
                                                                             Nota de premsa 

PIMEC assumeix el compromís de cooperar amb 
administracions, cossos de seguretat, gremis i professionals 

per a la prevenció i formació en els nous riscos per la seguretat 
i ciberseguretat, elaborant un decàleg per a pimes i autònoms   

Proposa a les empreses implementar plans de contingència i protocols de seguretat, 
amb petites accions com còpies de seguretat, formació en ciberseguretat, sistemes 
antivirus, assegurances de ciber-riscos, etc. 

Barcelona, 3 de març del 2022. PIMEC ha assumit el compromís de cooperar amb les 
administracions, els cossos de seguretat, els gremis i els professionals, per a la 
prevenció i la formació en els nous riscos per la seguretat i la ciberseguretat, 
elaborant un decàleg per a pimes i autònoms. Al llarg d’una jornada organitzada per 
la patronal sota el títol “Empresa i seguretat”, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
explicat que, com a conseqüència de la digitalització de les empreses, la ciberseguretat 
ha de guanyar força dins el teixit productiu davant la seva digitalització, tot aplicant 
mesures que ens permetin un nivell de seguretat raonablement acceptable. 

Cañete ha encoratjat les pimes a vetllar per la seguretat dels seus espais físics i a 
protegir també els virtuals davant l’augment dels ciberatacs. “La seguretat total no 
existeix, però sí els plans de contingència i els protocols de seguretat”, ha manifestat 
Cañete referint-se a accions i mesures com les còpies de seguretat, la formació en 
ciberseguretat, els sistemes antivirus, les assegurances de ciber-riscos, etc.  

A continuació, Joan Ignasi Elena, conseller d’Interior, ha assegurat que 
“malauradament la ciberdelinqüència és una realitat creixent en la societat” i ha 
explicat que, davant l’increment de la inseguretat, s’han creat dispositius de Mossos 
d’Esquadra i plans destinats a resoldre aquesta problemàtica des de la proximitat 
per actuar amb coneixement. Així mateix, ha anunciat que en breu es crearà la 
Comissaria General de Ciberseguretat i ha alertat que “tota activitat de negoci pot 
estar sota risc, tant la física com la virtual”, fet pel qual ha encoratjat al teixit empresarial 
a prendre consciència i posar en marxa mesures per combatre els delictes. 

En el seu discurs, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha dit que “la crua 
realitat és que no estarem mai segurs, però podem adoptar mesures per minimitzar els 
riscos i ser menys vulnerables”, per això, ha proposat a les empreses treballar en el 
decàleg de la seguretat amb  “prevenció, formació, conscienciació, diagnosi, alerta, 
avaluació de riscos, inversió en sistemes robustos, no pagar rescats, no posar a 
disposició informació no essencial, sentit comú, i la suma de talent i tecnologia, 
que són les conclusions que podem extreure per embastar aquest decàleg”. També, ha 
destacat la importància de la figura del gestor de seguretat i la proximitat al territori per 
part dels cossos i forces de seguretat. 

Finalment, Carlos Prieto, subdelegat del Govern a Catalunya, ha estat l’encarregat de la 
cloenda de la trobada i ha destacat la realitat híbrida entre els espais físics i els 
virtuals, fet que considera una amenaça i un repte per a la Unió Europea. “La nostra 
vida és digital, cada vegada més, i les nostres dades més sensibles poden estar a l’abast 
dels delinqüents”, ha lamentat abans de defensar el fet d’aprofitar els avantatges de 
la digitalització com a oportunitat per esdevenir empreses més segures. 

 



 

 

Al llarg de l’acte s’ha celebrat una taula rodona de seguretat patrimonial amb les 
participacions de Joan Vila, president de PIMEComerç Catalunya Central i gerent de 
The Cyclery, Jordi Oliver, secretari de la Junta Directiva d’ACAES, Ramon Palou, vocal 
d’Instal·lacions de la Junta Directiva d’ACAES, i representants dels Mossos d'Esquadra. 
A més, ha tingut lloc un debat sobre ciberseguretat amb les intervencions de Pere 
Cornellà, president de PIMEC Girona i gerent de Cafès Cornellà, Joan Pérez, 
representant d’ACAES, Jordi Ortega, vicepresident jurídic de l'Asociación de Jefes de 
Seguridad de España, Ricard Doña, sotsinspector del Cos de Mossos d'Esquadra, i J. 
M. Castrillón, caporal de l'Àrea de Delinqüència Tecnològica de la Unitat Orgànica de 
Policia Judicial de la Guardia Civil de la Comandància de Barcelona, entre altres. 


