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El president de PIMEC es reunirà amb diferents 
personalitats europees per defensar que les pimes estiguin 

representades amb veu pròpia al Diàleg Social espanyol 

 

Antoni Cañete viatja a Brussel·les i Munic després d’haver estat nomenat 
vicepresident de la patronal europea de pimes, SME United 

Es reunirà amb la presidenta del Consell Econòmic i Social Europeu, Christa 
Schweng i participarà en la reunió de la Junta Directiva d’SME United 

 

Barcelona, 7 de març del 2023. El president de PIMEC i vicepresident de la patronal 
europea de pimes SME United, Antoni Cañete, inicia avui un viatge a Brussel·les i 
Munic per reunir-se amb diferents personalitats europees i participar en la Junta 
Directiva d’SME United que se celebrarà a la ciutat alemanya.  

De l’agenda prevista, destaca la reunió amb la presidenta del Consell Econòmic i 
Social Europeu, Christa Schweng, la trobada amb el cap de la Unitat de Pimes de 
la Comissió Europea, Bonifacio García, o la sessió de treball que mantindrà amb el 
gabinet de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager.    

L’objectiu de les trobades és defensar que les pimes estiguin representades amb veu 
pròpia al Diàleg Social espanyol, demanar un millor accés de les pimes als fons 
europeus Next Generation i tractar algunes de les iniciatives legislatives que arribaran 
pròximament al Parlament i al Consell Europeus en matèria econòmica i empresarial, 
com la revisió de la Directiva 2011/7 de la UE sobre morositat. 

Un cop a Munic, a més de participar en la Junta Directiva d’SME United, el president de 
PIMEC visitarà les instal·lacions de VBW, la patronal regional Baviera amb 200 
associacions sectorials afiliades, on es trobarà amb  Bertrandt Brossardt, el president 
executiu de l’entitat, per tractar temes comuns en afers europeus d’impacte a les pimes 
i la indústria, com la directiva “due diligence”, la regulació REACH, etc. VBW i PIMEC 
col·laboren en temes europeus mitjançant les respectives delegacions a Brussel·les.  
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