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33a edició dels Premis Pimes - Reconeixements era Covid 
 

PIMEC reconeixerà la capacitat de resiliència del 
teixit empresarial català en temps de Covid en el 

marc dels Premis Pimes 2020 
 
 
La 33a edició dels Premis Pimes se celebrarà aquest divendres, 18 de desembre, al Gran 
Teatre Liceu amb la presència del ministre de Sanitat, Salvador Illa. 
 
Barcelona, 16 de desembre de 2020. PIMEC celebra aquest divendres, 18 de desembre, a 
les 19 hores, la 33a edició dels Premis Pimes, que enguany posen el focus en reconèixer la 
capacitat d’adaptació i resiliència del teixit empresarial català davant dels efectes de la 
Covid-19. La patronal vol posar en valor la important contribució de les pimes i els 
autònoms a l’hora de garantir la continuïtat de l’economia, les empreses i els llocs de 
treball.  
 
El Foyer del Gran Teatre Liceu acollirà aquesta cerimònia que tindrà un aforament restringit 
i molt reduït i que podrà ser seguida en directe a través del canal de Youtube de PIMEC. En 
el decurs de l’acte, es distingiran les següents categories: 
 

• Reconeixement empresarial a la llengua com a eina de cohesió social i laboral.  

• Reconeixement Endesa a l’aportació empresarial a la Sostenibilitat.  

• Reconeixement Banc Sabadell a l’aplicació d’eines per mantenir l’activitat empresarial  

• Reconeixement-homenatge CaixaBank a les segones oportunitats per al conjunt de la 
societat  

Aquesta 33a edició servirà per reivindicar que la salut i l’economia van de la mà ara més que 
mai en un necessari equilibri. Per constatar l’harmonia entre ambdós àmbits, els premis 
acolliran el diàleg entre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el president de PIMEC, 
Josep González.  La societat necessita aquests ponts de diàleg més que mai per sortir-se'n 
i revertir una situació que només es pot superar amb la força de tots els agents. 

L’acte també comptarà amb la participació del vicepresident del Govern, Pere Argonès, el 
president del Parlament, Roger Torrent, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon 
Tremosa, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.  
 
Els Premis Pimes tornen a tenir caràcter solidari, contribuint amb la Fundació PIMEC i la 
seva tasca perquè tothom tingui les mateixes oportunitat i ningú es quedin enrere, 
especialment en aquest difícils moment marcats per la Covid-19. Així mateix, fruit de la 
col·laboració amb La Marató de TV3, el grup Portobello clourà l’acte amb la cançó ‘Nits 
d’estiu’, uns dels temes del disc d’enguany dedicat a la investigació de la Covid-19.  
 
Els Premis Pimes 2020 comptem amb el suport del Banc Sabadell, Caixabank i Endesa i 
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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