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Més de 1.200 persones participen a les activitats de 

PIMEC en el marc del BizBarcelona 2022 

 

Barcelona, 10 de novembre de 2022. PIMEC ha encoratjat a les pimes i a les persones 
a impulsar el talent i la innovació per esdevenir empreses de futur, en el marc del 
BizBarcelona 2022, l’esdeveniment de referència per ajudar i acompanyar a les 
empreses i els emprenedors per fer créixer els seus negocis. Com a membre del 
comitè promotor de BizBarcelona, PIMEC ha estat present un any més, aportant 
continguts, presentant diverses activitats i assessorant les persones empresàries i 
emprenedores des de l’estand institucional. 

Un cop més s'ha celebrat conjuntament el BizBarcelona i el Saló de l'Ocupació i PIMEC 
hi ha participat a través de l’assessorament i acompanyament a les pimes i persones 
autònomes i emprenedores, així com informant a les persones que busquen ocupació o 
oportunitats professionals, sobre els programes disponibles, així com l'oferta formativa 
a l'abast.  

 

Les xifres de PIMEC al BizBarcelona 2022 

Més de 600 persones han comptat amb assessorament personalitzat a l’estand de 
PIMEC per a la millora de la competitivitat del seu negoci, en aspectes clau com la 
internacionalització, la sostenibilitat, la innovació, la formació, l’assessoria jurídica, entre 
altres qüestions. 

D’altra banda, PIMEC ha organitzat un total de 3 conferències que han anat a càrrec 
de Jordi Urbea, Mònica Mendoza i Jordi Reche, que han comptat amb l’assistència de 
més 350 persones. De la mà de PIMEC Formació, també s’han fet 6 tallers pràctics, 
que han comptat amb més de 300 participants en sessions sobre talent, recerca de 
feina, blockchain, coaching i finances, entre moltes d’altres temàtiques i coneixements 
per reinventar-se, posar en marxar projectes d’emprenedoria o impulsar una empresa ja 
consolidada.  

Finalment, el taller de networking, amb més de 50 empreses participants, ha servit 
perquè els assistents puguin aprendre tècniques comercials per expandir i ampliar la 
seva xarxa de contactes entre ell. Així mateix, a través de “Network Talent”, les 
empreses han pogut mantenir contacte amb diversos professionals 
preseleccionats per PIMEC.  

 
 

 

 


