
	   	  

	   	   	  
	  

                                              

Nota de premsa                  

La Fundació PIMEC i Endesa despleguen 'emppersona 2021’ 
per donar una segona oportunitat a empreses amb dificultats 

El president de la Fundació, Josep González, considera que “calen recursos de suport 
a les persones per superar dificultats com el sobreendeutament i ser més resilients”. 
 
Barcelona, 7 d’abril de 2021.  La Fundació PIMEC i Endesa han desplegat el 
programa emppersona 2021 per donar una segona oportunitat a empreses que estan 
tenint dificultats per sobreviure a la pandèmia. El servei de mentoria empresarial 
emppersona vol aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats i que ningú es 
quedi enrere, per això s’estén a totes les empreses de Catalunya, siguin sòcies o no 
sòcies de PIMEC. “Ara més que mai, són necessaris recursos de suport i ajuda a 
les persones per a superar les dificultats com el sobreendeutament, entre 
d’altres, i ser més resilients. Estem davant d’escenaris incerts i difícils de 
gestionar, que podem superar si sumem esforços”, ha dit el president de la 
Fundació PIMEC, Josep González.  

Aquest programa té l’objectiu de facilitar un camí on potenciar nous valors, nous 
enfocaments de treballs i noves maneres de fer, d’aprendre i de formar-se, així 
com facilitar eines que ajudin a les empreses amb dificultats a sobreviure i ser 
proactives davant la crisi i les adversitats, en definitiva a regenerar-se.  
 
La Fundació PIMEC va crear el programa emppersona arrel de la crisi del 2009, i en 
aquest moments s’ha vist implicada en la nova crisi econòmica a causa de la COVID-
19. Han estat 10 anys en què un total de 1.495 persones s’han pogut beneficiar 
d’aquest programa i han tingut l’oportunitat de reflotar el seu negoci, crear-ne un de 
nou o aconseguir una recol·locació laboral. Enguany, amb la col·laboració d’Endesa, 
“continuem acompanyant i treballant per a les persones, les micro i pimes de 
tota Catalunya que es troben en crisi, incentivant una actitud d’esforç cap a 
l’èxit”, ha afirmat González.   	  

Les persones que vulguin rebre el servei de mentoria empresarial emppersona 
hauran  de posar-se en contacte a partir d’avui amb la Fundació PIMEC per obtenir 
l’assessorament oportú (Tel: 93.496.45.00/ E-mail: emppersona@fundaciopimec.org). 
 
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del programa: 
https://www.pimec.org/ca/emppersona 
 
	  


