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EDITORIAL

Capejar el temporal per un projecte de país

Les discussions semàntiques sobre la complicada situació que travessem posen un cop més
de manifest que la classe política sovint està més preocupada pels seus interessos electoralistes
que per resoldre eficaçment des de la gestió pública les problemàtiques que ens afecten.
Aquesta actitud ens preocupa i hem d’insistir a demanar un canvi d’estil en la manera de fer
política i un comportament digne dels seus representants, ja estiguin al govern o a l’oposició.

A hores d’ara sembla que hi ha consens en el fet que estem patint els efectes provocats per
la concurrència de tres crisis que, amb orígens diferents o relacionats, tenen com a conseqüència
un refredament de l’economia i una inflació de preus que afecta tant l’economia productiva
com la domèstica.

En primer lloc, ens afecta una crisi financera que genera sobretot una gran desconfiança entre
els actors del sistema i, per tant, una manca de liquidat, una restricció del crèdit i l’alça dels
interessos interbancaris que acaba per afectar-ho tot. En segon lloc, la crisi del sector immobiliari,
de majors proporcions en el nostre país. Finalment, una crisi inflacionària i la inevitable pujada
dels tipus d’interès, amb uns índexs d’inflació gairebé oblidats en el nostre entorn, provocada
per l’alça dels preus del petroli, els cereals i alguns metalls bàsics.

Tot i que una bona part de la solució d’aquests problemes està en mans de les autoritats
bancàries supranacionals, ens tocarà com sempre a les empreses i als ciutadans fer el principal
esforç per capejar el temporal. Cal esperar que els governs estiguin a l’alçada de les circumstàncies.

Cada vegada hi ha més indicadors negatius i sembla que la crisi tindrà una durada superior de
la prevista. Per tant, els governs espanyol i català han de contribuir amb la unitat d’acció,
informació transparent i polítiques eficients que minimitzin els efectes negatius en les economies
i en facilitin la reactivació al més aviat possible.

Ens preocupa el futur del nostre país, la competitivitat del nostre país. Calen canvis en profunditat
en dos dels pilars de la nostra societat: l’educació i la visió de l’activitat emprenedora. Aquests
són elements bàsics per un projecte de país, per als quals cal un consens fruit del diàleg entre
totes les forces polítiques i socials.

Cal, sense més dilacions, un projecte educatiu a llarg termini, modern, competitiu, que recuperi
els valors de l’esforç i l’excel·lència. Cal dissenyar el sistema educatiu amb una visió de llarg
recorregut, no sotmès als canvis de governs, que vertebri amb paràmetres de modernitat
l’ensenyament obligatori, la formació professional i l’ensenyament superior universitari.

L’altre pilar és l’activitat emprenedora, la visió de l’empresa. Cal canviar el concepte que es té
des de fora de l’activitat empresarial i la relació d’aquesta amb l’administració. Cal que tothom
entengui que l’emprenedoria és l’acció, aquell neguit que ens empeny als empresaris en la cerca
d’allò que faci que les nostres empreses siguin més competitives i creixin. Cal que recordem
que Catalunya ha generat molts emprenedors, i que la seva contribució al progrés ha estat
determinant. Avui més que mai, el país necessita més empresaris i emprenedors.
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PREMIS PIMES

       EDICIÓ DELS
PREMIS PIMES
Aquest acte s’ha consolidat com un dels més
destacats de l’activitat econòmica del país
El rei Joan Carles ha presidit l’onzena edició dels Premis Pimes, celebrats
el 2 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona. Més de 1.300 persones,
entre elles moltes personalitats del món empresarial, polític i econòmic,
han assistit al sopar que organitza PIMEC cada any. Les empreses Enantia,
Fragance Science i Infojobs han estat les guardonades per la seva
competitivitat. Altres premis atorgats han destacat els valors d’empresa,
el comerç més competitiu, la innovació i internacionalització, la qualitat
lingüística i el millor treball periodístic. En aquesta edició dels premis
també s’ha lliurat un accèssit als valors d’empresa al Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció, i una menció especial en el Comerç per a Ignacio
Cruz Roche.
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Més de 1.300 persones van gaudir en directe d’una nit
molt especial per als petits i mitjans empresaris de
Catalunya. Entre els assistents hi havia personalitats com
el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla;
el ministre de Treball, Celestino Corbacho; el conseller
d’Economia, Antoni Castells, o la consellera de Treball,
Mar Serna. Un acte que també va ser cobert a bastament
pels principals mitjans de comunicació, de diversos àmbits,
tant catalans com espanyols.
El president de PIMEC, Josep González, va iniciar els
parlaments de la nit posant en relleu com n’és d’important
l’emprenedoria, “aquell neguit que ens empeny als
empresaris en la cerca d’allò que faci que les nostres
empreses siguin més competitives i creixin”.
El president de la patronal va reclamar a l’empresa, la

societat i el sector públic que lluitin per millorar els factors
que tenen sota control per aconseguir que Catalunya
segueixi progressant, i va proposar diverses actuacions
en tres àmbits crítics: l’educació, els serveis i les
infraestructures.
Entre les personalitats que van assistir a l’acte hi havia el
president de la Generalitat, José Montilla, que va dirigir
també unes paraules a tots els assistents. El president del
govern català va comentar que els Premis Pimes havien
esdevingut, “per mèrits propis, una referència gairebé
obligada del calendari econòmic i social  del nostre país”,
i va posar en relleu “el treball constant i l'empenta de les
empreses que constitueixen l'associació PIMEC”. També
va reconèixer que “la col·laboració entre el Govern de
Catalunya i PIMEC és molt estreta i fèrtil”.

“El Rei va subratllar el gran
dinamisme de les pimes catalanes
i el seu afany innovador”11a
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José Montilla va assenyalar que PIMEC permet al govern
“conèixer, de manera directa i de primera mà, la situació
de les empreses petites i mitjanes, els seus interessos i les
seves inquietuds”. El vincle entre patronal i govern beneficia
ambdues parts, segons el president de la Generalitat, ja
que “a uns i altres ens proporciona l'escenari òptim per
plantejar i debatre propostes i actuacions estratègiques per
a l'economia i el futur del país”.
Durant la seva intervenció, José Montilla també va recordar
que “la força econòmica de Catalunya ha vingut, durant
segles, de les seves empreses, familiars i de dimensió mitjana;
de la seva voluntat i capacitat de prendre risc, de crear i
d'innovar. De reinventar-se, sempre que ha calgut, per
adaptar-se als nous temps”.
El lliurament dels guardons va anar a càrrec del Rei Joan
Carles, el qual va felicitar la patronal per la seva tasca i per
l’organització d’aquests premis, que “posen en relleu la
trajectòria d’encerts d’una gran entitat associativa, retrat
fidel de l’evolució econòmica i social de Catalunya i de tot
Espanya”. El Rei va subratllar “el gran dinamisme de les
pimes catalanes, el seu afany innovador i la seva aposta
il·lusionada per un futur cada vegada millor per a Catalunya
i el conjunt d’Espanya”.
El Rei també va posar de manifest que “PIMEC ofereix a
les petites i mitjanes empreses, que no tenen ni els recursos
ni l’estructura de les grans, un fòrum i una veu pròpia per
exposar les seves preocupacions, necessitats i propostes”.
Va animar la patronal a continuar la seva tasca, amb “l’afany
il·lusionat i l’esforç perseverant dels seus fundadors, promotors
i directius”, que expliquen “els èxits aconseguits i l’alt prestigi
acumulat per la patronal des de fa més de trenta anys”.
Els Premis Pimes han estat avalats per un jurat format per
destacades personalitats del món polític, financer, econòmic
i periodístic, que va reunir-se prèviament per escollir les
empreses guardonades de forma objectiva i mitjançant
criteris empresarials. Uns premis que estan oberts a totes
les petites i mitjanes empreses de Catalunya, de qualsevol
àmbit, i amb els únics requisits de tenir menys de 250
treballadors i no facturar més de 50 milions d’euros.

Jurat

El jurat dels Premis Pimes 2008 està format per:

Excm. Sr. Joan Rangel
Delegat del Govern a Catalunya

Hble. Sr. Antoni Castells
Conseller d'Economia i Finances

Hble. Sr. Ernest Maragall
Conseller d’Educació

Hble. Sra. Mar Serna
Consellera de Treball

Sr. Enric Aloy 
Secretari general d’Innovació, Universitats i Empresa

Hble. Sr. Jordi Valls
President de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Exmc. Sr. Miquel Valls
President del Consell de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Sr. Ignasi Farreras
President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials
(CEES)

Sr. Jaume Masana
Director general adjunt de Caixa Catalunya

Sr. Rafael García-Nauffal
Director de Riscos del Grup Banc Sabadell

Sra. Montserrat Ollé
Directora del Departament de Política i Empresa
d'ESADE

Sr. Jordi Utgés
Secretari general associat de l’IESE

Sr. Manel Pérez
Sotsdirector de La Vanguardia

Sr. Josep M. Ureta
Redactor en cap d’El Periódico

Sr. Joan Armengol
Cap d’Economia de l’AVUI

Sr. Josep Orihuel
Redactor en cap d’Expansión

Sr. Joaquim Carandell
Director general de Fundació Dúctil Benito, SA

Sr. Josep González
President de PIMEC

Sr. Alejandro Goñi
President de PIMEC Comerç

Sr. Josep Lluís Francesch
President de la Fundació PIMEC

Premi Microempresa

Enantia

Enantia és un laboratori d’investigació química fundat l’any
2003 a partir de l’empresa Tecnoquiral, grup capdavanter
de recerca de la Universitat de Barcelona. Situat al Parc
Científic de Barcelona, en tan sols dos anys ha duplicat la
seva facturació fins a arribar a la xifra d’1,7 milions d’euros.
La seva trajectòria ascendent li ha permès incrementar la
plantilla en 29 treballadors, dels quals un 75% són dones.
D’aquesta manera, reafirma la seva voluntat de complir
amb el pla d’igualtat i la conciliació laboral. A més, ENANTIA
es caracteritza per l’alta formació del seu personal i vetlla
per la seva formació a través de sessions adreçades als
seus treballadors. Des del mes de febrer compta amb una
nova planta a Esplugues de Llobregat.

PREMIS PIMES

El president de
PIMEC, Josep
González,en un
moment de la
seva intervenció

Categories i premiats
d’aquesta edició

El president del
Govern català,
José Montilla, el
Rei Joan Carles
i el president de
PIMEC, Josep
González, a la
taula d’autoritats

El president de
la Generalitat,
adreçant-se als
assistents a
l’acte

Antoni Cañete,
secretari general
de PIMEC, va
compartir les
tasques de
presentació de
l’acte amb la
televisiva Mari
Pau Huguet

Un piano de cua
servia per
amenitzar
l’espera amb
música en
directe

El Palau Sant
Jordi lluïa així de
solemne minuts
abans de
començar la
cerimònia

Premi Petita Empresa

Fragance Science

Fragance Science va néixer fa quatre anys de la mà d’un
grup de professionals amb més de vint anys d’experiència
en el món de les fragàncies. Està especialitzada en la creació
i producció de fragàncies, tant per a la llar com per a la
higiene personal i la perfumeria fina, aplicant les tècniques
més actuals. En l’últim any ha facturat 3,4 milions d’euros
i ha incrementat la seva plantilla fins als 18 treballadors.
Entre les seves fites professionals, aquesta empresa d’Olesa
de Montserrat ha aconseguit consolidar-se en el mercat
de l’Orient Mitjà obrint dues delegacions a Síria i una a
l’Aràbia Saudita. A aquestes tres noves delegacions cal
sumar-ne dues més, que es van establir l’any 2006 a
Guatemala i Nicaragua, i una darrera a Indonèsia, que
funciona des del 2005.

“Montilla va assenyalar que
PIMEC permet al govern
conèixer de primera mà la
situació de les pimes”
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Amb més de cent anys d’història, Grober és una empresa
del sector tèxtil tècnic, especialitzada en la fabricació de
diversos materials com cordons, cintes, trenats, elàstics,
velcros o termoplàstics, amb una plantilla de 133 treballadors.
Situada a la localitat gironina de Bescanó, Grober manté
relacions comercials amb països com Itàlia, Gran Bretanya,
Portugal i Mèxic. Amb el pas dels anys, ha sabut fusionar
experiència i creativitat, diversificant-se per a conquerir
nous mercats. L’any 1992 es va crear la divisió de teixits
tècnics de fibra de vidre i el 1998 es van inaugurar les filials
Groberleón i GroberLand. Més recentment, el 2002, va
sorgir Grobertech, un ambiciós projecte de teixits, trenats
i transformació de materials compostos. Gràcies a la
utilització de la més alta tecnologia i a la constant innovació,
Grober fabrica més de 150 milions de metres de teixits
a l’any, i és proveïdor d’alguns materials al món de la
Fórmula 1.

En reconeixement a la seva trajectòria professional, tant
des de l’àmbit universitari com des de l’administració pública,
des d’on ha promocionat el coneixement, el
desenvolupament dels valors del comerç urbà i de la seva
estructura associativa i patronal. Ignacio Cruz Roche ha
ocupat llocs de gran responsabilitat, que van des de la
Càtedra de Comercialització i Investigació de Mercats a la
Universitat Autònoma de Madrid, a la Direcció General
de Política Comercial, o a l’actual presidència de Mercasa.

Fundada el 1908, aquesta empresa familiar especialitzada
en l’elaboració artesanal de galetes celebra aquest any el
seu centenari. Al llarg de tot aquest temps ha treballat per
oferir el sabor original de la seva recepta a través de les
emblemàtiques neules, teules, pralinés o crocants, mitjançant
el procés d’elaboració més avançat. A més de vetllar per
la qualitat dels productes, avalat pel certificat “Q” que
atorga la Generalitat, Trias es caracteritza per la voluntat
de difondre els valors de la llengua i la cultura catalana
arreu del món. El 1995 es va inaugurar el Museu de les
Galetes, que rep unes 23.000 visites anuals, i a través del
qual es pot conèixer el model de producció original.
Gairebé tan emblemàtics com els seus dolços són les seves
llaunes. Una acurada col·lecció confeccionada amb dibuixos
de Sant Jordi, la Sagrada Família o Montserrat, etiquetades
en català i que són un homenatge a les tradicions catalanes.
Trias té 45 treballadors i el 2007 va fer una facturació de
5,3 milions d’euros, i 1.500 quilos de galetes al dia.

La secció EN LÍNEA va néixer el maig del 2000 amb
l'objectiu de crear un entorn que fos còmode per als
emprenedors i les petites i mitjanes empreses, i de reconèixer
el seu esforç, creativitat i treball. Els seus creadors, Ramon
Aymerich i Manel Pérez, sempre han pensat que darrere
una empresa hi ha una trajectòria humana digna de ser
explicada i un projecte d’empresa. Des del seu naixement,
han passat per aquestes pàgines unes 3.000 empreses. En
aquests set anys, “EN LÍNEA” ha estat testimoni de la
creixent internacionalització de les pimes catalanes, de la
seva capacitat per sortejar un entorn canviant i del seu
esforç per incorporar polítiques d’innovació.

Llaberia Plàstics, constituïda l’any 1994 i situada a Montbrió
del Camp (Tarragona), es dedica a la fabricació i la
comercialització de peces de polietilè per a conduccions,
subministraments i instal·lacions de canonades. L’any 2000
fa un pas endavant construint una nau de producció de
3.000 m2, on s’incorporen dues injectores per fabricar
peces de polietilè, convertint-se així en l’única empresa
estatal que desenvolupa aquesta activitat. Des de l’any
2007, compta amb una planta de 5.500 m2 de superfície,
més de la meitat de la qual destinada a la venda al
professional del sector hidràulic. Llaberia Plàstics ha impartit
formació tècnica als seus treballadors per tal d’oferir un
millor servei. Entre 2005 i 2007, el nombre de treballadors
ha passat de 30 a 40, i la facturació s’ha incrementat un
27%, fins als 6,7 milions d’euros.

Creada l’any 1991 i ubicada a Ripollet, Vertisub està
especialitzada en la realització d’obres en el sector de la
construcció, la indústria i les telecomunicacions. En els darrers
dos anys, l’empresa ha dut a terme una política de formació
continuada, en la qual ha participat el 65% de la plantilla. El
52% de l’equip directiu està format per dones, i en el període
2005-2007 s’han contractat 29 persones majors de 45 anys.
Tots els seus treballadors han participat en sessions de
sensibilització en matèria de salut i seguretat laboral, i
gaudeixen d’un sistema de condicions flexibles de treball.
El manteniment del medi ambient és un altre dels puntals
en matèria de responsabilitat social de Vertisub, i per això
duu a terme una política de reutilització i estalvi intern de
recursos, a més de disposar de sistemes de recollida selectiva
de material d’oficina. Vertisub també col·labora en diversos
projectes socials de la mà de la Fundació Vicente Ferrer,
Anesvad, Médicos del Mundo o Amics del Nepal.
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En només deu anys de vida, Infojobs.net s’ha convertit en
la web de feina privada líder a Espanya i Europa. Incorporant
eines de selecció cada vegada més innovadores, Infojobs.net
esdevé un eficaç punt de trobada entre l’oferta i la demanda
laboral. Actualment, l’empresa compta amb més de 60.000
ofertes de treball actives i cada dia s’hi registren 5.000 nous
currículums. En total, ja són més de 200.000 les empreses
que utilitzen els serveis d’Infojobs.net, de les quals el 86%
són pimes. Aquestes xifres s’han traduït en un increment
de la facturació, que en tres anys s’ha triplicat, passant dels
14 milions d’euros als 42 milions d’euros. A més, ha estat
la primera borsa de treball a crear una seu a la plataforma
Second Life i està inclosa a la llista “Best places to work”.
Infojobs ha rebut diversos reconeixements, entre els quals,
l’any 2003 va rebre de la mà de PIMEC el segon premi a
la pime més competitiva de Catalunya.

Infojobs

Premi Mitjana Empresa Premi Comerç Competitiu

Llaberia Plàstics

CIRE, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, és una
empresa pública que depèn del Departament de Justícia
i que té com a objectiu la inserció sociolaboral de les
persones sota vigilància judicial, a les quals se’ls ofereix
formació professional a través de tallers ubicats dins o fora
dels centres penitenciaris. Situat al barri barceloní de Gràcia,
el CIRE, a més de contribuir positivament a la societat
amb la seva activitat, té cura del medi ambient a través
d’un sistema de recollida selectiva del material d’oficina i
una política d’estalvi intern que afecta el subministrament
energètic i d’aigua. El CIRE té cura del seu personal i en
els darrers dos anys el 90% de la plantilla ha participat en
accions formatives i el 100% ha assistit a sessions de
sensibilització en matèria de seguretat i salut en el treball.
El 35% de l’equip directiu són dones i l’empresa té en
compte els suggeriments dels treballadors, que es
comuniquen a través del comitè d’empresa.

Premi Accèssit Fundació
PIMEC als Valors d’empres

Cire

Premi Fundació PIMEC
als Valors d’empresa

Vertisub

Premi a la Qualitat
Lingüística en el Món
Empresarial

Trias

Premi al Millor Treball
Periodístic

“En línea” de La Vanguardia

Menció Especial
en el Comerç

Ignacio Cruz Roche

Premi Innovació i
Internacionalització

Grober
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Per sort, Catalunya ha generat molta gent d’aquest perfil
i la seva contribució al progrés ha estat determinant.
Tenim bons directius al capdavant de bones empreses,
però cal tenir també més empresaris que, a la fi, són els
que inverteixen.
Avui més que mai, el país necessita més empresaris i
emprenedors, altrament, sense aquest motor, el nostre
progrés pot quedar qüestionat. Però aquesta necessitat
topa amb una conjuntura adversa i amb un marc regulador
massa rígid.
De la conjuntura cal destacar aquells aspectes que més
mal ens fan ara: l’augment dels preus i dels serveis bàsics
com l’electricitat i les turbulències financeres, que hem de
suportar a causa de factors externs, com ara la crisi de
la construcció. Les empreses pateixen una restricció
creditícia, que portarà més situacions concursals, i l’exigència
de més garanties conduirà a fer que es venguin o traspassin
més empreses que abans. Ja està passant.
Cal un pla per ajudar al finançament de les empreses, que
seria bo que anés en el paquet de mesures que va anunciar
aquest cap de setmana el president Zapatero a les jornades
del Cercle d’Economia.
Del marc regulador, és especialment adversa la rigidesa
que s’imposa a l’emprenedor en matèria de normativa
laboral. És una irresponsabilitat de tots no fer aquelles
reformes laborals que  sabem que ens perjudiquen, com
són la manca de flexibilitat, l’absentisme, la solució al dilema
dels contractes fixos o temporals, les qualificacions
professionals, etc., i vull pensar que el ministre Sr. Corbacho
també ho veu així.
Centrarem l’atenció en tres factors que tenim sota el
control més proper: l’empresa, la societat i el sector públic.
1) En l’àmbit de l’empresa, cal una adaptació constant als
canvis del mercat. L’emprenedoria, podríem dir, és un deure
permanent.
2) La societat catalana moderna presenta globalment una
certa tendència a l’hedonisme. L’augment de la renda, els
canvis culturals, la cobertura omnipresent de l’Estat, han fet
acomodar la nostra societat. Cal modificar els patrons
contraris al fet emprenedor, i fomentar els que li són
favorables, com la cultura de l’esforç, el premi i el treball.
Una societat que genera el nostre nivell de fracàs escolar,
hauria d’estar preocupada.
3) El sector públic també té un paper important en
l’emprenedoria.

L’Administració catalana té línies d’actuació consolidades
en aquest àmbit. Ho aplaudim. Barcelona Activa, amb el
seu treball per als emprenedors n’és un referent. I calen
més actuacions perquè Catalunya és gran.
També s’ha d’acabar la discriminació sistemàtica i històrica
que pateix el nostre país. L’anivellament de rendes entre
regions no fa més que empobrir-nos, mentre provoca en
qui el rep allò que no volem per a nosaltres: acomodació
en la idea que l’Estat solucionarà els problemes.
Hi ha altres camps en què l’Administració ha de posar
èmfasi i prioritat a bastir fonaments empresarials sòlids.
Proposem actuacions en tres àmbits crítics:
Primer:
- L’educació reglada, la formació per a l’ocupació i la
universitària han de convidar a l’esforç, han de donar valor
al treball, al progrés, i això s’ha de fer premiant aquells que
responen a aquests incentius. Amb plans d’estudis que han
de ser consensuats políticament i estables.
Segon:
- Cal simplificar les relacions Administració-administrats.
- I en infraestructures, a PIMEC opinem que s’ha de fer
interconnexió de xarxes per a la conducció d’aigua. Ara
tenim bé els pantans, però no oblidem que ens ha salvat
la campana i la situació es repetirà.
Tercer:
- L’endarreriment, les retallades pressupostàries i el tracte
rebut són, simplement, impropis. Sobta que un aspecte que
el nou Estatut pretenia corregir es posi en entredit i es
gestioni amb gasiveria. En el seu dia, els empresaris vam
valorar l’Estatut, sobretot perquè portava un millor
finançament. Ara el continuem defensant i ens tenen al seu
costat. En definitiva, Catalunya ha progressat en bona part
gràcies al fet que ha estat capaç de tenir empresaris i
emprenedors durant generacions,  i ara cal regenerar aquest
teixit productiu.
La regeneració del teixit vindrà d’emprenedors i
d’empresaris que sentin seva l’empresa, compromesos
fins al moll de l’os en el seu projecte i amb el seu entorn
social i sostenible. Que prenguin riscos, però amb el
sentiment que el risc té prima. No ho dubtin, l’èxit del
nostre país depèn dels empresaris que siguem capaços
de generar i de les facilitats que tinguin per desenvolupar
la seva funció. Senyores i senyors, més que mai: Visca
l’emprenedoria!
Ens tornem a veure l’any vinent. Moltes gràcies.”

“Avui més que mai, el país necessita més empresaris
i emprenedors, altrament, sense aquest motor, el nostre
progrés pot quedar qüestionat”

“En una nit tan especial per a les pimes, m’agradaria compartir
amb tots vostès una reflexió al voltant dels principals reptes
que té plantejats el nostre sistema empresarial i l’economia
del país.
Aquest any celebrem el sopar en un moment econòmic
diferent dels darrers anys. Hem deixat enrere més d’una
dècada de bonança i creixement i ara afrontem una forta
desacceleració econòmica.
En aquest context, les empreses necessiten trobar respostes
creatives, regenerar-se amb iniciatives que vagin d’acord amb

les noves exigències. Per a aconseguir-ho, cal emprenedoria.
L’emprenedoria és aquell acte creatiu que ve després
d’analitzar l’entorn, combinat amb una acció eficaç, que es
tradueix al final en una empresa nova, en un negoci, en
definitiva, en riquesa per al país.
Els demano que em donin l’oportunitat d’eixamplar el
concepte d’emprenedoria per incloure-hi també aquella
acció diària, aquell neguit que empeny els empresaris en la
cerca d’allò que faci que les nostres empreses siguin més
competitives i creixin.

Discurs de Josep González, president de PIMEC

L’emprenedoria,
motor de progrés
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EL DILEMA DE
L’AIGUA El seu valor i el seu ús

Catalunya ha patit una sequera continuada des de l’estiu del 2004, que
en els últims mesos ha derivat en un debat sobre la gestió de l’aigua al
territori. En canvi, sí que hi ha hagut una pluja d’idees molt diverses
sobre com solucionar aquest problema: Govern, grups polítics i agents
socials i econòmics han donat el seu punt de vista sobre les mesures
que creuen més pertinents. Enmig d’aquest mar d’idees, PIMEC ha fet
pública una proposta innovadora que mira més a mitjà i llarg termini.
Una solució estructural que té a veure amb la cessió de l’ús de l’aigua.

Catalunya ha patit durant l’any 2007 i principis del 2008
una sequera severa, que prové no tan sols de la falta
de pluges dels últims mesos, sinó d’una reducció de les
pluges des de fa temps. Des de l’estiu del 2004 plou
per sota de la mitjana a gairebé tot el territori català.
El nostre clima és mediterrani i les variacions en el règim
de precipitacions són habituals, però des de fa quatre
tardors s’arrosseguen els efectes de la sequera. Al març
del 2008, els pantans de les cinc conques internes de
Catalunya que proveeixen Barcelona es trobaven al
22%, molt a prop del límit en què es produeix l’estat
d’emergència, quan el volum és inferior al 20,0% de la
seva capacitat. A mitjans d’abril, aquests cinc rius estaven

al 20,56%. Ara, per sort, el nivell és del 65,53%, però
com sabem, la sequera no és una qüestió conjuntural.

Consums, pèrdues i males gestions
L’angoixa d’aquesta situació al límit de l’estat d’emergència
ha fet aflorar els problemes que agreugen la gestió i ús
correcte de l’aigua. Alts consums, pèrdues i males gestions,
com la fuita a Badalona de la canonada que portava aigua
del Ter cap a Barcelona, i que perdia 432.000 litres cada
dia. El Periódico de Catalunya destapava el 6 de març que
aquesta fuga d’aigua es remunta al 1974, i posava de manifest
una mala gestió de l’aigua, no tan sols estructural, sinó
tolerada i perpetuada al llarg de més de 30 anys. L’Agència

Fotos: David Ferran
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per les possibles restriccions en el subministrament, que
malmetrien molt la imatge de la ciutat i provocarien una
autèntica davallada del turisme.
En el sector agrícola, la clau per estalviar aigua és modernitzar
els sistemes de rec. Les terres cultivades per regadiu són
només el 8% del total dels terrenys agrícoles del país, però
l’ús del rec gota a gota és encara minoritari i el seu cost,
molt elevat: requereix una inversió d’entre 9.000 i 12.000
euros per hectàrea. Davant la sequera, el sector agrari
segueix els passos de la indústria en l’estalvi d’aigua.
L’Administració ha doblat la inversió en sistemes de rec
més eficient i preveu que el sistema de manta es redueixi
un 14% en 7 anys.
Quant a la indústria, les empreses catalanes necessiten cada
any 283 hm3 d’aigua. La major part d’aquest consum
correspon a la zona de les conques internes. La legislació
és molt àmplia -europea, estatal i autonòmica- i estricta pel
que fa a l’abocament de les aigües residuals. Les grans
empreses contaminants estan obligades a disposar de plans
de sanejament, i l’incompliment d’aquests plans ha comportat,
en alguna ocasió, l’ingrés a presó d’algun empresari. David
Saurí, professor de Geografia i Ciències Mediambientals de
la UAB ha assenyalat que ”la indústria ja ha fet els deures
gràcies a l’existència de diversos decrets en la línia d’estalvi
d’aigua” i que, per tant, no té perquè patir les restriccions.

La indústria paga l’aigua cara, ha millorat l’autoabastament
(amb mines, pous...), ha aconseguit estalvis en el consum
(amb percentatges del 30-40% i, en alguns casos, com el
sector paperer, del 70%) i ha avançat molt en la reutilització
d’aigua interna, depuració industrial, disminució de les
càrregues contaminants que s’aboquen i tractaments de
millora dels processos de l’aigua, entre altres.

Mesures i solucions per a l’escassetat d’aigua
Durant setmanes s’han posat sobre la taula diverses mesures
i solucions. Hi hagut moments en què les cinc formacions
polítiques catalanes més importants han proposat, cadascuna,
una política diferent sobre l’aigua. El 20 de març saltava la
notícia que en 10 dies l’àrea de Barcelona entraria en fase
d’emergència per la sequera, i poc més tard l’ACA proposava
fer realitat la canonada Tarragona-Barcelona. Narcís Prat,
catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i assessor
del conseller Francesc Baltasar, assenyalava que “la
interconnexió CAT-ATLL és una alternativa que es podria
posar en marxa en cas de necessitat, amb un pla de sequera
ben fet. No seria un transvasament constant, sinó una acció
puntual, i la clau la tindrien sempre els que cedeixen l’aigua,
les comarques de Tarragona i de l’Ebre”.
Finalment, el Govern ha adoptat diverses mesures. A l’abril,
Medi Ambient ha improvisat una canonada per portar
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Catalana de l’Aigua (ACA) assenyalava que es trigaria un
any a reparar la fuita, just quan s’hagués construït el
desdoblament de la xarxa. L’Agència, depenent de la
Generalitat de Catalunya, admetia després que la canonada
també tenia fissures a la Roca del Vallès, Vallromanes, Tiana
i Santa Coloma de Gramenet. El preu per reparar-la
ascendeix a 78 milions d’euros.
També ha sortit a la llum que les pèrdues en el transport
de l’aigua a partir de canonades signifiquen entre un 7 i un
15% de l’aigua transportada, segons l’ACA. La xarxa d’Aigües
Ter-Llobregat (ATLL) registra fins a un 4% de pèrdues. El
Consorci de la Costa Brava en té poc menys del 3%, i el
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) és la que menys
pèrdues d’ineficiència té, un 2,4%, segons dades del 2005.
La majoria de fuites es produeixen en canonades municipals,
però un 4% provenen d’aquestes tres grans xarxes de
distribució catalanes.

Els usos de l’aigua
Cada any Catalunya té una demanda de consum de 3.100
hectòmetres cúbics d’aigua. El 73% de l’aigua s’empra per
a usos agrícoles, el 9% va a parar a les indústries i només
el 18% de la consumida correspon a l’ús domèstic. La major
part d’aquest consum humà correspon a la població situada
a l’àmbit de les conques internes, que malauradament són

les que tenen la capacitat sota mínims i els rius menys
cabalosos. Es calcula que, en general, l’ús de l’aigua de les
conques internes és en un 43%, domèstic, un 21% industrial,
un 33% per al reg, i un 3% per a la ramaderia. A Barcelona,
el 80% de l’aigua és consumida a les llars.
En els darrers mesos, a part de l’amenaça de restriccions
d’aigua per a ús domèstic, hi ha hagut sectors econòmics
afectats directament pel Decret de la Sequera. Les mesures
excepcionals sobre la utilització dels recursos hídrics van
ser aprovades al 2007 per la Generalitat i han estat
prorrogades fins al desembre del 2008. Com a exemple,
el sector de la jardineria ha estat paralitzat. Els projectes
que s’havien de començar, tan públics com privats, s’han
aturat a l’espera que es pogués regar. Alguns propietaris
de centres de jardineria calculen que la venda al detall ha
baixat entre el 60% i el 70%.
Altres negocis, com els túnels de rentat, han notat un
descens en el nombre de clients. El sector no està afectat
directament per les prohibicions però tem pel seu futur.
El decret ha prohibit rentar amb mànega tota classe de
vehicles, llevat que ho faci una empresa especialitzada.
En el sector turístic, els parcs aquàtics i temàtics també
noten les restriccions. Han omplert dos mesos abans les
piscines per evitar el decret, i la majoria fan servir aigua no
potable de pous propis. Els hotelers de Barcelona pateixen
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“PIMEC proposa una solució estructural
a llarg termini que vol acabar per sempre
amb els problemes de l’aigua”

“Cal diversificar les captacions fluvials,
prenent aigua de les conques de l’Ebre
i el Segre, i no només del Ter, com fins ara”
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l’aigua de la depuradora d’aigües residuals del Prat, Depurbaix,
al riu Llobregat, per sobre de la potabilitzadora de Sant
Joan Despí. L’aigua de la potabilitzadora subministra, a través
de la xarxa, la meitat sud de l’àrea metropolitana. El cost:
28 milions d’euros. El Govern també ha accelerat les
construccions i ampliacions de dessaladores com la del Prat
de Llobregat, tot i que no podrà començar a aportar-hi
cabal fins al març del 2009.
També s’havia previst com a solució parcial a curt termini
l’abastament d’aigua a Barcelona amb vaixells i trens d’aigua
potable. El primer vaixell va arribar el 13 de maig al port
de Barcelona, des de Tarragona. Cada vaixell transporta
20.000 m3 i cada viatge dels 189 previstos costava una
mitjana de 280.000 euros.
A més, queda en l’aire la proposta del transvasament del
Roine, que Catalunya té sobre la taula des del 1996. L’any
2000 CiU proposava transvasar 350 hm3 d’aquest riu. El
tripartit accepta, ara, estudiar aquesta opció de transvasament
com una possibilitat més a tenir en compte.

Captació d’aigua temporal i desmuntable
Sens dubte, la mesura més controvertida ha estat el
transvasament de l’Ebre o, com s’ha anomenat, la “captació
d’aigua temporal i desmuntable”. Davant la negativa de
Zapatero de captar aigua del Segre, la solució s’obre pas
allargant el minitransvasament de l’Ebre cap a Barcelona
per transferir els cabals sobrants que ara no s’aprofiten en
el Camp de Tarragona. Dels 121 hm3 d’aigua anuals, el
Camp n’utilitza 75 hm3. Es poden aprofitar per a Barcelona
uns 40 hm3. Es tracta d’un nou conducte de 60 km que
uneix la zona de Tarragona amb el dipòsit d’Olèrdola (Alt
Penedès), des d’on es connectarà a la xarxa de
subministrament metropolità. El termini d’execució està
estipulat en 6 mesos per la via d’urgència, i el cost ronda
els 180.000 euros. Tot i que aquesta mesura s’ha acceptat,
ha generat molts dubtes sobre qui ho finançaria i si aniria
a càrrec de les partides de desenvolupament del nou Estatut
de Catalunya.
Finalment, a principis de juny el Consell de Ministres ha
derogat el transvasament de l’Ebre. El motiu: les pluges del
mes de maig han permès sortir de la situació d’excepcionalitat
que en va motivar l’aprovació, i les conques internes de
Catalunya han arribat al 55% de la seva capacitat. En concret,
els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que dóna
servei a Barcelona, estaven a finals de juny al 57% de la
seva capacitat. Però malgrat haver superat aquest escull,
cal continuar pensant en una solució estructural per a
l’abastament d’aigua a Catalunya.

La solució estructural de PIMEC
Entre les mesures d’urgència, PIMEC proposa una solució
estructural a llarg termini que vol acabar per sempre amb
els problemes de l’aigua. Com ha assenyalat Modest
Guinjoan, director d’Economia i Empresa de la patronal,
“es tracta de desterrar el concepte de transvasament i
introduir la cessió d’ús de l’aigua per retornar-la a les conques
originals un cop utilitzada”. Per fer-ho, es construirien trams
de canonades per assegurar la interconnexió del sistema
hídric, que anirien a Barcelona per abastar-la i tornarien
l’aigua al seu riu un cop utilitzada i depurada. Una proposta
“creativa”, com alguns mitjans l’han anomenat, que és
totalment viable. El seu cost estaria a l’entorn dels 1.370
milions d’euros, similar al que costaria construir el
transvasament del Roine.
PIMEC també assenyala en la proposta que cal diversificar
les captacions fluvials, prenent aigua de les conques de
l’Ebre i el Segre, i no només del Ter, com fins ara. Això no
afectarà el seu cabal perquè es retornarà l’aigua en un lloc
proper a l’origen de la captació. La solució de la patronal
comporta, a més, un menor consum energètic comparat
amb altres mesures, i un impacte mediambiental inferior.
D’aquesta manera, les conques aportarien a Barcelona al
voltant de 100 hm3 cadascuna, i la solució descansaria en
recursos interns, sense dependre de la clau francesa que
significa el Roine.
A més, pel consum energètic que caldria per bombejar i
transportar l’aigua,1,4 kwh per metre cúbic, es podrien
aprofitar els excedents d’energia en hores valls i la de les
centrals eòliques quan estan a màxima capacitat.
L’1 de maig, el dia del treballador, Lleida va reclamar un
pacte nacional per l’aigua. Sindicats i patronals de Ponent,
entre elles PIMEC, van reivindicar un pacte en matèria
hídrica per Lleida i van reclamar al Govern que prengués
les mesures necessàries per acabar amb el desequilibri
hídric que existeix a Catalunya.
Pocs dies abans, el 28 d’abril, s’havia constituït la Taula
Nacional de la Sequera, que engloba persones i organitzacions
procedents dels sectors social, universitari, empresarial,
agrícola i polític, entre les quals la nostra entitat, PIMEC.
La taula valorarà les mesures que el Govern porta a terme,
però també es vol centrar en les necessitats estructurals
del país en períodes cíclics de sequera. PIMEC, a través de
les plataformes de diàleg i decisió que es formen, com
aquesta taula, i també a través de la Comissió de l’Energia,
continua vetllant per aquest recurs tan necessari i
imprescindible en el desenvolupament econòmic i social
de Catalunya.

L’ENTREVISTA

“EN AQUESTA
SEGONA
LEGISLATURA,
EL DIÀLEG SOCIAL
CONTINUARÀ SENT
SENYAL
D’IDENTITAT EN
LES RELACIONS
LABORALS”

Celestino Corbacho,
ministre de Treball i Immigració
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El Govern té previst afrontar una reforma laboral,
estructural i en profunditat que pugui oferir una resposta
a les demandes de les pimes?

Com ja sap, en la primera reunió mantinguda pel president
del Govern amb els interlocutors socials fa poques
setmanes es va adquirir el compromís d'elaborar una
relació de temes i un calendari abans del 31 de juliol.
Aquesta cita va servir per reforçar la idea que en aquesta
segona legislatura el diàleg social, que tan bons resultats
va donar en l'anterior, continuï sent un senyal d'identitat
del model d’aquest Govern en les relacions laborals.
La situació actual té poc a veure amb la dels últims anys.
Per tant, els temes a tractar han de ser, necessàriament,
diferents. Quan el president va iniciar el diàleg social al
2004, la major preocupació era la temporalitat dels llocs
de treball.
En aquests moments el context és de refredament. La
causa cal buscar-la en factors que no tenen a veure
només amb l'ocupació, i, en gran part, ni tan sols motivats
per factors interns del nostre país. La prioritat és, doncs,
minimitzar l'impacte d'aquesta situació sobre l'ocupació
i atendre les persones que poden perdre el seu lloc de
treball, sobretot en determinats sectors com la
construcció. Per això, la clau està a reactivar l'economia,
que l'activitat econòmica creixi més. La participació dels
empresaris és bàsica, i tingui per segur que en el document
que es farà públic a finals de juliol hi haurà recollides les
propostes que cadascuna de les parts implicades podrà
incloure com a objecte de discussió. En el procés de
diàleg conciliarem els interessos de totes les parts
implicades.

Què opina de la proposta de PIMEC d'abordar una
reforma integral de contractació que possibiliti la
introducció d'elements de flexibilitat que propiciïn la
productivitat i competitivitat de les nostres empreses?

Com li he comentat abans, els signants de la Declaració
de juliol de 2004 amb la qual va començar el diàleg
social van incloure en el primer paràgraf el compromís
de buscar i consensuar aquelles modificacions legals i
de qualsevol naturalesa que poguessin conjuminar
seguretat en l'ocupació per als treballadors i flexibilitat
per a les empreses. La combinació d'ambdós elements
és, ara per ara, objecte d'atenció preferent no només
a Espanya, sinó a tot Europa, on s'ha arribat a encunyar
el terme “flexiguretat” per definir-lo; com a exemple
de la importància que aquest tema té en el nostre país,
li puc dir que Espanya ha estat un dels cinc països visitats
pel comissari Spidla i un grup d'alt nivell per estudiar-
ne la implementació.
Hem de dirigir les nostres actuacions cap a harmonitzar
les formes de treball flexibles amb seguretat per al
treballador; cap a la posada en marxa de noves
organitzacions productives i cap a aconseguir una major
adaptabilitat dels treballadors i de les empreses, entre
altres qüestions. I tindrem una magnífica ocasió de fer-
ho en els pròxims mesos, en el marc del diàleg social.

Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, 1949) ha estat
alcalde de l’Hospitalet de Llobregat des del 1995, i president de la
Diputació de Barcelona des del 2004. Des del 14 d’abril és ministre
de Treball i Immigració en aquesta segona legislatura socialista,
renunciant als càrrecs anteriors. En aquesta entrevista per a PIMEC
News, Celestino Corbacho parla d’alguns dels temes clau de la seva
cartera que són especialment importants per a les pimes, com el
desenvolupament de l’Estatut del Treball Autònom i el canvi en les
polítiques actives d’ocupació.

Quines mesures i propostes s'haurien d'abordar o
aprofundir per a millorar l'eficàcia dels serveis públics
d'ocupació en la intermediació?

Potenciar i adequar els Serveis Públics d'Ocupació és
una tasca prioritària a la qual dedicarem tots els nostres
esforços. Millorar la intermediació requereix identificar
bé què cal fer per a aconseguir que el desocupat passi
de l'atur a l'ocupació i d'una ocupació a una altra de
millor, alhora que les empreses obtinguin un servei en
condicions. Un servei públic no crea ocupació, però ha
d'estar en condicions de millorar les possibilitats de qui
en busca.
El Servei Públic d'Ocupació ha de funcionar com un
sistema en xarxa, de base territorial, que ofereixi igualtat
d'oportunitats en el conjunt del territori espanyol a les
empreses i als treballadors.
Per a això, entre altres qüestions, és fonamental que
aquest sistema en xarxa es basi en un sistema digital
que integri de manera presencial i virtual l'accés a la
informació, a la tramitació, a les agendes de contactes
i a l'assessorament personal. En aquesta tasca, la
participació de les comunitats autònomes i l'administració
local és clau per a articular un sistema eficaç.

Creu que serà possible en aquesta legislatura fer el canvi
esperat en el disseny de les polítiques actives d'ocupació
que promou el seu Ministeri?

Durant aquests dies he tingut l'oportunitat d'exposar
en diferents fòrums les cinc línies estratègiques en
matèria d'ocupació que impulsarem des del Ministeri
per a contribuir a una ocupació de qualitat i amb vocació
de futur.
Aquestes línies es concreten en: accés als joves a les
noves oportunitats ocupacionals; nous recorreguts en
l'ocupació de les dones; perllongar la vida activa per a
ampliar el capital humà; més persones emprenedores
i, finalment, una organització productiva i un sistema
institucional adequat per a afrontar nous reptes.
Com vostè sap, el Ministeri de Treball i Immigració té
la responsabilitat de gestionar aquestes polítiques que
després s’han de portar a la pràctica en estreta
col·laboració amb les comunitats autònomes. Per això,
ha estat clau l'exposició d'aquestes línies en la Conferència

Sectorial, on estan representades totes elles, perquè
només a través del diàleg social i amb la implicació activa
de comunitats i municipis es poden portar a terme.

És intenció del seu Ministeri incrementar la concertació
amb les comunitats autònomes quant a les decisions
que, donada l'actual tendència a la desacceleració
econòmica, s'han de prendre?

En una estructura territorial com la que té Espanya, amb
unes comunitats autònomes i uns ajuntaments amb un
elevat nivell competencial, no es pot realitzar cap política
sense comptar amb la seva col·laboració. En efecte,
com ja hem comentat, és imprescindible mantenir un
procés continu de concertació territorial. El diàleg social,
la Conferència Sectorial d'Assumptes Laborals i la
Conferència Sectorial d'Immigració són la garantia que
això sigui així.

En les comunitats autònomes de forta tradició associativa
de la societat civil, com Catalunya, la representativitat
del col·lectiu d'autònoms hauria de ser objecte d'un
tractament específic?

L'Estatut del Treball Autònom permet la possibilitat de
constituir Consells del Treball Autònom d'àmbit
autonòmic i la participació d'un representant designat
per aquests Consells en el Consell del Treball Autònom

L’ENTREVISTA

“La clau està a reactivar
l'economia i la participació
dels empresaris és bàsica”
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d'àmbit estatal. Per això, crec que aquest seria el camí
adequat per garantir, per mitjà del citat representant,
la llarga tradició associativa dels autònoms a Catalunya.
Estic convençut que els autònoms catalans tindran la
representació que mereix la seva embranzida.

Quan estarà desenvolupat reglamentàriament i
procedimentalment la nova Llei del Treball Autònom?

L'Estatut del Treball Autònom, que va entrar en vigor
el passat mes d'octubre, detalla els continguts i els
terminis del seu desenvolupament reglamentari. En
aquests moments el Ministeri té preparat un projecte
de Reial decret que desenvolupa els aspectes prioritaris
establerts per la Llei, és a dir, el contracte del treballador
autònom econòmicament dependent i el seu registre,
així com la regulació del registre estatal d'associacions
d'autònoms.
Aquest projecte s'ha presentat a les comunitats
autònomes en la passada conferència sectorial del 26
de juny i es troba en fase de consulta amb les
organitzacions d'autònoms i agents socials. La nostra
previsió, tenint en compte que el projecte ha de ser
informat pel Consell d'Estat, és que aquest projecte es
pugui aprovar en aquest segon semestre de 2008,
possiblement a l'octubre o fins i tot abans.

Com acabarà desenvolupat el Consell del Treball
Autònom que està anunciat en la mateixa Llei de l’Estatut
del Treball Autònom?

És aviat per dir-ho. El desenvolupament del Consell del
Treball Autònom és una de les prioritats més importants
del Ministeri, però cal anar pas a pas pel camí que ja està
marcat. Per poder engegar-lo és necessari haver reglamentat
abans la representativitat de les associacions d'autònoms
per mitjà del Consell de representativitat previst en l'Estatut.
Una vegada s'hagin regulat els criteris i barems de la
representativitat es podrà començar el desenvolupament
i constitució del Consell del Treball Autònom.
Una vegada aprovat el Reial decret que desenvolupa el
registre estatal d'associacions d'autònoms, es portarà a
terme l'aprovació del Reial decret que prevegi la creació
del Consell de Representativitat i el Consell del Treball
Autònom.

Veuria lògic que aquest òrgan estigués representat en
el CES?

Aquest és un tema que no depèn de la voluntat del
meu Departament. Ara mateix, en el CES no existeix
la participació d'altres Consells com a membres del
mateix.

“El desenvolupament del Consell del Treball Autònom és
una de les prioritats més importants del Ministeri, però
cal anar pas a pas pel camí que ja està marcat”
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Ara ho tenim resolt

En la meva empresa ens vam proposar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitària de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d’haver
pres la decisió encertada.

www.asepeyo.es
902 151 002
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ASSEMBLEA DE
PIMEC 2008

En el decurs de l’Assemblea general de PIMEC d’aquest 2008 s’ha repassat
l’actualitat econòmica de Catalunya i la situació de les pimes, i s’han valorat
les mesures presentades pel Govern de l’Estat i la Generalitat. A més, s’han
validat els últims estudis fets per PIMEC, que tracten l’absentisme i el problema
estructural de l’aigua. Durant l’acte també s’ha aprovat el Codi Deontològic
de la patronal, que vol fer més transparent la tasca dels seus òrgans executius
i de gestió, i s’ha homenatjat Enric de Villamore atorgant-li la 7a Medalla al
Reconeixement Empresarial.

“L’Assemblea ha validat el Codi Deontològic que reafirma
la política de transparència informativa, de compromís i
lleialtat, així com el caràcter apolític de l’entitat”

PIMEC, pendent de la realitat empresarial en què es
troben les pimes, ha valorat durant l’Assemblea general
les mesures econòmiques presentades pels Governs de
l’Estat i la Generalitat. Segons Josep González, president
de PIMEC, “són mesures insuficients per atenuar la crisi,
ja que estan centrades en el consum i la construcció”.
També ha comentat que “davant l’enduriment del crèdit
de bancs i caixes, fan falta mesures més potents
encaminades a millorar la liquiditat de les empreses,
mesures que vagin destinades al teixit industrial-productiu
i de serveis. Si el sistema creditici no aporta diners, la
indústria pot experimentar un fort creixement de
morositat i fallida.”
Com a mesura necessària, PIMEC considera que és
indispensable una reforma de la legislació laboral més
completa i profunda, adaptada als requeriments del
mercat global. El mercat de treball espanyol té unes
deficiències estructurals que s’han de solucionar, com
ara aconseguir més flexibilitat en mobilitat, temps de
treball, etc. També reivindica el dret que les pimes
tinguin presència en la negociació col·lectiva, i que es
reconegui el paper de les empreses de treball temporal
com a agents globals de treball.

Absentisme i aigua
L’Assemblea de PIMEC també ha validat els estudis que
ha confeccionat la patronal, com el de l’absentisme, que
en concreta els patrons i proposa classificar-lo en trams
perquè el càlcul i la comparació dels nivells entre les
empreses sigui més fàcil, i el problema estigui més acotat.
L’altre gran estudi que la patronal ha desenvolupat
recentment és el problema estructural de l’aigua a Catalunya,
sobre el qual ha proposat una solució a llarg termini.
Un dels altres punts de l’Assemblea general ha estat
l’aprovació del codi ètic de PIMEC, que afecta els
integrants dels òrgans de govern i de gestió de l’entitat:
membres del Comitè Executiu, de la Junta Directiva,

dels Consells Territorials, dels Consells Sectorials i de
les Comissions de Treball. El codi reafirma la política de
transparència informativa, de compromís i lleialtat, i el
caràcter apolític de l’entitat. Les persones integrants dels
òrgans de govern de PIMEC es comprometen a assistir
regularment a les reunions i a mantenir la màxima
confidencialitat.
Entre els moments més emotius de l’acte cal destacar
el lliurament de la 7a Medalla al Reconeixement
Empresarial a Enric de Villamore per la seva destacada
contribució en el procés de fusió de les antigues PIMEC
i SEFES. Van entregar-li la medalla la regidora de
l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Mumbru, i els altres
artífexs de la fusió patronal: Josep González, Enric Querol,
Joan Ignasi Torredemer i Alejandro Goñi.
Enric de Villamore, enginyer industrial de professió, ha
estat cap de manteniment de diverses empreses de
l’Ajuntament de Barcelona, i gerent i director tècnic de
l’empresa Taller de Medi Ambient. Dins de la patronal,
ha estat vicepresident de l’antiga PIMEC, i també de la
resultant PIMEC SEFES.

Enric de Villamore, amb la medalla, acompanyat de la seva dona, la regidora i
els altres artífexs de la fusió patronal

L’Auditori de PIMEC es va omplir d’associats per assistir a l’Assemblea general
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Reptes per a una economia
catalana amb futur

La jornada de debat i reflexió sobre l’economia catalana
ha estat organitzada per PIMEC, juntament amb el Grupo
Alares i el CEES (Centre d’Estudis Econòmics i Socials)
i ha reunit prop de cent persones. L’acte s’ha iniciat amb
les paraules del president de PIMEC, Josep González,
que ha assenyalat les dificultats en què es troba Catalunya
per mantenir les empreses del país, citant casos recents
com El Periódico, Mecalux o Spanair. També ha recordat

que Catalunya és terra d’emprenedors i que cal aprofitar
aquest esperit i els bons directius al capdavant de bones
empreses. Per superar aquesta situació, ha destacat la
innovació, la recerca i el desenvolupament com a factors
clau per millorar la capacitat empresarial. Ignasi Farreres,
president del CEES, també ha donat la seva visió respecte
les dificultats econòmiques actuals i ha encoratjat a tot
el conjunt d’emprenedors que lluiten per renovar i
innovar en les seves empreses a seguir endavant. Per
últim, Javier Benavente, president del Grupo Alares, ha
ressaltat que aquesta jornada hauria de servir perquè
les empreses es posicionin i actuïn per millorar la seva
competitivitat i productivitat, una tasca que afecta “tan
a les pròpies empreses i als sectors econòmics individuals,
com a les autoritats i ens públics”.

Catalunya, país emergent
Ramon Tremosa, professor de Teoria Econòmica de la
Universitat de Barcelona, ha parlat d’oportunitats i
possibilitats per a Catalunya, destacant la logística com
a eina indispensable per generar valor afegit, un tema
que aprofundeix en el seu darrer llibre Catalunya, país
emergent. Segons l’anàlisi del professor, en aquest món
globalitzat cada cop són més els països que volen
participar en la xarxa de producció, i aquell que sàpiga
organitzar de forma eficient aquests tràfics creixents
esdevindrà un país emergent. Ramon Tremosa ha
destacat el gran potencial que té Catalunya com a porta
d’entrada a través del port. “En el segle XXI, el mar
Mediterrani serà el més important en el trànsit marítim
intercontinental”, i afegeix que “el port de Barcelona
reneix com un port estratègic per importar producte
semielaborat d’altres continents i vendre al nostre mercat
el producte final gràcies a les nostres empreses i pimes”.

Els sectors emergents
La primera taula rodona ha reunit representants de
quatre sectors econòmics de recent implantació: el
biotecnològic, a través de la figura de Carlos Buesa,
president de Catalonia Bio i director general d’Oryzon
Genomics; el de les TIC, amb Miquel Teixidor, director
general de Genaker i vocal de Pimes de COETTC;
l’aeroespacial, a través de l’exposició de Joan de Dalmau,
director del CTAE (Centre Tecnològic d’Indústria
Aeronàutica i de l’Espai), i el sector del medi ambient,

amb Ramon Carbonell, conseller delegat de l’empresa
COPCISA i president d’EoliCat.
Presidida per Francesc Solé Parellada, catedràtic i director
del Programa Innova de la UPC, la taula rodona ha reunit
l’experiència empresarial d’aquests quatre professionals i
s’hi han exposat les mancances i els reptes per al
desenvolupament dels sectors emergents a Catalunya.
Carlos Buesa ha defensat que s’ha de creure en la
capacitat competitiva de les biotecnològiques, ja que
existeixen els fonaments tècnics i el capital humà
necessaris perquè en un futur s’implantin més empreses
amb base tecnològica. Miquel Teixidor, en canvi, alerta
que les empreses TIC catalanes, concretament un 76%,
tenen dificultats per trobar professionals d’aquesta especialitat,
i  considera que manca un entorn en què administracions
i empreses cohabitin per donar empenta a les TIC, així
com falta cultura de risc i de col·laboració empresarial.
Per Joan de Dalmau, director del CTAE, la clau perquè
el sector aeroespacial avanci és l’educació, tant a les
universitats com a les escoles, a través d’activitats que
ajudin a descobrir l’aplicació de l’estudi de l’espai i
l’aeronàutica en la societat. En darrer lloc, Ramon
Carbonell ha exposat fins a quin punt el compromís
amb l’entorn ha anat en augment en els darrers temps:
“la gran victòria dels ambientalistes ha estat convertir
la protecció del medi ambient en un negoci per a
l’empresa privada”.

Els sectors en renovació
Existeixen tot un seguit d’activitats amb una llarga
trajectòria que han hagut de reinventar-se per continuar
sent competitives. Alguns d’aquests sectors tradicionals
han estat tractats a la segona taula rodona, moderada
per Martí Saballs, sotsdirector del diari Expansión. Els
quatre ponents, Oriol Homs, director general de la
Fundació CIREM, Joaquim M. Barriach, director general
de La Morella Nuts, Enric Casi, director general de
Mango i Jaume Alsina, conseller delegat d’Encofrats
Alsina i patró de FemCat, han coincidit que cal invertir
en noves tecnologies, educació i economia del
coneixement, i apostar per un capital humà qualificat.
Més concretament, Oriol Homs ha parlat sobre el servei
a les persones com un sector en creixement, sobretot en
l’àmbit de l’atenció a les persones dependents, l’educació
infantil i l’educació al llarg de la vida. Per poder aconseguir
el seu desenvolupament, considera imprescindible invertir
en tecnologia i educació a fi de poder comptar amb mà
d’obra qualificada en un futur.
Joaquim M. Barriach, a través de l’exposició de l’evolució
de l’empresa La Morella Nuts, especialitzada en productes
de confiteria i transformació de fruits secs, ha explicat com

ha sobreviscut en un mercat tan competitiu com l’alimentari.
Segons ell, és imprescindible invertir en formació i
innovació per tal d’elaborar productes que interessin a
les grans multinacionals estrangeres.

El cas Mango
Enric Casi, director general de Mango, ha explicat de
quina manera aquesta empresa familiar de Reus s’ha
convertit en una de les cadenes tèxtils més internacionals,
present a 90 països, amb 1.130 botigues i una obertura
de tres nous establiments per setmana. El procés
d’internacionalització de Mango ha estat possible gràcies
a la confiança en les persones, l’aposta per mantenir el
concepte de boutique i la insistència per desenvolupar
una tecnologia logística pròpia.
Actualment, Mango compta amb un sistema logístic
integral propi i capaç de cobrir les necessitats derivades
de la compra-venda a qualsevol lloc del món. Segons
Casi, aquest model de funcionament es pot dur a terme
invertint en noves tecnologies, motor principal de
desenvolupament de la cadena de moda. És per aquest
motiu que Mango ha decidit tancar el seu magatzem
logístic de Nova Jersey, un cop comprovada la seva

poca rendibilitat, i centralitzar l’activitat logística a Parets
del Vallès.
El darrer dels ponents, Jaume Alsina, ha destacat la delicada
situació que està vivint el sector de la construcció, però
confia que el mercat es resituï a partir de setembre. Malgrat
les dificultats, Alsina ha posat l’èmfasi en els valors de
l’empresa, centrats en les persones, la innovació, la formació
i la tecnologia. També ha dirigit un missatge a l’administració:
“Cal unir esforços i posar en comú projectes per poder
sortir fora, ja que estem preparats per fer-ho però calen
sinergies”.
La clausura la va fer Ramon Aymerich, redactor en cap
d’economia de La Vanguardia, que va recordar que, “tot i
que en 30 anys s’ha fet un gran pas en innovació i
competitivitat, com molt bé han mostrat les empreses
convidades, a Catalunya encara li falta autoestima”. Com
a cloenda va dir: “Per aconseguir una economia catalana
amb futur cal una cooperació entre empreses i Administració
i una aposta ferma en l’educació, eina indispensable per
crear mà d’obra qualificada”.

“La innovació, la recerca
i l’educació, claus per al
desenvolupament d’una
economia catalana amb futur”

Ignasi Farreres, president del CEES; Josep González, president de PIMEC; Joan
Piñol i Javier Benavente, director general i president del Grupo Alares, respectivament

Jornada de debat organitzada per
PIMEC, el Grupo Alares i el Centre
d’Estudis Econòmics i Socials

Catalunya viu en un context marcat per la
globalització i l’imparable desenvolupament de
noves tecnologies, una realitat que afecta les
estructures socials i econòmiques. Tot i que el
nostre país progressa en determinats sectors, en
d’altres està perdent embranzida i cal esbrinar per
què. Aquest és el tret de sortida de la jornada “Per
una economia catalana amb futur”. A través de la
ponència del professor Ramon Tremosa, Catalunya,
país emergent, i de dues taules rodones sobre els
sectors productius emergents i els sectors en
renovació, es dibuixen les línies en què cal insistir,
com la innovació, la recerca i l’educació.
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L’absentisme és el terme utilitzat per a referir-se a les hores
pactades entre l’empresa i el treballador que no han estat
treballades per causes ocasionals. Entre aquestes causes,
la més freqüent és la incapacitat temporal per malaltia o
accident, que representa el 77% del total d’hores no
treballades, essent la resta una bateria de motius molt
diversos, com ara la maternitat i l’adopció, motius personals,
conflictivitat laboral i assistència a exàmens.
De fet, el president de PIMEC, Josep González, ha concretat
que “cal classificar l’absentisme en trams per separar aquelles
baixes derivades d’accident o malaltia, dels permisos de
l’empresa i de les hores sindicals o permisos de maternitat,
entre d’altres”. D’aquesta manera, el càlcul i la comparació
dels nivells d’absentisme entre empreses serà més fàcil, ja
que és un problema que va creixent i que té un cost cada
cop més important.

En alça des del 2002
La taxa d’absentisme se situa de mitjana a l’any 2007 en
el 5,1% a Catalunya i en el 4,8% al conjunt de l’estat. A
aquesta taxa s’hi arriba després d’un creixement sostingut
des de 2002, any en què era del 4,1%. El nivell de l’absentisme
el 2007 a Catalunya s’assoleix com a resultat, per una
banda, de la disminució de les hores de treball pactades
efectives, que entre 2002 i 2007 han baixat en total un
2,8%, en passar de 1.724 hores per treballador a 1.676; i,
per altra banda, per l’augment d’un 13,3% en el nombre
d’hores no treballades per causes ocasionals, que han passat
de 75 a 85 per treballador i any entre 2002 i 2007.
A Espanya, les dues variables anteriors presenten un
comportament millor que a Catalunya, amb una disminució
del 2,2% d’hores de treball pactades, de 1.736 a 1.697
hores per treballador; i un augment d’hores no treballades
a causa de l’absentisme, de 72 a 82 hores per treballador.

Sectors
Per sectors d’activitat i en l’àmbit estatal, el major nivell
d’absentisme es registra en la indústria, amb una taxa del
5,5%, i el menor nivell en la construcció, amb una taxa del
3,7%. No obstant això, en el període 2002-2007 el major
increment de l’absentisme es registra en el sector serveis,
que passa de 69 hores l’any 2002 a 80 l’any 2007. A
Catalunya, aquests percentatges són similars: la indústria
detecta un 5,7% d’absentisme, la construcció un 3,8%, i el
sector serveis un 5%.
Segons l’informe, es registren uns patrons concrets com,
per exemple, que com més gran és l’empresa, majors són
els seus nivells d’absentisme. També s’ha identificat una
disminució de l’absentisme abans del període de vacances,
i un augment just després. Les dones generen pràcticament
el doble d’absentisme que els homes, i el grup de 26 a 35
anys és el més absentista, seguit del grup de més de 55.

Mesures
Com a conseqüència de la importància i la dinàmica que
presenta el problema de l’absentisme a nivell econòmic i
social, l’informe de PIMEC proposa que s’elaborin plans
interns per a reduir-lo; que les empreses i els treballadors
prenguin mesures, com ara oferir flexibilitat horària per
conciliar la vida laboral i familiar, i fomentar la motivació,
entre d’altres propostes. També és important que
l’Administració prengui mesures com estudiar el problema,
agilitzar la gestió de les incapacitats temporals i corregir
alguns aspectes de gestió puntual com, per exemple,
protegir els metges perquè no es trobin sols davant la
responsabilitat i pressió que representa negar una baixa
laboral quan no està justificada.

El cost de l’absentisme a Catalunya
representa l’1,3% del PIB
PIMEC ha presentat un estudi que xifra en 2.677 milions d’euros el cost de l’absentisme a Catalunya durant
el 2007, fet que representa un 1,29% del PIB català. Aquest indicador està en clara dinàmica de creixement
des de 2002, segons l’estudi Absentisme laboral a Espanya i a Catalunya. 2002-2007, elaborat per la patronal,
i que es basa en les enquestes de l’INE i del Ministeri de Treball i Afers Socials.
La major presència del sector industrial en el sistema productiu de Catalunya és la principal causa que aquestes
dades siguin superiors a les d’Espanya, en què l’absentisme se situa en l’1,05% del PIB al 2007, i representa
un cost de 12.800 milions d’euros. Si es consideressin els costos indirectes, els percentatges indicats serien
considerablement superiors.
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nova manera de fer i ser empresa; prioritzem el foment
d’una cultura empresarial renovada i compromesa amb el
nostre entorn i, per això, participem en espais i fòrums de
debat social.
Però sobretot, des de la Fundació acompanyem i donem
suport a les empreses en el procés d’incorporar en el seu
dia a dia mesures que els permetin concretar la seva
sensibilitat social. I ho fem impulsant programes i accions
per apropar la responsabilitat social a les pimes i els
autònoms, posant al seu abast solucions i eines que els
facilitin una millor adaptació als reptes de l’activitat econòmica
actual, com poden ser:
   - Conciliar la vida familiar i la vida laboral, millorant la
gestió i l’ús del temps
   - Assegurar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones
   - Facilitar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió
social i alhora millorarà la competitivitat de l’empresa.
Paral·lelament, acompanyem també les empreses socials
-entitats que s’estan convertint en empresa per donar
sortida ocupacional a les persones que atenen amb objectius
de millorar la seva situació social- en el seu procés empresarial
per adaptar-se als nous reptes que se’ls plantegen.
En aquests moments tenim diverses accions en marxa
com, per exemple, un programa destinat a promoure l’ús
del català entre els nouvinguts -tant treballadors com
empresaris- o un altre que impulsa la contractació de
persones amb dificultats per trobar feina o en risc d’exclusió
per alguna disminució o situació de vulnerabilitat.
Creiem que a les empreses hi ha moltes iniciatives que
poden ser-nos model i esperonar-nos a avançar cap a una
nova manera de fer i ser empresa. Us animem a fer vostre
l’esperit de la Fundació i que us en sentiu part, adreçant-
nos les vostres idees i inquietuds de l’àmbit social partint
de les necessitats i les forces de la realitat empresarial, per
tal de contribuir a un desenvolupament social més humà
i ambientalment més sostenible, que afavorirà la cohesió
social i alhora millorarà la competitivitat de l’empresa.

Les primeres passes de la
Fundació PIMEC
La creació de la Fundació PIMEC
és fruit del compromís de la
patronal amb les empreses i
amb l’entorn social on aquestes
desenvolupen la seva activitat.

PIMEC és la primera patronal europea que crea una
Fundació amb objectius purament socials i en aquests
moments diríem que és l’única, com ha assenyalat la
representant de les pimes a Europa i directora general
adjunta de la Direcció General d'Empresa i Indústria de la
Comissió Europea, Françoise Le Bail.

PIMEC, com a agent social i econòmic implicat en el present
i el futur de Catalunya, és conscient del paper dinamitzador
que té, a través de les seves empreses associades, davant
els nous reptes de la societat i, per tant, de l’empresa.
Des de la visió de l’esforç compartit amb els diferents
actors socials i econòmics, la missió de la Fundació és
sensibilitzar el món de l’empresa sobre la necessitat d’incloure
aspectes socials com a factor de competitivitat dins la seva
dinàmica empresarial. Volem acostar el sector empresarial
i el sector social, o sigui, totes les entitats socials i
organitzacions sense ànim de lucre que treballen per
aconseguir un millor benestar i per una integració social
dels diferents col·lectius.
Perquè, com diu el nostre lema, volem avançar cap a una

que al cap d’un temps ja no la tindríem entre nosaltres.
El seu coneixement personal tenia aquest efecte.
Gràcies Mercè per la comprensió, per l’ensenyament
permanent de la importància de creure en uns valors;
per la teva capacitat didàctica en els plantejaments, per
respondre a les diferents problemàtiques a què fèiem
front, i per facilitar amb el teu llenguatge planer i
pedagògic el necessari aprofundiment en l’àmbit econòmic
tan rellevant per a l’organisme. Gràcies, en definitiva,
per haver fet de la meva presència al CTESC un fet
especial i que em porta a manifestar que ha estat un
orgull i un plaer la teva coneixença personal i el treball
desenvolupat en comú.
Per tant, i malgrat el cop que ha suposat per a tots que
ja no pugui ser entre nosaltres, crec que existeix un
sentiment molt gran que pot servir per pal·liar, si més
no mínimament, el dolor que sentim: el record permanent
que ens has deixat amb la teva presència i l’empremta
que has aconseguit fixar en les nostres vides.
Gràcies per tot i descansa en pau Mercè.

Mercè Sala va presidir el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Mercè Sala,
sempre en el
nostre record
La presidenta del Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya (CTESC) va morir el passat dia
7 de maig. La nostra presidenta, la Mercè, com
tots la coneixíem –encara recordo la seva insistència
per tal que deixés el tractament de vostè i com
em va convèncer que tractant-la de tu era igualment
respectuós i considerat amb ella perquè era el que
realment volia– ha estat una persona que ens ha
marcat en el temps que hem gaudit de la seva
companyia.

Malauradament ha estat un temps molt curt, que ha
passat molt ràpidament i en el qual tots aquells aspectes
del seu ampli currículum professional i vital, tant conegut
a nivell públic, van passar a transformar-se en una
possibilitat magnífica de conviure amb ella, d’aprendre,
de participar, de debatre i de treballar en comú per una
societat millor, que era un dels objectius que ella sempre
tenia presents en el desenvolupament de qualsevol activitat.
Em vénen al cap molts records, com ara la seva entrevista
en un dels primers números de la nostra nova revista,
i com n’estava de contenta i satisfeta de la foto tan
simpàtica que acompanyava el reportatge, dels continguts
i les respostes del qual s’havia encarregat pertinentment
amb la seva claredat habitual.
Sempre va ser especialment responsable amb els deures
i les obligacions que representava el seu càrrec. Va venir
per estar amb nosaltres en moments complicats de la
seva malaltia, i ens seguia regalant somriures –aquest
somriure tan teu que he tingut l’oportunitat de veure
que tothom comenta i interpreta–, alguna que altra
gratificant correcció i forces per seguir lluitant per tal
de fer més eficient la nostra tasca.
Així, la Mercè va impulsar el desenvolupament del
CTESC després d’un breu temps de coneixement del
que representava per a les institucions que l’integrem,
i després d’escoltar molt i bé –una altra gran virtut que
tenia–  tots els comentaris o propostes que nosaltres
podíem aportar-li en nom de les nostres organitzacions.
Deia al començament que la Mercè és una persona que
ens ha marcat i crec que en aquest sentit puc parlar en
nom de molta gent que així m’ho ha manifestat, no
només ara sinó amb anterioritat, quan res feia pensar

JOSEP LLUÍS FRANCESCH
President de Fundació PIMEC

José Hallado Molina
Membre del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

  Director de Relacions Laborals de PIMEC

“La missió de la Fundació és
sensibilitzar el món de
l’empresa sobre la necessitat
d’incloure aspectes socials
com a factor de competitivitat
dins la seva dinàmica
empresaria”
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EL MARROC,
UN PAÍS ESTRATÈGIC
PER A LES PIMES

Des de fa dos anys, PIMEC està treballant en un pla d’actuació per tal
de millorar les relacions econòmiques entre les pimes catalanes
 i el Marroc, un país cada vegada més potent en el context internacional.
Coincidint amb la missió institucional de la Generalitat al Marroc, Josep
González, president de PIMEC, i Khalid Bejenlloun, president
de la comissió pime de la Confederació General d’Empreses del Marroc
(CGEM/PME), han ratificat l’acord de col·laboració per promoure
 la cooperació empresarial entre ambdós països. A l’acte hi han assistit
el president de la Generalitat, José Montilla, i el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet.

Hi ha una sèrie de països que són estratègics per a la
internacionalització de les empreses catalanes i, entre
aquests països, el Marroc ocupa un lloc destacat. Des de
fa anys, la relació de les empreses catalanes amb el Marroc
és molt important perquè permet dur a terme projectes
d’implantació empresarial i també subcontractacions. Per
això ha esdevingut un mercat objectiu de productes i serveis.
Les exportacions de Catalunya al Marroc durant el període
2006-2007 han significat 613 milions d’euros, amb un

creixement del 24,5 %. A més, el Marroc s’ha situat en el
tercer lloc quant a índex de penetració de producte català,
amb una quota del 2,8% el 2006.
A aquesta xifra cal afegir la important presència d’empreses
catalanes implantades en aquell país, principalment a la
regió del nord. Durant els darrers deu anys, les inversions
catalanes han estat per valor de 205 milions d’euros, amb
creixements interanuals del 28%.

Pla d’actuació de PIMEC al Marroc
Atesa la importància d’aquest país, PIMEC ha iniciat des
de fa dos anys un pla d’actuació articulat a través de dos
eixos. El primer, el Pla Marroc de PIMEC, està enfocat a
informar i acompanyar les empreses en els seus projectes
empresarials. Entre moltes altres accions, cal destacar les
reunions individuals amb els nostres especialistes per
assessorar a les empreses sobre el Marroc, o la posada en
relació d’empreses catalanes amb empreses marroquines.

També s’han creat agendes de negoci, xarxes comercials,
així com l’organització de missions empresarials al Marroc.
A dia d’avui, ja són més de 120 empreses les que han
participat i s’han beneficiat d’aquest suport.
L’altre eix consisteix a reforçar la relació institucional amb
la primera organització empresarial del Marroc, la
Confederació General d’Empresaris del Marroc (CGEM),
gràcies al suport del Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA/ACCD). La CGEM engloba, mitjançant
les seves 27 federacions sectorials i les 8 unions regionals,
el conjunt d’empreses implantades al Marroc i esdevé un
interlocutor de pes davant dels poders públics i els agents
socials.

Lligams institucionals amb la CGEM
Des de l’any 2007, PIMEC i la Confederació General
d’Empresaris del Marroc mantenen un conveni de
col·laboració institucional i empresarial. Aquest acord

és finançat per COPCA/ACCD a través del projecte
de cooperació internacional. El programa dóna suport
al desenvolupament de la CGEM afavorint una relació
estable entre l’esmentada entitat i PIMEC, que permet
la transferència de l’experiència catalana i promou els
intercanvis econòmics entre ambdós països.
Enguany aquesta relació institucional s’ha concretat i ha
passat a un segon estadi amb la signatura de l’acord de
col·laboració entre ambdues entitats. El president de
PIMEC, Josep González, i el president de CGEM/PME,
Khalid Bejenlloun, han signat el conveni a Casablanca
amb la presència del president José Montilla i del
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, que es trobaven en una missió institucional al
Marroc. Gràcies a aquest acord, PIMEC acompanyarà
més de 100 empreses catalanes en els seus projectes
empresarials al país, mitjançant una passarel·la empresarial
entre les dues organitzacions.

“El Pla Marroc de PIMEC
està enfocat a informar i
acompanyar les empreses
en els seus projectes
empresarials”

“La patronal acompanyarà a més de cent empreses catalanes
en els seus projectes al país, gràcies al conveni signat amb
la seva homòloga marroquina”

Josep Gonzàlez, president de PIMEC; José Montilla, president de la Generalitat; Moulay Elalamy, president de la CGEM i Khalid
Benjelloun, president de la comissió PME de la CGEM



Apropar la UII als territoris
En aquests moments, la Unitat d’Innovació Internacional
s’està presentant a diferents parts del territori català,
com Lleida i Tarragona. El primer dels actes ha tingut
lloc al Centre Europeu d’Empreses Innovadores de
Lleida (CEEI). Aquesta entitat, el CEEI, actuarà com a
finestra única de la UII a Lleida.
A Tarragona, la presentació de la nova unitat s’ha dut
a terme a través de la jornada Coneix el nou finançament
europeu en R+D+I per a pimes, en col·laboració amb
la Universitat Rovira i Virgili. Un acte que ha servit per
activar el conveni que PIMEC té amb la universitat
tarragonina a través de la Càtedra URV-Empresa per
impulsar les relacions entre empresa i universitat.
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PIMEC rep l’acreditació per emetre
certificats digitals

Per dur a terme el canvi cap a la gestió electrònica, la
patronal s’ha integrat a Firmaprofesional, empresa privada
capdavantera en certificació digital. Conjuntament han
elaborat la firma empresarial amb una solució global de
signatura electrònica reconeguda en el marc de les
telecomunicacions i tramitacions segures, que engloba la
implantació de productes i serveis com la facturació
telemàtica, el visat o la gestió documental. A partir d'aquest
conveni, PIMEC proporcionarà la gestió d'aquest tràmit a
totes les empreses que ho sol·licitin a través de les seves
onze delegacions, per aconseguir que el certificat d'identitat
digital sigui accessible i fàcil a tot Catalunya.

Obligatorietat per a més de 73.000 empreses
El Departament de Treball ha posat en funcionament al
maig el Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
(REAS) en el qual més de 73.000 empreses del sector de
la construcció hauran d’inscriure’s abans del 26 d’agost.
Treball i PIMEC han arribat a un acord per engegar proves
pilot en entorns reals com a pas previ al desplegament
definitiu del projecte REAS, per tal de facilitar els certificats
digitals a totes les empreses del sector.

La signatura electrònica permetrà a les empreses realitzar gestions
on-line amb les administracions públiques

L’entitat ha fet un pas endavant en la seva voluntat
d’ajudar les empreses en matèria d’innovació i noves
tecnologies, i és la primera patronal que ha obtingut
l’acreditació necessària per facilitar signatura electrònica.
A més, aquest certificat digital es pot adquirir a
qualsevol de les onze seus de l’entitat.

PIMEC ha estat la primera patronal a rebre l’homologació
per emetre certificats digitals. Aquesta acreditació li permet
facilitar la signatura electrònica a les empreses perquè portin
a terme on-line totes les gestions amb les administracions
públiques, Agència Tributària, Seguretat Social, Ministeri
d'Administracions Públiques, Registre, entre altres, així com
la tramitació administrativa i la sol·licitud d'ajudes i subvencions.
La certificació digital permet als professionals, col·legiats i
assalariats identificar-se davant de tercers, signar documents
electrònicament, evitar la suplantació de la identitat, protegir
la informació transmesa, així com garantir la integritat de
la comunicació entre les parts, entre altres avantatges. Hi
ha diversos tipus de certificats segons el suport (electrònic
o targeta criptogràfica), el nivell i el tipus de representació
(física i jurídica).

La Unitat d’Innovació
Internacional, un impuls a la
competitivitat de les pimes

Des del Departament de Consultoria Estratègica,
Finançament i Innovació de PIMEC s’ha posat en marxa
la Unitat d’Innovació Internacional (UII) per donar suport
a les pimes perquè participin en projectes a Europa,
amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat mitjançant
l’R+D+I. Aquesta nova unitat de PIMEC és única, ja que
és la primera de caràcter multisectorial i que treballa
exclusivament amb les pimes a Catalunya i a tot l’Estat espanyol.
La UII pretén ser el nexe entre els projectes europeus
existents per a pimes i totes aquelles empreses
innovadores que cerquen finançament per desenvolupar
la tecnologia necessària per seguir creixent. Més
concretament, la Unitat d’Innovació facilitarà a les pimes
la identificació, la gestió i la coordinació de projectes
d’innovació empresarial dins del VIIè Programa Marc
Europeu.
Aquest pla de treball elaborat des de la Unió Europea
promou l’R+D transnacional i ofereix ajudes i subvencions
a aquelles iniciatives que per la seva qualitat i importància
generen valor afegit en el territori. De moment, el VIIè
Programa Marc té plantejat invertir 6.200 milions d’euros
en totes les petites i mitjanes empreses que destinin
part dels seus esforços a millorar la seva competitivitat
a través de l’R+D+I.
Gràcies a la UII, les pimes podran aprofitar més els
programes europeus, els quals són, avui dia, la principal
font de subvenció pública del nostre país. Al mateix
temps, la nova unitat de PIMEC contribuirà a estimular
les organitzacions catalanes a invertir en R+D, apropant-
les al mercat europeu i fent-les més competitives.
Inicialment, la nova unitat de PIMEC compta amb un
pla estratègic d’actuació fins al 2010, però tant el Centre
pel Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç com la pròpia patronal
coincideixen en el fet que aquesta relació s’estendrà
més enllà d’aquesta primera fita.

Antoni Cañete, director general de PIMEC, Josep Gonzalez, president de PIMEC, i el doctor Jaume Aubia, director gerent
del Col·legi de Metges de Barcelona i president executiu del Grup Med, que també forma part de Firmaprofesional

Fran de la Torre, director de Consultoria Estratègica, Finançament
i Innovació de PIMEC, durant la presentació de la UII a Lleida

Un moment de la jornada “Coneix el nou finançament europeu
en R+D+I per a pimes?” a Tarragona

Fruit d’un conveni entre PIMEC i el Centre pel
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, neix la
Unitat d’Innovació Internacional (UII) per ajudar
les pimes a obtenir finançament en R+D+I mitjançant
el VIIè Programa Marc Europeu.
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El primer dels projectes ja ha estat aprovat per l’Agència
de Residus a través d’un conveni de col·laboració amb
PIMEC per poder dur a terme una prova pilot en tres
polígons industrials situats a la Catalunya Central, el
Vallès Oriental i el Gironès. Aquest assaig permetrà
elaborar un estudi que reflecteixi la situació actual dels
residus produïts per les empreses i la seva gestió, amb
l’objectiu d’elaborar propostes de millora i cercar la
forma òptima d’implementar-les.
S’analitzaran curosament tots aquells residus que siguin
valoritzables i els residus especials en petites quantitats
per estudiar les possibilitats d’oferir una gestió
mancomunada. En essència, l’objectiu principal és que
aquesta activitat repercuteixi beneficiosament tant en
empreses individuals, abaratint-ne el cost de la gestió,
com en polígons, contribuint a la pacificació del trànsit
de camions i millorant-ne la qualitat de l’aire.
L’altra iniciativa que es vol fomentar des del Departament
de Medi Ambient de PIMEC és la implantació del Sistema
de Gestió Ambiental EMAS en aquelles empreses que
formin part d’una associació afiliada a PIMEC o pertanyin
al mateix sector d’activitat.

Gestionar l’impacte ambiental
L’EMAS és el sistema de gestió ambiental reconegut pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, el qual permet l’exempció de certes
obligacions legals per a l’empresa -ja que té uns forts
mecanismes de control interns-, facilita la participació
en licitacions públiques i constitueix un dels pilars en
què es recolza la Responsabilitat Social Corporativa.

Aquest projecte ja ha estat proposat davant la Direcció
General de Qualitat Ambiental (DGQA) i es
desenvoluparà dins del període 2008-2009.
Entre tres i cinc empreses pertanyents a socis col·lectius
de PIMEC formaran part d’aquest projecte, que inclourà
un apartat de difusió amb la finalitat de poder servir
d’exemple a altres empreses que vulguin seguir el mateix
esquema. Serà la pròpia Direcció General de Qualitat
Ambiental la que es farà càrrec del finançament per tal
que la implementació sigui gratuïta per a les empreses
participants.
Amb aquest projecte es pretén oferir un producte de
valor afegit als socis col·lectius de PIMEC, alhora que es
planteja una metodologia d’implantació de l’EMAS
mancomunada i s’aprofiten tots els aspectes comuns
que presenten les empreses d’una associació o d’un
sector determinats.

PIMEC lidera dos projectes
per fomentar la gestió ambiental
sostenible entre les empreses
Amb la voluntat de continuar oferint serveis de valor afegit als socis, un cop finalitzat el projecte
Medipime, el Departament de Medi Ambient de PIMEC ha presentat dues iniciatives a l’Administració
ambiental per obtenir el finançament necessari i posar-les en pràctica de forma gratuïta entre les pimes.
La primera consisteix en un estudi per mesurar l’impacte dels residus a través de tres polígons industrials,
i el segon projecte es centra en la implantació del Sistema de Gestió Ambiental EMAS en aquelles
empreses que formin part d’una associació afiliada a PIMEC.
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“La Direcció General
de Qualitat Ambiental es farà
càrrec del finançament
del projecte per tal que
la implementació del Sistema
de Gestió Ambiental EMAS
sigui gratuïta per a les
empreses participants”
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L’acord ha estat signat pel president de PIMEC Tarragona,
Josep-Joaquim Sendra, el rector de la URV, Francesc Xavier
Grau, i el director de la Càtedra, Fernando Campa, al
rectorat de la Universitat. Josep-Joaquim Sendra, president
de PIMEC Tarragona, ha recordat en el seu discurs que
“pràcticament totes les empreses neixen com a micros o
petites empreses, de manera que és important que els
joves, en especial els estudiants, visualitzin que hi ha empresaris
i que aprenguin dels seus èxits i dels seus fracassos”. Al
mateix temps, Josep-Joaquim Sendra ha recordat que
“davant l’actual procés desfavorable en termes econòmics
és molt positiu i necessari que s’articulin projectes encaminats
a la formació de noves empreses”.
Un dels reptes previstos per la patronal per a aquest 2008
és continuar donant suport a totes aquelles persones que
amb la seva capacitat emprenedora aconsegueixen tirar
endavant nous negocis i empreses. Perquè ajudant a fomentar
la mentalitat empresarial i la promoció de nous empresaris
s’està contribuint, al mateix temps, a mantenir actiu l’esperit
empresarial i competitiu d’un país.
Pel que fa a les paraules del director de la Càtedra URV-
Empresa, Fernando Campa, ha valorat positivament la
incorporació de PIMEC ja que la seva aportació “serà molt
important, en tant que una de les funcions de la Càtedra
és exposar les idees dels nous emprenedors a empresaris
en actiu, que les valoren i hi aporten la seva experiència”.

Visió emprenedora des de la Universitat
La patronal s’incorpora a la Càtedra en el moment en què
aquesta celebra el segon aniversari de la seva creació, amb
“un balanç molt positiu en els objectius plantejats de foment
i suport a la creació d’empreses”, en especial entre els
alumnes de la URV, segons ha explicat el rector, Francesc
Xavier Grau. Els objectius que persegueix la Càtedra són

el foment de la creació d’empreses de la Universitat,
especialment aquelles de base tecnològica; donar suport
als empresaris en la creació d’empreses i servir d’element
catalitzador de les diferents entitats i organismes de l’entorn
universitari amb competències en emprenedoria. Per
desenvolupar aquesta missió, les activitats de la Càtedra
s’articulen al voltant dels àmbits de formació, recerca,
transferència i divulgació. Per tal de donar suport a la creació
d’empreses, la Càtedra elaborarà i supervisarà plans
d’empreses, organitzarà tutories especialitzades i donarà
suport en temes legals i financers.
Aquest conveni amb la URV serveix al mateix temps a
PIMEC per reivindicar una vegada més la importància de
vincular la formació, en aquest cas la universitària, amb la
realitat empresarial a fi d’elaborar un perfil de futurs
professionals més ajustat al món laboral actual.
A banda de l’adhesió de PIMEC, la Càtedra també compta
amb la col·laboració de les Cambres de Comerç, Indústria
i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, així com
de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona
i el Consell Social de la mateixa URV.

Josep-Joaquim Sendra, president de PIMEC Tarragona, Francesc Xavier Grau, rector de
la URV, i Fernando Campa, director de la Càtedra

PIMEC Tarragona s’adhereix a la
Càtedra URV-Empresa per fomentar
l’esperit emprenedor
La delegació de PIMEC Tarragona ha signat un conveni de col·laboració
amb la Càtedra Universitat Rovira i Virgili per impulsar el foment de l’emprenedoria
i la creació d’empreses al territori.

Comissió internacional:
un instrument per als socis
La constitució a finals de 2006 d’una Comissió Internacional
de la nostra organització respon a la voluntat de crear un
organisme consultiu -integrat per representants dels socis
col·lectius de l’entitat i per experts d’altres entitats- per
impulsar la internacionalització de l’empresa. Convé remarcar
i agrair la participació activa dels seus membres, que són
la clau de la feina feta, el suport rebut i la implicació del
secretari general de PIMEC i, per descomptat, del
departament d’internacional i del seu director. La coordinació
amb aquest departament és la base de l’efectivitat de la
tasca de la Comissió.
En efecte, en el marc de la integració europea i de la
globalització, la internacionalització ha deixat d’ésser un
objectiu a l’abast de les grans i d’algunes mitjanes empreses,
per convertir-se en una condició pràcticament de
supervivència. Malgrat el dinamisme de moltes de les
nostres pimes, exportar i invertir a l’estranger no és encara
una pràctica prou generalitzada. A partir d’aquesta diagnosi,
la Comissió ha treballat com a instrument de debat i
proposta per tal d’incidir en les dificultats que troben les
petites i mitjanes empreses per sortir a l’estranger, i alhora
proposar nous mecanismes, instruments i recursos per a
la internacionalització. Seguint aquestes directrius, la Comissió
ha treballat en tres direccions. En primer lloc, actuant com
a fòrum d’anàlisi i debat, comptant amb la implicació
d’empreses i d’experts externs.
En segon lloc, formulant a PIMEC i als seus associats
propostes d’actuacions internacionals i proporcionant
informació rellevant sobre possibilitats derivades de
programes o projectes d’institucions internacionals. En
definitiva, la Comissió es preocupa per detectar possibles
oportunitats de negoci, així com instruments financers i
de suport per a la internacionalització.
I en darrer lloc, posicionant la patronal en els temes clau
per a la internacionalització, elaborant posicions i propostes,
o reaccionant davant les iniciatives de les diferents
administracions: catalana, espanyola i europea.

Cercant nous horitzons
Al llarg d’un any i mig d’existència, la Comissió ha pogut
desenvolupar tota una sèrie d’accions encaminades a

millorar la competitivitat de les empreses en el context
internacional.
Per una banda, s’ha proposat a PIMEC l’organització de
missions empresarials en determinats països considerats
clau per a les nostres empreses. En aquest sentit, la Comissió
hi ha contribuït analitzant quins nous mercats han de ser
el destí d’aquestes missions, reflexionant sobre un nou
model de missió -amb un èmfasi especial en el seu
seguiment- i treballant per una difusió àmplia i focalitzada
entre els socis. Països com Algèria, Polònia, el Marroc, la
Xina i ben properament l’Índia o Turquia són traduccions
concretes d’aquest debat.
Per altra banda, també s’ha debatut conjuntament amb el
departament d’internacional la implementació de nous
serveis personalitzats per a les pimes, avalats per experts
en mercats concrets. La Comissió ha suggerit a PIMEC
reforçar el departament amb una xarxa d’experts sectorials
i nous mercats. Seguint aquesta recomanació, l’empresa
que es vol implantar a l’Índia, per exemple, compta amb
un assessorament inicial i personalitzat.
Igualment s’ha treballat per aconseguir una major participació
de PIMEC en el Programa d’Innovació i Competitivitat de
la Unió Europea (PIC). A partir de la seva posada en marxa
efectiva a Catalunya en els propers mesos, PIMEC tindrà
un paper destacat en la gestió del programa, fet que
proporcionarà instruments i capacitats d’informació reforçats.
En aquest marc, la Comissió encarregarà un estudi sobre
els factors que expliquen la manca de dinamisme
internacional de les nostres empreses.
Paral·lelament a aquestes accions, la Comissió ha servit
també per a teixir una col·laboració més estreta entre
PIMEC i entitats com La Caixa o el CESCE, totes elles clau
en el suport de la internacionalització de les empreses.
Finalment, en el debat sobre la nova llei de política industrial
de Catalunya, i considerant l’entorn legislatiu espanyol i de
la UE, la Comissió podrà contribuir a la creació d’un
posicionament global de PIMEC en aquest tema clau per
al nostre model econòmic i per a les nostres pimes

Joaquim Llimona
President de la Comissió Internaciona de PIMECl
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Tot i que Sabadell i Granollers són ciutats especialment
competitives del territori català, en matèria
d’infraestructures encara queda un llarg camí perquè
ambdós territoris es connectin a través d’una xarxa
ferroviària. En un moment en el qual s’han iniciat les
obres d’ampliació dels ferrocarrils catalans (FGC),
s’obre una escletxa per a una possible connexió. Amb
aquest teló de fons, la patronal es posiciona i demana
amb urgència la unió amb tren de les dues ciutats.

PIMEC Vallès Occidental i PIMEC Vallès Oriental han
exposat el seu ferm posicionament en favor de la construcció
de l’eix ferroviari entre Sabadell i Granollers, posant en
relleu la importància del moment present que viu el territori
i les seves repercussions. Per a PIMEC, les dues comarques
del Vallès es troben en un moment decisiu quant a
infraestructures, ja que s’estan realitzant les obres de
perllongament dels FGC, l’anomenat Metro del Vallès.

La patronal ha demanat urgentment la unió amb tren de
les dues ciutats, que té dues propostes de traçat que s’estan
debatent. Les dues opcions que hi ha sobre la taula són,
per una banda, una via que arrenca a Vilanova i passa per
Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, i arriba
a Mataró. Per l’altra, l’obertura d’un nou brancal des de
Sabadell fins a Granollers, passant per la vall de Tenes
aprofitant l’esmentada ampliació dels ferrocarrils.
Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, ha
remarcat la importància de la unió ferroviària entre les
dues comarques, fent una crida al Govern de la Generalitat
a impulsar la connexió Sabadell-Granollers. També ha afegit
que “les infraestructures són una eina bàsica, totalment
necessària perquè els dos territorris es comuniquin”.
Per la seva banda, Vicenç Paituví, president de PIMEC Vallès
Oriental, ha reivindicat que “la comarca dóna sortida a les
necessitats del sòl industrial, d’habitatge i de corredor de
serveis, però que, en canvi, no rep els serveis que per això
li pertocarien”. En aquest sentit, Paituví ha defensat que
“la connexió Sabadell-Granollers és clau per fer sostenible
la pròpia activitat de Barcelona com a centre econòmic”.
A banda de les respectives delegacions comarcals de PIMEC
al Vallès, a l’acte també han participat Antoni Prunés,
president de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà
(AMTU), Manel Larrosa, portaveu de Sabadell Cruïlla, i
Manel Cunill, director general de DEPANA.

Col·lapse per carretera
Les dades extretes d’un estudi elaborat per l’AMTU revelen
que el volum de vehicles que circulen entre les dues capitals
de comarca, Sabadell i Granollers, és preocupant. Un total
de 27.296 viatgers es desplacen diàriament del Vallès
Oriental cap al Vallès Occidental i 26.990 fan el trajecte
a la inversa. Si a aquests desplaçaments s’hi sumen els que
passen per eixos viaris de les dues comarques, el càlcul de
volum de trànsit arriba a 220.000 vehicles diaris. Aquesta
densitat de trànsit representa un altre dels factors a tenir
en compte a l’hora de dissenyar un pla de mobilitat alternatiu
i més sostenible.

Impuls a la unió ferroviària
Sabadell-Granollers
Les delegacions de PIMEC Vallès Occidental i Oriental es posicionen
a favor de l’enllaç ferroviari entre les dues capitals vallesanes.

D’esquerra a dreta, Antoni Prunés, president de l’AMTU; Vicenç Paituví, president de
PIMEC Vallès Oriental; Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental; Manel Larrosa,
portaveu de Sabadell Cruïlla, i Manel Cunill, director general de DEPANA

Jornada sobre la gestió
dels ferrocarrils
La delegació de PIMEC Vallès Sud ha organitzat una jornada
sota el títol “La planificació i la gestió dels ferrocarrils” a
càrrec de Joan Torres, president dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Juntament amb ell, també han
intervingut el president de l’Associació per la Promoció
del Transport Públic, Ricard Riol, i representants de
l’Ajuntament de Sant Cugat.
Durant l’acte s’ha analitzat el marc legal vigent, i els projectes
clau en infraestructures ferroviàries al territori català: l’Eix
Transversal Ferroviari i la Línia Orbital Ferroviària. Joan
Torres ha defensat que la construcció d’una cua de
maniobres a plaça Catalunya “permetrà que els trens surtin
cada 90 segons, augmentant la productivitat un 30%”, i
que “la millor manera de desdoblar la línia del Vallès passa
per perllongar la línia d’Avinguda Tibidabo cap a Sant
Cugat”.

Primera trobada
d’empresaris amb
la patronal francesa
Empresaris socis de PIMEC Girona i de la patronal
francesa de la petita i mitjana empresa (CGPME) s’han
reunit a Perpinyà en una primera trobada que vol afavorir
l’intercanvi d’idees entre empresaris del nord i sud dels
Pirineus. L’acte ha comptat també amb la representació
de diversos sectors de l’economia nord-catalana com
el turístic, el carni, el formatiu o el d’enginyeries renovables.
Des de fa un temps, PIMEC, a través de la seu de Girona,
manté relacions amb les patronals franceses per mitjà
de les territorials nord-catalanes amb el propòsit de
crear noves oportunitats per als empresaris associats,
en especial per a aquells que es troben ubicats més a
prop de la zona fronterera amb França.

4t Fòrum
d’Empresaris a Reus

La delegació de PIMEC Baix Camp-Reus ha organitzat el
4t Fòrum Empresarial. La jornada d’enguany, sota el títol
“Innovar és progressar”, ha reunit més de cent empresaris
i s’ha centrat en la importància de la innovació en totes les
empreses de qualsevol sector i grandària. Al llarg del debat,
i com a principal conclusió, s’ha destacat que el fet d’innovar
és una arma que han de fer servir els empresaris d’avui dia
per diferenciar-se dels seus competidors i lluitar per
posicionar-se en un mercat cada dia més difícil a causa de
l’actual situació, tant de desacceleració econòmica com de
competència global, en què una empresa local es pot trobar
competint en un mercat amb qualsevol empresa del món.
També s’ha remarcat que els empresaris catalans, i més
concretament els de la comarca, han de saber treure profit
de la seva capacitat d’innovar. Per aquest motiu, s’ha
assenyalat la importància de comptar amb el suport de
l’administració per dur a terme nous projectes.
El 4t Fòrum Empresarial de Reus ha comptat amb la presència
de Xavier Colom, president de PIMEC Baix Camp-Reus,
Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus, Isaac Sanromà, president
de la Cambra de Comerç d’aquesta ciutat, i Jordi Serret,
director executiu de l’agència ACCIÓ/CIDEM COPCA.

Alguns dels ponents participants al 4t Fòrum d’Emmpresaris de Reus
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La revista PIMEC ofereix a tots els seus associats un espai a cada
número per comunicar-hi els esdeveniments importants. Si la seva
empresa celebra l'aniversari, hi ha hagut l'elecció d'una nova junta,
la inauguració d'instal·lacions o altres aspectes d'interès, no dubti a
informar-ho a PIMEC, Departament de Comunicació, i en la mesura
d'allò possible, ho publicarem. Moltes gràcies.
comunicacio@pimec.es

L'espai del soci

El Gremi d’Instal·ladors de la comarca del Garraf és un
dels nous socis de la patronal. Constituït oficialment
l’any 1980, l’entitat centra els seus esforços a garantir
els interessos d’aquest col·lectiu professional, que engloba
instal·ladors de diversos àmbits com els de l’aigua, la
calefacció, el gas o l’electricitat. En l’actualitat, el Gremi,
presidit per Juan Roca i Cazorla, està apostant per la
promoció de la formació professional a través de cursos,
conferències i activitats per tal de perfeccionar els
coneixements dels seus afiliats. A més, dóna suport als
seus associats informant-los de les novetats en matèria
legislativa, tècnica o financera.

El Gremi d’Instal·ladors
del Garraf s’associa a
PIMEC

Conveni per formar
professionals dels
ascensors amb
pràctiques a les
empreses del Gremi

El Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya ha signat
un conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat per formar professionals qualificats des dels
instituts. El cicle professional comptarà amb pràctiques
a les empreses del Gremi, que té associats la majoria
dels instal·ladors de Catalunya.

Productos Flower assaja
adobs de baix consum
d’aigua a Israel
L’empresa lleidatana especialitzada en la producció i la
distribució de productes per a la jardineria i l’hort està
assajant una nova línia de fertilitzants de baix consum
d’aigua a Israel, a través de la societat Flower Israel.
Alguns dels resultats de la investigació ja han estat
presentats a Itàlia i Alemanya. Flower també ha engegat
aquest any una nova planta de fabricació de substrats
amb els quals produeix comandes a la carta i garanteix
l’ús sostenible de l’aigua, ja que prové d’una cisterna
que s’abasta de l’aigua de la pluja. Gràcies a aquesta
iniciativa compromesa amb el medi ambient, la fàbrica
ha estat una de les finalistes en els últims premis sobre
Innovació Tecnològica Agrària organitzats des del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Social.
La companyia, sòcia de PIMEC i amb seu a Tàrrega, es
va fundar l’any 1957 i ha anat creixent fins a exportar
part dels seus productes a països com Portugal, Marroc,
Algèria, Grècia, Hongria, Polònia, Lituània, Romania i
Israel.

Un moment de la signatura del conveni


