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Mas-Colell, Relats i Monset s’incorporen al 

Consell Assessor de l’Observatori de PIMEC 

L’Observatori és l’òrgan de reflexió i divulgació de PIMEC que estudia àmbits 

rellevants de l’entorn socioeconòmic i provoca debats amplis per posicionar 

l’entitat com a referent del país. 

Barcelona, 26 d’octubre de 2021. El catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu 
Fabra i exconseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, el president d’AMEC, Pere Relats, 
president de Relats i d’AMEC i el president d’ACES, Lluís Monset, s’han incorporat avui 
al Consell Assessor de l’Observatori de PIMEC.  

L’Observatori de PIMEC és l’òrgan de reflexió i divulgació de l’entitat que estudia àmbits 
rellevants de l’entorn socioeconòmic i provoca debats amplis per posicionar l’entitat com 
a referent empresarial del país. El Consell Assessor es va constituir l’any 2015 amb 
l’objectiu d’avaluar l’activitat de l’Observatori i fer propostes de futur amb la finalitat 
d’enriquir la seva orientació estratègica i operativa.  

El Consell Assessor de l’Observatori de PIMEC està format per professionals de prestigi. 
Hi participen David Coll, empresari de UPB Genetic World; Cèsar Molins, empresari 
d’Ames; Joan Vila, empresari de LC Paper, Sílvia Gabarró, empresària-sòcia directora 
GM Tax Consultancy; a més del president de PIMEC, Antoni Cañete, el president 
d’honor de PIMEC i president de la Fundació PIMEC, Josep González, i el secretari 
general de PIMEC, Josep Ginesta. Dirigeix l’Observatori Modest Guinjoan.  

A través del seu web (http://observatori.pimec.org), l’Observatori de PIMEC posa a 
l’abast dels socis de la patronal i de la societat en general valoracions, anàlisis i 
propostes que pretenen ser útils per al desenvolupament i la millora de la competitivitat 
i la defensa dels interessos de les pimes i autònoms de Catalunya. L’Observatori de 
PIMEC té establertes cinc línies d’actuació: 

 
• Indicadors: recullen les informacions estadístiques de conjuntura més rellevants 

i es mantenen actualitzats a partir de fonts d’informació oficials. 
 

• Estudis i informes monogràfics realitzats per l’Observatori de la PIMEC. 
 

• Posicionaments: es valoren fets econòmics i es realitzen propostes normatives 
amb incidència sobre la petita i la mitjana empresa. 
 

• L’Anuari de la pime catalana: és una estimació de la contribució de la pime al 
PIB català i a l’ocupació, a més de donar detalls dels estats economicofinancers 
de la petita i la mitjana empresa a partir de les dades de més de 80.000 pimes. 
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