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Carlos Martínez, nou president de PIMEC Joves Maresme 
– Barcelonès Nord 

 

S’ha fixat el repte d’enfortir les relacions entre els empresaris del territori 
 
Mataró, 15 de febrer de 2019. El mataroní Carlos Martínez és el nou president de 
PIMEC Joves Maresme – Barcelonès Nord, després que el Comitè Executiu de l’entitat 
hagi aprovat el seu nomenament. Martínez, de 29 anys, és llicenciat en Administració i 
Direcció d’Empreses i màster en Emprenedoria i Innovació pel TecnoCampus, i CEO 
d’Epinium, l’empresa que ell mateix va fundar el 2015. 
 
Carlos Martínez agafa el relleu de Joan Pera, l’actual president de la delegació, i arriba 
amb la voluntat d’aprofitar tota la experiència que ha adquirit com a emprenedor per 
transformar-la en activitats, formacions i networkings que posin els recursos a l’abast 
dels joves empresaris per així maximitzar les seves probabilitats d’èxit.  El nou president 
considera que “un dels grans problemes que hi ha al territori és la manca de connexió i 
relació entre empresaris”, de manera que s’ha fixat el repte “d’enfortir-lo”.  
 
Martínez explica que quan va entrar a formar part de la comissió l’any passat va poder 
“conèixer més empresaris amb els que intercanviar coneixements, experiències i fer 
contactes”. Així mateix, afegeix que sempre li ha agradat ajudar als estudiants del 
Tecnocampus que li pregunten sobre consells a l’hora d’emprendre i que el fet d’estar 
dins la patronal li ha permès “estendre l’ajuda a tot el territori”.  
 
Carlos Martínez és el fundador i l’actual CEO d’Epinium, una empresa que es dedica a 
ajudar les marques a vendre més dins el gegant Amazon. És la única empresa 
espanyola certificada per Amazon (n’hi ha menys de 60 al món) i en tan sols quatre anys 
de vida ha aconseguit nombroses fites, entre les quals participar a la Techstars, la millor 
acceleradora tecnològica del món i a la TechCrunch Disrupt, la major fira de startups del 
món, a San Francisco. A més a més, Martínez va ser guardonat amb el premi 
UPFEmpren el 2016 i amb el premi Creatic el 2017, ambdós repartits pel Tecnocampus 
de Mataró.  
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