ha obert dues noves 
plantes: una a Jalisco (Mèxic) i l’altra a Granollers, on té la seva planta principal.  
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PARLAMENT DEL PRESIDENT DE PIMEC 
Molt Honorable President, Molt Il·lustre Ministre d’Andorra, Molt Honorable 
Presidenta del Parlament, Excel·lentíssim Delegat del Govern, Il·lustríssim 
Alcalde accidental de Barcelona, Honorables Consellers, Excel·lentíssima 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, President i President d’Honor de la 
Fundació PIMEC, diputats, autoritats, senyores i senyors, bona nitbona nitbona nitbona nit 

Enguany, aquests premis són els més rellevantssón els més rellevantssón els més rellevantssón els més rellevants de tots els que hem celebrat 
perquè commemorem quatre efemèrides alhora: 
• Els 40 anys  de la fundació de les patronals  SEFES i  la primera  PIMEC. 
• Els 30 anys del primer Sopar dels Premis Pimes. 
• Els 20 anys de la integració entre PIMEC i SEFES, que donà lloc a la primera 

patronal de pimes i autònoms de Catalunya. 
• I els 10 anys de la Fundació PIMEC, l’ànima de PIMEC, com nosaltres diem, i 

a la qual dediquem aquest sopar. 

Si mirem 30 anys enrere, sens dubte la fotografia d’aquell primer sopar dels 
Premis Pimes seria ben diferent, com també ho seria la fotografia de la societat 
i l’economia catalanes. O potser no tant... 

En el sopar del 1987, els empresaris estaven amoïnats per la recent entrada en 
vigor de l’IVA, arran de l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea, així com per 
l’arribada de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que entraria en vigor el 
1990 i que provocaria la primera gran mobilització d’empresaris de PIMEC. 

Tres dècades més tard, els empresaris seguim preocupats pel marc fiscal, no els empresaris seguim preocupats pel marc fiscal, no els empresaris seguim preocupats pel marc fiscal, no els empresaris seguim preocupats pel marc fiscal, no 
gens favorable per a les pimesgens favorable per a les pimesgens favorable per a les pimesgens favorable per a les pimes, sobretot pel que fa a l’Impost de Societats, i 
per les recents noves obligacions de declaració de l’IVA, quequequeque a partir del juliol a partir del juliol a partir del juliol a partir del juliol 
suposaran un nou cost i noves complicacions administratives per a les suposaran un nou cost i noves complicacions administratives per a les suposaran un nou cost i noves complicacions administratives per a les suposaran un nou cost i noves complicacions administratives per a les 
empresesempresesempresesempreses. 

El 87, ens emocionàvem amb la decisió de fer els Jocs Olímpics de Barcelona. 
Ens preocupàvem per un cert proteccionisme que vèiem en el president 
Reagan. 

30 anys més tard, ens preocupen els tics proteccionistes del president Trump 
en matèria econòmica i mediambiental i també ens preocupa el Brexit. 

És evident, però, que Catalunya ha fet un progrés espectacular en aquests 
trenta anys. Hem augmentat la població en un 25% i hem triplicat la renda per 
càpita, malgrat les desigualtats econòmiques i socials que encara patim. 

L’any 87 començàvem a superar la traumàtica reconversió industrial de finals 
dels setanta i principis dels vuitanta, i el nostre PIB creixia amb dinamisme, a 
ritmes propers al 5%. Actualment, i després de cloure 8 anys de greu 
crisi econòmica, sembla que consolidarem un ritme de creixement del 3%.sembla que consolidarem un ritme de creixement del 3%.sembla que consolidarem un ritme de creixement del 3%.sembla que consolidarem un ritme de creixement del 3%.   

Bé, però més enllà de paral·lelismes històrics, som optimistes ssom optimistes ssom optimistes ssom optimistes sobre la bona obre la bona obre la bona obre la bona 
evolució actual de la nostra economia.evolució actual de la nostra economia.evolució actual de la nostra economia.evolució actual de la nostra economia. Continuem batent rècords 
d’exportacions, es crea ocupació i han augmentat notablement les 
afiliacions a la Seguretat Social. Les nostres empreses creixen també en 
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inversions i confiança, i pensem que aquepensem que aquepensem que aquepensem que aquesta evolució continuarà al llarg del sta evolució continuarà al llarg del sta evolució continuarà al llarg del sta evolució continuarà al llarg del 
2018.2018.2018.2018.  

Creix l’ocupació, i per això ara seria un bon moment per fer una segona fer una segona fer una segona fer una segona 
reforma laboral que millorés la inseguretat jurídica que va deixar la primera reforma laboral que millorés la inseguretat jurídica que va deixar la primera reforma laboral que millorés la inseguretat jurídica que va deixar la primera reforma laboral que millorés la inseguretat jurídica que va deixar la primera 
reforma i que resolgués, entre d’altres, el desequilibri entrereforma i que resolgués, entre d’altres, el desequilibri entrereforma i que resolgués, entre d’altres, el desequilibri entrereforma i que resolgués, entre d’altres, el desequilibri entre    el nombre de el nombre de el nombre de el nombre de 
contractes temporals i de fixoscontractes temporals i de fixoscontractes temporals i de fixoscontractes temporals i de fixos. A ningú li agrada aquest desequilibri  i es pot 
millorar.  És més, l’hem de solucionar, a risc que ens ho mani ia risc que ens ho mani ia risc que ens ho mani ia risc que ens ho mani i  solucioni la UEsolucioni la UEsolucioni la UEsolucioni la UE, 
com recentment ha passat amb les indemnitzacions dels interins. Fem moltes Fem moltes Fem moltes Fem moltes 
refrefrefreformes fiscals, massa, però poques reformes laborals.ormes fiscals, massa, però poques reformes laborals.ormes fiscals, massa, però poques reformes laborals.ormes fiscals, massa, però poques reformes laborals. 

El creixement de l’ocupació també ha agreujat la manca de titulats d’FP, tot i 
que creix el nombre d’estudiants. Totes les empreses pateixen per trobarTotes les empreses pateixen per trobarTotes les empreses pateixen per trobarTotes les empreses pateixen per trobar----
ne.ne.ne.ne. Aquest és un compromís que tots nosaltres tenim pendent. D’una banda, les 
Administracions han d’aconseguir que l’oferta de formació  s’ajusti a la 
demanda i també han de fer campanyes publicitàries per incentivar l’FP. Els 
pares han de tenir més visió de l’excel·lent oportunitat que suposa estudiar 
FP.  Els empresaris  hem de donar més suport a les pràctiques. Finalment, als Finalment, als Finalment, als Finalment, als 
jovesjovesjovesjoves elselselsels  mancamancamancamanca interès per formarinterès per formarinterès per formarinterès per formar----se en l’FP, ise en l’FP, ise en l’FP, ise en l’FP, i  haurien de ferhaurien de ferhaurien de ferhaurien de fer seu allò que seu allò que seu allò que seu allò que 
“la feina a la fàbrica també mola”.“la feina a la fàbrica també mola”.“la feina a la fàbrica també mola”.“la feina a la fàbrica també mola”. 

Venen grans canvis amb la digitalització, la robòtica, i cal estar formats i 
preparats. La rapidesa dels canvis,  la necessitat d’assimilar-los i les seves 
possibles conseqüències en l’entorn de l’ocupació són els grans reptes a 
afrontar. Fins ara, la principal exclusió per als emprenedors era l’accés al 
finançament. Ara, la transformació digital podrà suposar un tipus d’exclusió 
encara més letal per a les empreses i les persones. No podem perdre aquest No podem perdre aquest No podem perdre aquest No podem perdre aquest 
tren de la digitalització.tren de la digitalització.tren de la digitalització.tren de la digitalització. 

No els vull avorrir amb la llarga llista de mesures i reformes pendents en què 
l’equip de PIMEC treballa dia a dia  i reivindica  a nivell català, espanyol i 
europeu. Faig una passada ràpida d’alguns temes que ens ocupen, com una 
nova directiva sobre la segona oportunitat; potenciar els nostres productes de 
proximitat i de qualitat amb el programa BEN FET; la necessària reforma del 
mercat elèctric;  la supressió de l’impost al sol, i la denúncia del greuge que la denúncia del greuge que la denúncia del greuge que la denúncia del greuge que 
suposa per a la nostra competitivitat l’existència d’una energia més barata suposa per a la nostra competitivitat l’existència d’una energia més barata suposa per a la nostra competitivitat l’existència d’una energia més barata suposa per a la nostra competitivitat l’existència d’una energia més barata 
al País Bascal País Bascal País Bascal País Basc;  l’adaptació de la normativa sobre contractació pública a les 
directives europees per donar veritable joc a les pimes; la introducció d’un 
règim sancionador contra les empreses moroses, reivindicació històrica de 
PIMEC i de la Plataforma Contra la Morositat; l’eliminació de les nombroses l’eliminació de les nombroses l’eliminació de les nombroses l’eliminació de les nombroses 
barreres que limibarreres que limibarreres que limibarreres que limiten la dimensió de les nostresten la dimensió de les nostresten la dimensió de les nostresten la dimensió de les nostres pimespimespimespimes, i la necessitat d’una 
regulació estable i favorable al petit comerç de proximitat.  Aquí voldria 
destacar l’important creixement d’entitats que s’han adherit a PIMEComerçPIMEComerçPIMEComerçPIMEComerç 
gràcies a la bona feina que fan a favor dels comerços i també, per què no dir-
ho, a la nefasta feina que varen fer d’altres. 

PIMEC ha fet seu el desig que Barcelona aculli l’Agència Europea del 
Medicament. Així ho hem demanat per escrit a la ministra, i estarem al costat 
de totes les organitzacions que ho demanin. Barcelona és, sens dubte, la Barcelona és, sens dubte, la Barcelona és, sens dubte, la Barcelona és, sens dubte, la 
millor opció per ubicarmillor opció per ubicarmillor opció per ubicarmillor opció per ubicar----la.la.la.la. 
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En un altre ordre de coses, tant ara com fa trenta anys, tenim la impressió que 
la majoria dels nostres governants continuen pensant en una petita minoria a 
l’hora de legislar i fer política, en lloc de  fer-ho en clau dels qui generem la 
majoria del PIB i de l’ocupació. Cal que prioritzin les raons econòmiques sobre Cal que prioritzin les raons econòmiques sobre Cal que prioritzin les raons econòmiques sobre Cal que prioritzin les raons econòmiques sobre 
les polítiques en la seva presa de decisionsles polítiques en la seva presa de decisionsles polítiques en la seva presa de decisionsles polítiques en la seva presa de decisions. Tot just, la setmana passada, per 
exemple, els Pressupostos Generals de l’Estat 
s’aprovaven amb  concessions territorials notablement desiguals, i que 
curiosament no han aixecat gaire debat. I aquestes desigualtats en la 
pressupostació encara s’amplien amb la seva execució posterior: a Catalunya a Catalunya a Catalunya a Catalunya 
només s’executa un terç de l’obra púnomés s’executa un terç de l’obra púnomés s’executa un terç de l’obra púnomés s’executa un terç de l’obra pública pressupostada, incloentblica pressupostada, incloentblica pressupostada, incloentblica pressupostada, incloent----hi el hi el hi el hi el 
recurrent problema que tenim de millora de rodalies i del corredor recurrent problema que tenim de millora de rodalies i del corredor recurrent problema que tenim de millora de rodalies i del corredor recurrent problema que tenim de millora de rodalies i del corredor 
ferroviariferroviariferroviariferroviari mediterrani.mediterrani.mediterrani.mediterrani. I això es repeteix cada any. 

La insatisfacció de la societat amb la classe política i el sistema en generalLa insatisfacció de la societat amb la classe política i el sistema en generalLa insatisfacció de la societat amb la classe política i el sistema en generalLa insatisfacció de la societat amb la classe política i el sistema en general 
es manifesta a les xarxes socials, al carrer i a les urnes, com hem vist arreu 
d’Europa. PIMEC no es manté indiferent. Ens preocupen la desigualtat, la PIMEC no es manté indiferent. Ens preocupen la desigualtat, la PIMEC no es manté indiferent. Ens preocupen la desigualtat, la PIMEC no es manté indiferent. Ens preocupen la desigualtat, la 
precarietat iprecarietat iprecarietat iprecarietat i llll’’’’exclusió social, i creiem que hem d’evolucionar cap a un exclusió social, i creiem que hem d’evolucionar cap a un exclusió social, i creiem que hem d’evolucionar cap a un exclusió social, i creiem que hem d’evolucionar cap a un 
capitalisme molt més inclusiucapitalisme molt més inclusiucapitalisme molt més inclusiucapitalisme molt més inclusiu. En aquest sentit, per exemple, ara fa 
exactament un any vàrem impulsar  un debat sobre el salari mínim, i hem donat 
suport a la recent proposta de renda social garantida, amb esmenes 
constructives perquè la inserció  vagi per davant dels subsidis. 

El sistema polític i les lleis s’han de reformar i repensar decididament  per tal de 
combatre la interminablecombatre la interminablecombatre la interminablecombatre la interminable corrupció corrupció corrupció corrupció que ens afecta, i renovar la seva 
legitimitat davant d’un poble cansat. PIMEC farà sempre costat als 
qui vulguin  regenerar la nostra societat, la nostra política i la nostra economia. 

No m’oblido d’expressar la meva sincera felicitació a tots els guardonats. Com 
cada any, és un orgull veure que tenim magnífiques empreses. Elles són el Elles són el Elles són el Elles són el 
veritable motor de l’economia catalana i elles saben construir castells com veritable motor de l’economia catalana i elles saben construir castells com veritable motor de l’economia catalana i elles saben construir castells com veritable motor de l’economia catalana i elles saben construir castells com 
ningú eningú eningú eningú en el món, com el que hem volgut simbolitzar avui aquí.n el món, com el que hem volgut simbolitzar avui aquí.n el món, com el que hem volgut simbolitzar avui aquí.n el món, com el que hem volgut simbolitzar avui aquí.  És un 
excel·lent indicador de millora  que enguany s’hagin presentat un 30% més de 
candidatures. 

No puc acabar sense fer esment al debat que afecta Catalunya. Fa 4 anys 
PIMEC va dir que respectava el dret a decidir i ho mantenim, tot i que hem 
procurat mantenir-nos en tot moment en una posició prudent de silenci, sense 
fer posicionaments que anessin més enllà del dret a decidir, per respecte a la 
pluralitat dels empresaris que representem, que al cap i a la fi són els que tenen 
la paraula per opinar i decidir.  

Continuarem en aquesta posició i, si algun dia cal, farem 
una enquesta als empresaris que representem.  

No és fàcil conviure amb tot el que estem vivint. Però confio en la fortalesa de confio en la fortalesa de confio en la fortalesa de confio en la fortalesa de 
Catalunya,Catalunya,Catalunya,Catalunya,    del seu teixit econòmic i de la seva societatdel seu teixit econòmic i de la seva societatdel seu teixit econòmic i de la seva societatdel seu teixit econòmic i de la seva societat. I vull  confiar també 
que encara hi haurà capacitat de diàleg i d’entesa entre tots per trobar camins 
i solucions als greuges que se’ns plantegen. 

Per acabar, vull dir-vos que em complau poder presidir aquest sopar del 30è 
aniversari, conjuntament amb tots vosaltres, amb l’equip de PIMEC, del 
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qual estic molt orgullós, amb la Fundació Social que fa molt bona feina, amb 
tots els gremis i associacions per la pinya que fem,  i amb els membres del CE i 
de la JD. Plegats formem un equip de 500 empresaris al servei altruista de la 
patronal i, per tant, de tots vosaltres, els empresaris. PIMEC va bé. 

Avui, com vàrem fer fa trenta anys, us demano que continueu lluitantus demano que continueu lluitantus demano que continueu lluitantus demano que continueu lluitant, dia rere 
dia, pels vostres negocis, les vostres empreses que són el present i el futur del 
país, i avui també, com vàrem fer fa 30 trenta anys,  renovem el nostre 
compromís amb vosaltres. Com sempre, ens tindreu al vostre costat.Com sempre, ens tindreu al vostre costat.Com sempre, ens tindreu al vostre costat.Com sempre, ens tindreu al vostre costat.    
Moltes gràcies i fins l’any vinent! 
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AUTORITATS CONFIRMADES 
 

o M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat 

o M. Il·ltre. Sr. Francesc Camp, ministre de Turisme i Comerç d’Andorra 

o M. Hble. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya 

o Excm. Sr. Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya 

o Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello, alcalde accidental de Barcelona 

o Hble. Sra. Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament 

o Hble. Sr. Jordi Jané, conseller d’Interior 

o Hble. Sr. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat 

o Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 

o Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement 

o Excma. Sra. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona 

o Excm. Sr. Xavier Garcia Albiol, senador i president del PPC 

o Sr. Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern 

o Il·lm. Sr. Marc Castells, vicepresident de la Diputació de Barcelona 

o Hble. Sr. Lluís Franco, president CTESC 

o Excm. Sr. Miquel Valls, president del Consell de Cambres de Catalunya 

o Sr. Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional 

o Sr. Jordi Turull, president del Grup Parlamentari Junts pel Si 

o Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona 

o Sr. Ferran Tarradellas, director de la representació Comissió Europea a 
Barcelona 

o Excm. Sr. Sixte Cambra, president Port Barcelona 

o Il·lm. Sr. Josep Andreu, president Port de Tarragona 

o Sr. Joan Gibert, secretari general d’Empresa i Coneixement 

o Sr. Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies 

o Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 

o Sra. Iolanda Piedra, presidenta del Club Segle XXI a Catalunya 

o Sr. Jordi Mora, president de PIMEM Mallorca 

o Sr. Pere Aragonés, secretari d’Economia 

o Sr. Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat 
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PROGRAMA PREVIST 
    
    
19.30 h19.30 h19.30 h19.30 h.  Convocatòria dels assistents 

 Acreditació i accés al Palau 

 

20.00 h.20.00 h.20.00 h.20.00 h. Arribada del President de la Generalitat. 

 

20.10 h20.10 h20.10 h20.10 h. Constitució de la taula presidencial. 

  

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 Introducció dels Premis Pimes 

 

20.40 h.20.40 h.20.40 h.20.40 h. Acció commemorativa de la 30a Edició dels Premis Pimes 

 

21.00 h.21.00 h.21.00 h.21.00 h.  INICI DEL SOPAR  

 

22.20 h.22.20 h.22.20 h.22.20 h. CONTINUACIÓ CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS 

  

o Lliurament del sobre del Jurat 

o Lliurament dels 11 premis de la nit  

o Missatge del Sr. Josep González, president de PIMEC. 

o Cloenda de l’acte de lliurament a càrrec del M. Hble. Sr. Carles 
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya 

    

23.35 h.23.35 h.23.35 h.23.35 h.    Finalització de l’acte 
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DADES D’INTERÈS  
 
 
o Mapa d’accés al Palau Sant Jordi 

 
 

o Organització de sala (taules de premsa: 29, 30 i 47) 
 

 



 



Amb el patrocini:

Amb el suport de:

Viladomat, 174 · 08015 Barcelona · Tel. 93 496 45 00 · Fax 93 496 45 02 · www.premispimes.org


