
                     Nota de premsa 

El Jurat de la 35a edició dels Premis Pimes delibera les 
candidatures guanyadores 

Els guardons d’enguany compten amb 53 candidatures finalistes 

Barcelona, 7 de juny del 2022. Les 24 personalitats que formen part del Jurat 
dels Premis Premis s’han reunit avui al Palau de Pedralbes per estudiar i fer la 
deliberació corresponent de les 53 candidatures finalistes.  

Aquest any, la 35a edició dels Premis Pimes reconeixerà les millors iniciatives 
empresarials desenvolupades a Catalunya durant l'any 2021 amb diferents modalitats: 

• Premi Pime més Competitiva amb categoria de micro, petita i mitjana empresa. 
• Premi a la Qualitat Lingüística 
• Premi Fundació PIMEC a la Segona Oportunitat 

Empreses i candidatures 

El 20% de les candidatures que opten als premis ho són per la categoria de Qualitat 
Lingüística; el 66,6% opten als premis en la categoria de Pime més Competitiva; i el 
13,4% opten per la categoria de Segona Oportunitat.  

Per territoris, el 9% de les empreses que opten als Premis són de Barcelona (5); el 
13% del Baix Llobregat (7); el 6% del Maresme – Barcelonès Nord (3); el 20% del Vallès 
Occidental (12); el 13% del Vallès Oriental (7); l’11% de la Catalunya Central (6); 
el 9% són de Tarragona (5); el 9% de Girona (5); i el 13% de Lleida (7).   

Quant als sectors econòmics que representen les candidatures proposades, 8 pimes 
provenen de l’alimentació; 1 de la construcció; 2 del sector de la formació; 2 de 
l’hostaleria; 17 de la indústria; 1 del sector sanitari; 19 dels serveis; 2 de les TIC i 1 del 
transport.  

El sopar solidari anual de PIMEC, que servirà de marc per lliurar els Premis Pimes, serà 
aquest any el 27 de juny al Camp Nou i, un cop més, la trobada tindrà caràcter solidari 
per tal de vehicular el compromís del món empresarial amb la societat catalana. Les 
aportacions fetes pels assistents es destinaran al programa emppersona 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.  

Entre altres personalitats i autoritats, l’acte comptarà amb la presència de Pedro 

Sánchez, president del Govern espanyol, Pere Aragonès, president de la Generalitat, 

i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. 

Membres del Jurat 

• M. Eugènia Gay, delegada del Govern a Catalunya  

• Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya  

• Natalia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya  

• Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona 

• Damià Calvet, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona  

https://www.pimec.org/ca/premis-pimes-35a-edicio
https://www.pimec.org/ca/emppersona


• Miquel Martí, president de MOVENTO-MARFINA  

• José Manuel Casas, director general de Telefónica a Catalunya 

• Javier Uriarte, director general de Comercialització d’ENDESA 

• María Alsina, directora Territorial Barcelona de CaixaBank 

• Xavier Comerma, director Territorial Catalunya de Banc Sabadell 

• Jaume Lanaspa, assessor de presidència de la Fundació “la Caixa” Obra Social 

• Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

• Oriol Nolis, director de TVE a Catalunya 

• Albert Sáez, director d’El Periódico de Catalunya  

• Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia, en substitució de Jordi Juan, 

director de La Vanguardia  

• Josep Orihuel, redactor en Cap d'Expansión 

• Albert Martín, cap d’Economia del Diari ARA, en substitució d’Esther Vera, 

directora del Diari ARA 

• Antoni Cañete, president de PIMEC 

• Josep González, president d’Honor de PIMEC i President de la Fundació PIMEC 

• Miquel Camps, adjunt a Presidència de PIMEC  

• Emili Rousaud, vicepresident de PIMEC 

• Mireia Cammany, vicepresidenta de PIMEC  

• Àlex Goñi, vicepresident de PIMEC i president de PIMEComerç 

• Elisabet Bach, presidenta d’Autònoms PIMEC 

 

• Secretari del Jurat: Josep Ginesta, secretari general de PIMEC  

• Suport tècnic: Núria Fernández, cap de Comunicació de PIMEC, i Moisès Bonal, 

responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC 


