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El Jurat de la 32a edició dels Premis Pimes delibera 
les candidatures guanyadores 

Els Premis Pimes d’enguany compten amb 78 candidatures provinents de 59 
empreses 

Barcelona, 21 de maig de 2019. Les 20 personalitats que formen part del Jurat 
dels Premis Premis s’han reunit avui per estudiar i fer la deliberació corresponent de 
les 78 candidatures presentades, provinents de 59 empreses.  

Els Premis Pimes compten amb diferents modalitats:  

• Premi a la pime més competitiva, amb categoria per a micro, per a petita i per a 
mitjana empresa. 

• Premi Fundació PIMEC als valors d’empresa. 

• Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial. 

• Premi PIMEC Jove.  

El 44% de les candidatures que opten als premis ho són per la categoria de pime més 
competitiva, un 30%, per la de valors d’empresa, un 19% al premi PIMEC Joves, i un 7% 
a la de Qualitat Lingüística en el món empresarial. 

Per territoris, el 15% de les empreses que opten als Premis són de la demarcació de 
Barcelona (9); el 7% són de Tarragona (4); el 10% de Girona (6) i el 7% de Lleida (4).   

Quant als sectors econòmics que representen les candidatures proposades, 28 pimes 
són de la indústria; 16 provenen dels serveis; 10 del comerç; 2 del sector TIC i 3 del 
sector de la construcció. 

El sopar solidari anual de PIMEC, que servirà de marc per lliurar els Premis Pimes, serà 
aquest any en el 17 de juny 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.  

En el decurs de l’acte, també es lliuraran altres guardons que no van a Jurat, com el 
Premi al millor treball periodístic en temes econòmics, el Reconeixement en el comerç, 
i la Medalla de reconeixement empresarial.  
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