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El president de PIMEC visita les instal·lacions de Kivnon a 

Barberà del Vallès 

Una delegació de PIMEC comprova de primera mà els avenços d’aquesta empresa de 

logística guardonada als Premis Pimes 2019 

Barberà del Vallès, 5 de desembre de 2019. Josep González, president de PIMEC 
Catalunya; Josep Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental, i Miquel 
Martínez, delegat territorial de PIMEC al Vallès Occidental, han visitat la seu de Kivnon 
Logística a Catalunya, ubicada a Barberà del Vallès. En la trobada, els representants de 
PIMEC ha pogut conèixer en primera persona els progressos de l’empresa en l’àmbit de 
la indústria 4.0 i la seva consolidació com a referència en el sector. 
 
L’activitat principal de Kivnon se centra a crear i comercialitzar vehicles de guiatge 
automàtic (AGV, en les sigles en anglès) amb la finalitat de millorar els sistemes de 
logística i transport de mercaderies dels seus clients, entre els quals hi ha algunes de 
les empreses automobilístiques més importants del món. Un dels grans al·licients 
d’aquesta empresa catalana dirigida per Luis Gómez i Juan Prieto és la seva aposta per 
l’acompanyament en tots els processos d’implementació de nous sistemes, de manera 
que experts de l’empresa s’encarreguen de la instal·lació, la gestió i el control dels 
productes i assessoren els clients en qualsevol matèria, adaptant-se a les seves 
necessitats.  
 
En la visita, Josep González, president de PIMEC Catalunya, ha destacat l’evolució de 
l’empresa: “La bona manera de fer de Kivnon, amb professionals innovadors altament 
qualificat que dominen l’escenari i s’anticipen als canvis, ha dut l’empresa a ser 
reconeguda internacionalment en l’àmbit de la indústria 4.0”. Per la seva banda, Josep 
Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental, ha expressat: “Ha estat molt 
interessant visitar les instal·lacions de Kivnon. És una empresa que està creixent de 
manera espectacular, està millorant el seu producte a nivell de R+D i està assolint el 
repte de la transformació digital amb un producte tecnològic competitiu”. A més a més, 
Miquel Martínez, delegat territorial de PIMEC al Vallès Occidental, va afegir: “Kivnon és 
un exemple de millora pel que fa a la internacionalització. Gran part del seu creixement 
es deu a la seva aposta d’exportar productes fora de Catalunya i d’Espanya”. 
 
De fet, Kivnon, empresa associada a PIMEC, va néixer el 2007, el 2010 va iniciar la seva 
expansió més enllà d’Espanya i actualment ja compta amb tretze seus repartides per 
Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Juan Prieto, gerent de Kivnon: “Estem 
creixent en facturació i en nombre de treballadors. L’any 2016 vam facturar 12 milions 
d’euros i aquest any ja n’hem facturat 30 i, pel que fa als treballadors, el 2014 érem 45 
persones, mentre que ara ja som 185”.  
 
A més a més, i com a prova de la seva gran tasca, al juny la companyia va rebre el 
Premi a la Mitjana Empresa Més Competitiva en la gala dels Premis Pimes 2019, 
organitzada per PIMEC al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 
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