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editorial

Preparar la situació perquè els brots verds tinguin futur
Sovint em pregunten, emprant la metàfora que va fer servir fa més d’un any la ministra d’Economia,
Elena Salgado, si les pimes ja noten els brots verds que han de retornar el creixement sostingut a
l’economia catalana. Jo, la veritat, sóc molt cautelós i sempre explico que hi ha hagut una certa millora
de les carteres de comandes, però que encara és molt suau i que, gairebé sempre, això es dóna en
les empreses que estan exportant. Reafirmo que només són unes certes millores i que no podem
assegurar que siguin permanents. Què en fem, de percebre brots verds, si es marceixen al cap de poc
temps o no prosperen?
Si volguéssim, podríem descobrir brots verds, i fins i tot flors econòmiques en molts aspectes: el
consum d’energia per produir ha augmentat, el PIB ha tornat a ser positiu aquest 2010 (+0,1% el
primer trimestre), i l’atur fa tres mesos que té una bona reducció (el juny hi va haver 20.475 aturats
menys respecte al maig). Segurament són símptomes, però no podem saber si remetran perquè són
tan dèbils i inestables que en qualsevol moment poden desaparèixer. Per exemple, amb la reducció
de l’atur cal estar alerta i esperar l’evolució que tindrà a la tardor per confirmar si la tendència és
decreixent. Hi ha una espurna d’esperança, perquè la baixada de l’atur s’està donant també en el
sector industrial a Catalunya, però no ho sabrem fins d’aquí a uns mesos.
En general, no ens enganyem, l’entorn continua sent de crisi. I en comptes de regar els brots verds
perquè creixin, més aviat crec que tot just estem llaurant la terra i traient les males herbes perquè,
en algun moment, el context sigui prou propici com perquè les iniciatives empresarials s’atreveixin a
brotar, i la primavera precedeixi l’estiu.
Per això, l’entrada en vigor de la reforma de la Llei de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials és una fita important que hem aconseguit i que recollim en aquest número de la
revista. És abonar la terra perquè el dia de demà qualsevol empresa cobri en un màxim de 60 dies des
que va dur a terme el servei o va lliurar el producte, i a 30 en les transaccions amb el sector públic. Sens
dubte, serà un alleugeriment important per a la liquiditat i els comptes de les pimes i els autònoms.
Igualment, la reforma laboral és una demanda de PIMEC des de ja fa molts mesos, i tot i que el decret
aprovat pel Govern és una reforma sense ambició, i no s’ha sabut aprofitar el moment per fer-ne una
de més envergadura, tinc l’esperança que amb la participació dels grups parlamentaris es pugui millorar
perquè sigui una norma útil que agilitzi i flexibilitzi el mercat laboral. Si no, és difícil que les empreses
puguin tornar a generar llocs de treball de forma ràpida i eficaç i, per tant, és impossible que el nombre
d’aturats disminueixi a nivells acceptables i amb la celeritat suficient.
M’agradaria dir també que el Govern mira per l’empresariat, però no ho tinc tan clar. En aquest
aspecte, la patronal dedica un dia a recordar qui genera la major part de la riquesa del país: les pimes
i els autònoms. Els Premis Pimes tenen aquesta funció, així com la de reconèixer l’esforç de les
empreses més competitives de l’any anterior, l’exemple en el qual ens hem de fixar per tirar endavant.
La saba que farà créixer de nou Catalunya.
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Premis Pimes
solidaris
Els Prínceps d’Astúries i Girona presideixen el sopar
anual de PIMEC d’aquest any

Més de 1.100 persones han assistit al sopar anual de PIMEC,
en què també es duu a terme el lliurament dels Premis Pimes,
i que s’ha celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Enguany, la
13a edició d’aquests guardons ha tingut caràcter solidari, ja que
la quota íntegra del sopar que han abonat els assistents s’ha
destinat al programa emppersona de la Fundació PIMEC, que
ajuda l’empresariat que afronta serioses dificultats en el seu
negoci o que s’ha quedat sense activitat.

Els Prínceps d’Astúries i de Girona han presidit l’acte,
que ha tingut com a amfitrió Josep González, president
de PIMEC, i al qual també han assistit destacades
personalitats del món polític, econòmic i empresarial com
el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla;
el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira;
el president del Parlament català, Ernest Benach; el delegat
del Govern, Joan Rangel; el secretari d’Estat d’Investigació,
Felipe Pétriz, i els consellers Antoni Castells, Mar Serna,
Josep Huguet, Marina Geli i Joaquim Llena.
A més, també s’ha comptat amb la presència del president
de la patronal europea de les pimes UEAPME, Georg
Toifl; el president del Conseil National Consultative de
la PME de l’Algerie, Zaim Bensaci; els vicepresidents

de CGEM del Marroc, Abdelhakim Marrakchi i Saad
Hamouni; el president de la Confederació d’Empresaris
d’Andorra, Xavier Altimir; el president de la Confederació
d’Empresaris Balear, Mariano Riera, i el president d’ATA,
Lorenzo Amor, així com altres representants de patronals
i associacions. El lliurament dels premis ha estat presentat i
conduït pel secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, i la
periodista Helena García Melero.

Fins benèfics

El programa emppersona de la Fundació PIMEC
proporciona suport personal i professional als empresaris
i empresàries que s’han quedat sense negoci mitjançant
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orientació, assistència i assessorament, per tal que reforcin
la seva confiança personal davant l’adversitat, recuperin el
seu talent i obtinguin una segona oportunitat. D’aquesta
manera, la persona pot trobar formes d’adaptar-se a les
situacions adverses i apropar-se a un enfocament més
adequat a les noves condicions. Però no ho fa sola, sinó
amb l’acompanyament, seguiment i avaluació de la Fundació
PIMEC, que desenvolupa un pla d’acció de cada persona.
emppersona funciona des de l’octubre del 2009, i a través
d’aquest canal directe PIMEC ha pogut rebre més informació
de la crua realitat a què estan abocats molts empresaris i
empresàries; per aquest motiu, amb la solidarització dels premis,
la patronal ha volgut fer un pas més per ajudar l’empresariat
que està en situacions extremes.

Balanç

Josep González, president de PIMEC, ha agraït la
col·laboració i solidaritat dels assistents, i ha fet un repàs
a la situació actual “amb la intenció de pensar més en el
futur que en el passat”. Ha puntualitzat que “l’atur és el
nostre principal problema”, però que també hi ha altres
lloses com “la reiterada i llarga manca de finançament per
a les empreses” i la morositat, que provoquen que “el
tancament d’empreses i les situacions concursals continuïn
sent elevats”. També ha ressaltat que “aquest degoteig
comporta una manca de confiança empresarial per
posar en marxa nous projectes o noves inversions”. Per
retornar-la, cal tenir “un projecte clar, unes administracions
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austeres, transparents i, sobretot, eficaces i eficients”.
El president de PIMEC ha assenyalat que cal “afrontar les
reformes estructurals que necessita aquest país” i que
“no podrem pagar la factura social si no obtenim riquesa,
i aquesta només arriba a través de les empreses i els
emprenedors”.
Sobre la reforma laboral, que la patronal fa anys que
reclama, Josep González ha demanat al president Zapatero
que “tingui mires altes i valentia per fer-la” i que “no ens
quedem a mitges tintes per allò d’acontentar tothom”.
“Que faci una reforma que ens torni una part de la
confiança que ens manca i que rebaixi inquietuds i dubtes a
l’Europa que ens mira i que fa molt temps que ens demana
aquesta reforma”.
Josep González ha apuntat diverses línies per reduir
el deute públic d’Espanya: suprimir alguns ministeris i
conselleries, simplificar normatives i tràmits, i reformar
la funció pública. D’altra banda, ha puntualitzat que no
li sembla encertat que es redueixin les inversions en
infraestructures perquè redueix deute però frena activitat,
i ha ressaltat que hi ha altres mesures que seran efectives
més a mitjà o llarg termini però que són molt necessàries,
com la formació i la innovació en les empreses.
“Els asseguro que els empresaris tenim ganes de tirar
endavant: som gent que ens il·lusionem fàcilment i que
ens costa perdre l’esperança en el futur. Ara bé, esperem
accions, gestos, canvis que ens convencin encara més de la
nostra funció en aquesta societat”.

Suport a les pimes i als autònoms

En el seu parlament, el Príncep Felip ha reiterat “el suport
permanent i el reconeixement de la Corona a l’esperit
d’iniciativa, a la capacitat d’innovació i a l’empenta dels
empresaris i autònoms” que tant fan per Catalunya i
per tot Espanya. També s’ha mostrat conscient de fins a
quin punt la crisi està castigant les pimes, i ha afegit que
demostren “que és necessari sumar esforços i fomentar
sinergies per afavorir la nostra voluntat col·lectiva de
superació”. Pel Príncep, “les pimes són elements essencials
del nervi empresarial i a Catalunya tenen un pes i una
importància extraordinaris”.
José Montilla ha coincidit sobre la importància de les
pimes i ha ressaltat la política de suport a la petita i mitjana
empresa. El president de la Generalitat també ha reclamat
un “esforç” a patronals i sindicats per tal d’arribar a un
acord en la reforma laboral i la necessitat d’aprofundir en
les reformes. A més, ha reconegut la responsabilitat del
Govern a l’hora de reduir la despesa pública i facilitar els
tràmits administratius a les empreses. José Montilla ha
admès la gravetat de la situació econòmica, que ha
repercutit especialment sobre les petites i mitjanes
empreses, i “la urgència de les reformes per avançar
cap a un nou model de creixement”.
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Els guardonats
Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics
EXPANSIÓN
PIMEC ha reconegut aquest diari, líder de la premsa econòmica, pel suport i
seguiment que ha fet durant el 2009 de les reivindicacions i problemes de les
pimes i els autònoms, donant visibilitat a aquests col·lectius. Les petites i mitjanes
empreses són una part molt important del teixit empresarial, i necessiten tenir
veu per comunicar la manca de finançament que estan patint, les normatives
que les ofeguen, i els esforços que duen a terme per desenvolupar-se i
prosperar. En especial, la reforma de la llei contra la morositat ha estat una de
les demandes més importants de les pimes, i del món empresarial en general,
ja que els llargs terminis de pagament estan provocant la insostenibilitat de les
pimes i els autònoms.

Reconeixement al Treball Associatiu en el comerç
UNIÓ D’ASSOCIACIONS PER A LA
BENEFICÈNCIA DE LA XINA A CATALUNYA
La globalització és una realitat mundial que ens aporta riquesa, diversitat i
amplitud d’horitzons, tant socials com empresarials. Però la convivència no
és fàcil i es fa imprescindible facilitar els mecanismes i les organitzacions que
garanteixin un procés integrador en harmonia.
A Catalunya la comunitat d’empresaris d’origen xinès s’ha distingit per la
voluntat d’aportar la seva gran riquesa econòmica i cultural, així com la seva
capacitat de treball a la nostra societat mitjançant un procés integrador exemplar
i la participació activa en la seva vida, pública, oficial i empresarial.
La Unió d’Associacions per a la Beneficència de la Xina a Catalunya, fundada el
2002, agrupa 23 entitats econòmiques i culturals, que representen més de 5.000
micro i petites empreses xineses distribuïdes arreu de Catalunya.

Reconeixement a la millor iniciativa col·lectiva
FECEMINTE
El sector de les telecomunicacions ha experimentat en els darrers anys un
important creixement, que ha donat lloc a l’aparició de nombroses empreses.
Des de la seva creació l’any 1969, Feceminte, l’única Federació d’empresaris
instal·ladors de telecomunicacions a Catalunya, ha passat per un procés de
transformació a causa del ràpid creixement que s’ha produït en el camp de les
noves tecnologies.
Actualment, Feceminte és l’únic interlocutor institucional entre les empreses
instal·ladores, integradores i mantenidores d’equips de telecomunicacions
i els diversos actors presents en el nostre sector: Administració, enginyers,
constructors i promotors, administradors de finques, fabricants, distribuïdors,
operadors, associacions de consumidors, entre altres institucions.
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Premi a la millor estratègia empresarial a través de
la Innovació i la Internacionalització
ICG SOFTWARE
Va néixer el 1985 amb l’objectiu de posar a disposició dels usuaris
solucions informàtiques que satisfacin les exigències del mercat en
els sectors del comerç, l’hostaleria i la indústria. El 1995, l’empresa
presenta de forma exclusiva un producte visual tàctil per a l’hostaleria,
anomenat FrontOffice ICG Restaurantes, que va significar un canvi radical
en els processos del sector, i actualment tots els productes que s’hi
comercialitzen fan servir la tecnologia tàctil.
PIMEC premia l’esforç d’ICG Software per internacionalitzar-se, un
procés que va començar el 1996 obrint una primera delegació a l’Uruguai.
Actualment, l’empresa és present a més de 40 països dels cinc continents.
Compta amb concessions i distribuïdors en la majoria dels països d’Europa
i Amèrica, i ha iniciat un procés d’expansió cap a nous mercats com la
Xina, Romania, Rússia, Jordània, Sud-àfrica, Turquia i Xile.

Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresa
TQ TECNOL SA
Aquesta empresa va iniciar la seva activitat el 1997 a Reus, i actualment
compta amb 186 treballadors i diverses delegacions. Es dedica a la
producció i distribució de productes tècnics per al manteniment, la
indústria i la construcció.
TQ Tecnol ha establert la responsabilitat social com a clau estratègica per
al desenvolupament de l’empresa els pròxims anys, i pel que fa a la política
social ofereix 28 accions destinades als treballadors en àmbits de suport a
les persones discapacitades, flexibilitat horària, suport a la família, ajudes a
la maternitat i a l’adopció, subvencions en formació, assessorament mèdic
i jurídic, entre d’altres. Totes aquestes accions, així com altres indicadors,
com ara que el 50% de l’equip directiu està format per dones, fan palès
que Tecnol té molt desenvolupats els valors humans.
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Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial
SOLID ENGINYERIA SL
Solid Enginyeria és una empresa constituïda a Barcelona el 1996, que va iniciar
la seva activitat en el sector de la maquinària per a l’automatització de processos
industrials. L’any 2002 va diversificar l’activitat de l’empresa i va emprendre
actuacions en camps d’enginyeria de major complexitat, orientats principalment
a la creació de productes per a altres empreses.
Ha rebut el premi per la seva utilització òptima del català en l’àmbit empresarial.
La llengua catalana s’empra en tota la comunicació interna i externa de
l’empresa: des dels fulletons, les cartes, les revistes i catàlegs, fins a l’embalatge i
etiquetatge de productes.
Solid Enginyeria ha incorporat la llengua catalana en totes les noves tecnologies que
fa servir, i així mateix fomenta les accions formatives en català i el coneixement i ús
de la nostra llengua és un dels criteris que s’apliquen en els processos de selecció
de personal. Finalment, l’empresa ha apostat per la convivència de la llengua
catalana amb altres llengües en les accions d’àmbit europeu.

Premi al Comerç més competitiu
FORN J. RIUS
És una empresa del comerç situada a Vilafranca del Penedès que elabora i
ven pa, brioixeria i pastisseria des del 1922, any de la fundació de l’empresa
familiar. Compta actualment amb deu establiments comercials, amb una quota
de mercat del 30% a Vilafranca del Penedès i una cartera de clients del canal
HORECA, col·legis i hospitals, que suposen un 30% de la venda.
La incorporació de les últimes tecnologies al procés de panificació ha permès
augmentar la seva facturació un 5% aquest 2009. L’empresa ha construït un
nou centre productiu de 2.500 m2 al polígon industrial de Sant Pere Molanta
d’Olèrdola, on ha traslladat tota la producció. Així, ha millorat i ampliat els espais
de treball, i ha incorporat nous sistemes de fabricació, com la fermentació
controlada i els sistemes de fred, que han permès llançar nous productes, com
ara derivats ecològics del pa.

Premi a la Microempresa més competitiva
CINTEX 2000
Aquesta microempresa de 9 treballadors neix a Sant Salvador de Guardiola el
1983 com una empresa familiar, formada per 6 socis provinents de tres famílies.
Des dels inicis, Cintex 2000 s’ha dedicat a la fabricació de gafets per a roba
interior. El seu treball rigorós i l’adaptació permanent a les peticions i necessitats
dels seus clients han permès a l’empresa obtenir una gran fidelització dels clients.
A Catalunya, la quota de mercat de Cintex 2000 se situa en el 85%; a Espanya,
entorn del 70%, i gràcies a la confiança del client multinacional Women’s Secret,
Cintex ha aconseguit l’exportació dels seus productes a la Xina. Les empreses
d’aquest país asiàtic que fabriquen per a Women’s Secret compren els gafets a
Cintex 2000, ja que el producte té una qualitat excepcional i poc comparable
amb la resta de competidors, i està patentat. Aquest és un exemple de com les
grans empreses poden fer de locomotora de les pimes.
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Premi a la Petita Empresa més competitiva
PROMISOL
És una empresa petita familiar del sector químic, constituïda el 1983
a Almacelles (Lleida), que es dedica a l’agricultura, especialment en els
sectors de la nutrició i la sanitat vegetal, i a la correcció i millora del sòl.
Promisol fabrica i comercialitza productes per a l’agricultura convencional,
l’agricultura ecològica i la jardineria i les plantes d’interior.
Des dels seus inicis, tot i tenir presència al mercat nacional, ha estat
una empresa orientada cap al mercat internacional. El 64% de la seva
facturació prové de l’exportació a països com el Marroc, Portugal, el
Paraguai, Turquia i Mèxic, i fins a 20 països de quatre continents.
El 2009 també va ser el primer any que Promisol va invertir en R+D+I.
Cal destacar les aliances empresarials que ha concretat amb companyies
estrangeres per desenvolupar projectes d’investigació de forma conjunta.
N’és una mostra el contracte de transferència tecnològica que té amb una
empresa situada a Minneapolis (Estats Units).

Premi a la Mitjana Empresa més competitiva
SALICRU
Aquesta empresa de Palautordera es dedica al disseny, fabricació,
comercialització i serveis de sistemes d’electrònica.
En la conjuntura de crisi del 2009, Salicru va veure disminuir la seva
facturació nacional en un 9%, però, en canvi, va augmentar un 35% la
facturació provinent de l’exportació dels seus productes en països tant de
la zona euro com de fora: Tunísia, França, Aràbia Saudita, Suïssa i Mèxic.
Amb aquesta orientació, ha aconseguit incrementar la seva facturació
un 2% durant el període 2007-2009. Tot i la reducció de despesa
que ha realitzat, Salicru ha augmentat un 15% els recursos en R+D+I,
que suposen un 4% de la seva facturació, i ha aconseguit del CDTI el
finançament per a dos nous productes sobre enllumenat públic i sistemes
per alimentar un o diversos equips en cas que es produeixi una fallada en
el corrent, els anomenats SAIS.
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L’entrevista

Pere Relats i Casas, president i CEO de l’empresa Relats

“És important trobar
el factor diferencial
dels nostres
competidors, cercar el
nínxol a què ens hem
de dirigir i intentar
ser els millors”
Pere Relats (Lliçà d’Amunt, 1955) és la segona generació d’aquesta família
d’empresaris. Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per Esade, el
1978 va assumir la gerència de Tejidos Relats, una pime que el seu pare
havia fundat el 1957 a Caldes de Montbui, dedicada bàsicament a la
fabricació de productes tèxtils d’ús industrial, especialitzats en cotó. Al
llarg d’aquests anys ha decidit la reorientació i diversificació de l’empresa
en diversos moments clau. Actualment, Relats exporta a 55 països, fabrica
a Catalunya, Gal·les, la Xina, Mèxic i properament al Marroc, i la facturació
agrupada prevista per 2010 és de 26 milions d’euros.

L’entrevista

Relats neix com una pime que confecciona teixits de
cotó i altres tipus de roba. Quan va durar la bonança
amb aquesta producció, i com es va notar el canvi?
De fet, des que el meu pare Vicenç Relats i Arimón va
fundar l’empresa es va dedicar a fer alguns teixits per a
diverses aplicacions industrials: fèiem teixits que eren la
base per plastificar-los posteriorment. Teixits de cotó que,
tallats en diagonal, serien finalment cintes aïllants, i això
va ser l’activitat principal fins a mitjan anys 70. A partir
d’aleshores vam patir una forta crisi de demanda, però
especialment d’impagats.
Com decidiu reconvertir-vos en una empresa que
fabrica tubs aïllants elèctrics i tèrmics flexibles?
Va ser fonamental, perquè si no haguéssim fet un canvi
com el que vàrem fer, evidentment avui l’empresa no

existiria. Treballàvem en un sector atomitzat amb excés
d’oferta, sense cap avantatge diferencial respecte a la resta
de fabricants. Vam aprofitar la connexió amb clients del
sector elèctric als quals subministràvem teixits: ells ens van
demanar si podíem trenar fil de fibra de vidre.
Què va ser el més difícil d’aquest canvi tan substancial?
Moltes coses. Faltava la tecnologia sobretot de
recobriments; tampoc coneixíem prou a fons el mercat
final; els recursos, tan humans com materials, eren molt
escassos, però teníem molta il·lusió i ganes. Segur que ho
vam fer amb certa inconsciència perquè no sabíem ben bé
on ens ficàvem.
Cap a quins sectors vau encarar la vostra producció?
A principi dels 80, quan vàrem afrontar els canvis
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d’activitat més importants, ens vam dirigir al mercat
d’aïllament elèctric: protecció de connexions en motors,
transformadors, generadors. També, i aprofitant la
resistència a altes temperatures de la fibra de vidre, ens
vam orientar cap al sector de l’electrodomèstic: cuines,
forns, planxes, grills, etc.
Últimament heu apostat pel sector aeronàutic. Com
heu aconseguit entrar en aquest mercat?
Actualment, l’activitat principal de Relats es desenvolupa
en el sector de l’automoció. Aquest sector, a més de ser
tremendament exigent, no et permet guanyar-te la vida.
Nosaltres sabem que tots els nostres contractes comencen
a un preu, i a partir d’aleshores només van a la baixa. Per
aquest motiu és vital diversificar, i ho estem fent des de
fa anys. Considerem la generació d’energia i els sectors
de transport massiu, el ferrocarril i l’aeronàutic, com a
estratègics per al nostre futur. A base de desenvolupar els
productes específics que ells necessiten, i fent una despesa
en R+D molt significativa, hem aconseguit entrar en aquests
sectors, tot i que estem en fase d’introducció. Portem més
de 5 anys d’inversió, d’assaigs de laboratori, de certificacions
tant de productes com de sistemes de qualitat total només
pensats per a l’aeronàutica, i buscant les persones adients per
fer el desenvolupament d’aquest mercat.
La innovació és la clau de Relats?
Rotundament sí. Portem més de 6 anys invertint el 3% de
la nostra facturació en R+D. Això fa que més del 35% de
les vendes siguin de productes que fa 4 anys o menys que
són al mercat. Així ens defensem de l’erosió dels marges.
Quan vau sentir la necessitat d’internacionalitzar-vos?
En el nostre cas, crec que vendre a l’exterior ha estat
quelcom natural des de fa molts anys. Quan vaig assumir la
responsabilitat de dirigir Relats l’any1978 ja exportàvem un
12%. Avui és més del 95% des de la central; a més, hi hem
de sumar les vendes de les filials. Ens movem en un mercat
molt especialitzat. Als anys 80, Europa era el nostre mercat
natural. Avui, ho és el món.
Amb la internacionalització a Gal·les vau aprendre que
hi ha mercats laborals molt més flexibles que Espanya.
Quins avantatges ofereix el Regne Unit?
L’any 1992 comprem el nostre competidor britànic Suflex.
Aquella empresa estava en liquidació voluntària. Nosaltres
hi vàrem entrar amb 68 treballadors: vaig negociar amb
els representants sindicals, una negociació àgil i racional. El
procés va durar unes hores; 19 persones es van quedar

Equip directiu de Relats

sense feina, però en realitat es van salvar 49 llocs de treball.
La majoria encara continuen a l’empresa en l’actualitat. Em
va impressionar el pragmatisme i la professionalitat dels
meus interlocutors i la manca de dramatisme. Recordo que
una vegada acabada la negociació, ells sabien que nosaltres
significàvem la salvació del que es pogués salvar, i ens van dir:
“I ara comencem un nou full en blanc, «No hard feelings»”.
I en l’aspecte de normativa laboral?
És molt més flexible que la nostra. Els costos socials a
càrrec de l’empresa suposen per a les pimes el 8% sobre
la massa salarial bruta. A més, és un país dotat d’excel·lents
serveis professionals de tot tipus. I des dels estaments
de l’Administració es confia en l’empresari. Un exemple:
recentment hem canviat d’ubicació. Ara ocupem un 50%
més d’espai que a la fàbrica vella. Ens van apujar més d’un
200% els rates, equivalent al nostre IBI. Aquest és un impost
transferit de l’Assemblea de Gal·les al Consell Comarcal. En
visitar-los i exposar el nostre cas, ja de paraula ens van dir que
la nostra reclamació era legítima, que s’havia de resoldre pels
canals corresponents, però que mentrestant podíem deixar
de pagar amb efecte immediat, fins que el tema quedés
resolt definitivament. Ben bé igual que a casa nostra.
Què n’opina de la reforma que ha aprovat
unilateralment el Govern central?
Crec que és un pas, però tan petit! Si volem resoldre el
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tema de l’atur, la pitjor xacra social i econòmica del país,
hem de crear confiança i això no s’aconseguirà amb una
reforma feta a corre-cuita, que judicialitza més les relacions
laborals i carrega contra els contractes temporals.
Tenim un problema de massa tràmits, paperassa i
burocràcia. Cal veure com s’han resolt els temes de
flexibilització de plantilles, de variacions dels llocs de treball
i d’ubicació geogràfica a Alemanya, França o el Regne Unit,
i quin és el resultat en termes de manteniment dels llocs
de treball. Per què no prenem exemple dels nostres socis
comercials més propers?
La Xina és un mercat immens i força desconegut, que
fa por a molts empresaris. Què és el millor i el pitjor
d’encetar aquest mercat?
Efectivament és un mercat immens, amb un creixement
impressionant. És fonamental tenir les idees clares sobre
què s’hi vol anar a fer. És molt important segmentar, i
enfocar bé quin és el nostre mercat objectiu. També saber
quin canal cal utilitzar, i valorar molt bé quins són els punts
forts i com ens podem diferenciar de la competència.
Hi ha més empreses, per exemple a la Xina, que
fabriquen el mateix que Relats. Què us fa únics?
Relats té més de 100 competidors a la Xina, però en
realitat només en té un. M’explico: hi ha més de 100
fabricants de tubs aïllants fets a base de fibra de vidre
amb diversos recobriments, però cap dels productors
locals té les homologacions i la tecnologia que té
Relats. A més, la nova planta xinesa ha estat auditada i
certificada per clients com Volkswagen, Delphi, Lear i
ABB, per citar-ne alguns dels més coneguts. Aquestes són
característiques que ens fan únics. També és important
protegir la nostra propietat intel·lectual. En això els nostres
clients internacionals ens ajuden perquè no tenen interès a
comprar producte falsificat. De fet, el nostre competidor
global, que és d’origen nord-americà, s’ha instal·lat quatre
anys més tard que nosaltres.
Ara que ja fa dos anys de l’inici de la crisi, l’empresa
segurament ha pogut valorar com s’ha vist afectada.
Com l’heu notat vosaltres?
Nosaltres vàrem notar la crisi de forma molt intensa a
partir del quart trimestre del 2008. La demanda va caure
en picat. La nostra cartera de comandes va caure a la
meitat, i la situació va continuar amb la mateixa gravetat tot
el primer semestre del 2009. Vam fer una bossa d’hores;
treballàvem 3 dies a la setmana i pagàvem el 100% del
sou amb la condició que els nostres col·laboradors ens ho

tornarien quan la feina es normalitzés. A més, els directius
i l’staff es van reduir el sou voluntàriament un 10% i un
8% respectivament. Vàrem demanar un ERO que va ser
aprovat l’estiu passat i que afortunadament no hem utilitzat
ni un sol dia. Hem tancat l’any 2009 amb una caiguda de
facturació del 23%, i el primer semestre d’enguany les
vendes són superiors a les del 2008.
I de cara al futur, quins són els vostres projectes
immediats?
Noves inversions a la nostra planta de Xina, incorporant
nous processos productius. També hem creat Relats
León, que porta el nom de la ciutat mexicana on ens hem
establert amb una nova planta productiva per subministrar
als mercats del NAFTA. Per primera vegada hem constituït
una joint venture amb un soci mexicà.
A més, tenim previst obrir una seu al Marroc, si hi ha sort
l’últim trimestre del 2010, si no el 2011. Els nostres clients
s’estan desplaçant a aquella zona geogràfica i nosaltres els
hem de seguir.
Després de 53 anys d’activitat de Relats, quin ha estat
el pitjor moment de l’empresa i quin el millor?
El 1980, va ser molt difícil fer el pas de trencar amb el
soci del qual depeníem i que no ens pagava les factures.
A més, ens va amenaçar amb gastar-se tots els diners
que li paguéssim per recomprar les seves accions i
fer-nos la competència. També va ser molt difícil el
moment en què vam comprar Relats UK; el banc en
el qual tradicionalment la família havia dipositat tota la
seva confiança i els estalvis ens va deixar penjats. La
introducció del sistema operatiu SAP, l’any 2007, va tenir
moments crítics. I aquesta última crisi ha estat molt dura i
també ens ho ha fet passar molt malament.
En canvi, entre els bons moments, comptaria la inauguració
de la planta de la Xina, ara fa 6 anys; la celebració del 50è
aniversari de l’empresa, i el fet de veure la continuïtat de
l’empresa i de constatar que el meu fill Oriol i la generació
més jove i més ben preparada ens empenyen. Són i han
estat motius de gran orgull i d’estímul.
Quin consell li donaria a una petita empresa, a dia
d’avui, perquè pogués encaminar-se bé?
És molt bàsic trobar el factor diferencial dels nostres
competidors. És important cercar el nínxol a què ens hem
de dirigir, i fer tot el possible per ser els millors, ser líders en
aquest nínxol. També cal trobar barreres tecnològiques per
restringir la competència, invertir en recerca i pensar que
els mercats són globals.
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Assemblea General de PIMEC

El passat 27 d’abril PIMEC va celebrar l’Assemblea
General Ordinària de l’entitat a l’Auditori de PIMEC,
durant la qual es va repartir a tots els socis assistents la
memòria de l’entitat amb les principals actuacions que
s’han dut a terme durant el 2009.
Prèviament, Josep González, president de PIMEC, va fer

balanç de l’any passat davant dels mitjans de comunicació,
i va assenyalar que ha estat un any molt dur per a les
petites i mitjanes empreses catalanes, a causa de les
restriccions creditícies i de l’augment de les garanties
necessàries per accedir al finançament bancari. El
president de PIMEC preveu que “les entitats bancàries
continuaran tenint problemes de finançament durant,
com a mínim, un any més”, per la qual cosa fa una crida
a les empreses a no confiar en el fet que el crèdit arribi
en tan sols uns mesos. També va advertir que si no
s’acceleren les reformes en l’economia espanyola aquest
any podria ser encara més difícil.
La patronal catalana va aprofitar la trobada per presentar
l’estudi Productivitat i competitivitat del factor treball
a Espanya 2007-2009, segons el qual l’Estat espanyol
ha viscut “un augment de la productivitat espectacular
després del 2007, en comparació amb el mal
comportament d’anys anteriors”, en especial en el sector
de la construcció. L’evolució es deu a la reducció del valor
afegit brut estatal i a la destrucció exagerada de l’ocupació
patida els darrers anys. Igualment, l’augment de la
productivitat ha suposat una moderació en el creixement
dels costos laborals unitaris.

El conseller Ernest Maragall es reuneix
amb el Comitè Executiu de PIMEC
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha visitat la
seu de PIMEC a Barcelona i s’ha reunit amb el Comitè
Executiu de l’entitat per valorar les últimes actuacions
en matèria d’Educació.
PIMEC ha manifestat la seva preocupació per les
conseqüències que el nou calendari escolar pugui tenir
en el sistema productiu, especialment en les micro i les
petites empreses. La patronal ha demanat al conseller
que s’esforci al màxim perquè els centres escolars
romanguin oberts i amb programació d’activitats durant
la setmana de vacances d’hivern. PIMEC també creu
que, sempre que sigui possible, s’hauria de garantir la
gratuïtat d’aquestes activitats.
També s’ha demanat que es doni impuls a la Comissió
del Sistema de Formació i Qualificació Professional,
perquè creu que pot ser un instrument molt útil per
avançar en la integració de la formació professional i en
la millora qualitativa i quantitativa que necessita l’oferta
de formació professional.

Durant la reunió, la patronal també ha reclamat una major
participació del sector empresarial en el procés d’orientació
professional als joves i en la formació als centres de treball.
Ernest Maragall ha demanat el compromís i la col·laboració
de PIMEC per iniciar un procés de participació activa dels
empresaris en l’àmbit territorial, que permeti conèixer les
necessitats de qualificació i emprendre nous projectes de
col·laboració entre el món educatiu i el món empresarial.
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Aconseguida la reforma de
la llei contra la morositat
El 7 de juliol ha entrat en vigor la reforma de la Llei
3/2004 de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, després que la norma superés
l’últim tràmit el 17 de juny, amb l’aprovació definitiva
per part del Congrés dels Diputats. D’aquesta manera
s’ha aconseguit la principal reclamació de la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat (PMCM), de la qual
forma part PIMEC, que ha lluitat perquè la llei fos més
efectiva i útil per evitar els impagats i la morositat.
Antoni Cañete, portaveu de la PMCM i secretari general
de PIMEC, ha assenyalat que és “la primera reforma
estructural que s’aprova des que estem en crisi, i és
absolutament necessària i de justícia”.
Segons una enquesta de la Plataforma corresponent
al 1r trimestre del 2010, el 51% de les empreses han

observat que el termini de cobrament mitjà amb
empreses privades s’ha allargat. En aquests primers
tres mesos del 2010, el termini efectiu ha estat de 107
dies, enfront dels 101 dies del 2009. Mentrestant, el
termini mitjà de cobrament pactat s’ha situat en els 93
dies durant el 1r trimestre de 2010, enfront dels 77
dies de l’exercici anterior. Totes dues dades contrasten

“S’ha pactat un període
transitori d’aplicació fins a l’1
de gener del 2013, en què ja
seran plenament vigents els
terminis esmentats”

màsters universitaris oficials 10/11
escola universitària del maresme
Tecnocampus maTaró-maresme
màster universitari en

màster universitari en

Gestió de Destinacions
i Equipaments
d’Oci i Turisme

Emprenedoria
i Innovació

albert Blasco
Coordinador del Màster
ablasco@tecnocampus.com

màrian Buil
Coordinadora del Màster
mbuil@tecnocampus.com

títols oficials
expedits per la

Informa-te’n a:

http://masters.eum.cat
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“El pagament es
comptabilitzarà des del dia del
lliurament del producte o de la
prestació del servei”
amb els 57 dies en el conjunt d’Europa. El caràcter
històric de la reforma ha aconsellat pactar un període
transitori d’aplicació fins a l’1 de gener del 2013, en què
ja seran plenament vigents els terminis esmentats, així
com algunes singularitats sectorials. Els productes frescos,
per exemple, gaudiran d’un termini més curt (30 dies),
i les empreses amb contractes vigents d’obra pública
podran pagar en un màxim de 120 dies fins al tancament
del 2011; a 90 dies durant el 2012, i a 60 dies generals a
partir del 2013. Per a la resta d’empreses, els terminis de
pagament són de 85, 75 i 60 dies en els mateixos anys.
I per a l’Administració, són de 55 dies aquest any, 50 el
pròxim, 40 el 2012 i 30 el 2013.
Aquesta mesura s’ha acceptat també pensant en els
ajuntaments, ja que molts municipis tenen un deute elevat i
si haguessin de pagar-lo massa ràpid a les empreses tindrien
greus problemes. Per això també s’ha forçat la inclusió
en la reforma de la creació d’una línia de l’ICO perquè
els ajuntaments puguin adaptar-se als nous terminis. A
més, la nova llei no admet pacte contrari entre parts, una
via habitual d’imposició de terminis més llargs de la gran
empresa o de l’Administració. Una altra novetat important

és el còmput del termini efectiu de pagament des de
la data de lliurament de la mercaderia o de la prestació
del servei, i no des de la data d’emissió o recepció de la
factura. La norma també preveu mecanismes de verificació
i compliment, com la futura inclusió dels terminis mitjans
de pagament en les memòries auditades d’empreses,
l’aplicació del règim sancionador de la Llei d’ordenació del
comerç minorista, així com el paper de les organitzacions
empresarials per invalidar clàusules abusives i il·legals.
L’escurçament dels terminis de cobrament aportarà més
liquiditat als petits i mitjans empresaris, que són els que
acostumen a tenir menys marges i els més afectats per
la restricció creditícia. Es preveu un estalvi anual de 6.000
milions d’euros en despeses financeres, xifra superior
al nou Pla E previst per al 2010. Els beneficis de la nova
llei són per tant ben tangibles i haurien de contribuir a
la reactivació de l’economia. Una reforma que ha estat
possible gràcies a l’excel·lent col·laboració de tots els grups
parlamentaris i a la iniciativa i perseverança de la societat
civil, vertebrada al voltant de la Plataforma, que ara seguirà
de ben a prop l’aplicació pràctica de la llei.

La iniciativa de la PMCM rep un premi
La Plataforma ha rebut un dels deu premis Titanes
de las Finanzas a la millor iniciativa empresarial i
financera del 2009, en el decurs d’un sopar de gala
per commemorar el 30è Aniversari de l’Asociación
de Gerentes de Crédito, que organitza els guardons
juntament amb la revista ECOFIN.
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Taula comparativa de les millores introduïdes a la Llei de mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials
Llei derogada				

Llei vigent

Llei 3/2004 de 29 de desembre

Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004

La llei permet a la pràctica fixar terminis de pagament sense límit i
imposar condicions contractuals abusives per al proveïdor.

El termini de pagament serà de 60 dies a partir de 2013 i no es pot
ampliar per acord entre les parts. Hi ha un període transitori en què el
termini de pagament màxim serà de 85 dies fins al tancament del 2011
i 75 dies durant el 2012.

La llei permet el “pacte en contrari” en els contractes deixant la lliure
autonomia de la voluntat de les parts perquè els compradors poguessin
imposar les seves condicions.

Els legisladors han eliminat la possibilitat del “tret de pacte en contrari”.

La llei dicta que en principi els terminis de pagament per llei es comencen
a computar des que el client rep la factura.

Els dies es compten a partir de la data en què el deutor rep la mercaderia
i/o la prestació de servei.

En cas de comprovació de la conformitat dels béns els dies es compten
des de la data en què té lloc la verificació.

El termini de pagament que ha de complir el deutor es computarà a
partir del dia de recepció dels béns o serveis adquirits i no es podrà
perllongar més enllà dels 60 dies comptats des de la data de lliurament
de la mercaderia.

Les factures es poden agrupar mensualment i començar el còmput a
final del mes, de manera que els terminis de pagament reals s’allarguen
de mitjana 15 dies.

Es podran agrupar factures al llarg d’un període determinat no superior
a 15 dies, o en un únic document, sempre que es prengui com a data
d’inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del
període de la factura i el termini de pagament no superi els 60 dies des
d’aquesta data.

L’article de pràctiques abusives és ambigu i no es pot aplicar en la
pràctica empresarial.

La llei dicta la prohibició estricta de terminis de pagament abusius.

Les administracions públiques han de pagar als 60 dies.

Les administracions públiques i totes les empreses estatals hauran de
pagar obligatòriament a 30 dies el 2013. Fins llavors hi ha un període
transitori en què l’Administració podrà pagar a 55 dies durant el 2010,
a 50 dies durant el 2011; i a 40 dies el 2012.

En cas de no cobrar en el termini legal, els contractistes han de reclamar
a l’Administració per la via administrativa, esperar un any per recórrer al
procediment contenciós administratiu, esperar dos anys per aconseguir
sentència i després esperar un any més per cobrar.

Si transcorregut el termini d’un mes l’Administració no hagués respost
la reclamació del contractista, s’entendrà reconegut el venciment del
termini de pagament i els interessats podran formular recurs contenciósadministratiu contra la inactivitat de l’Administració, i sol·licitar com a
mesura cautelar el pagament immediat del deute, acció que el tribunal
haurà d’executar immediatament.

Els proveïdors que són objecte d’abusos contractuals no s’atreveixen a
denunciar-los davant els tribunals o davant els òrgans administratius per
por de represàlies comercials dels seus clients.

Les patronals podran actuar per denunciar les pràctiques abusives davant
els tribunals o davant els òrgans administratius perquè no s’apliquin les
clàusules abusives. Les denúncies presentades per aquestes entitats
davant les autoritats tindran caràcter confidencial i anònim.

Les patronals veuen molt limitada la possibilitat de defensar els seus
associats quan es produeixen pràctiques abusives.

Les patronals tenen plena legitimació activa i podran assumir l’exercici
d’accions col·lectives de cessació i de retractació enfront d’empreses
incomplidores amb caràcter habitual dels períodes de pagament
previstos en aquesta llei, i defensar els seus socis dels abusos.

Les empreses no tenen l’obligatorietat d’incloure en els seus comptes
anuals dades dels seus terminis de pagament.

Les societats hauran de publicar de forma expressa les informacions
sobre terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus
comptes anuals.

La llei no ha previst mesures no jurídiques per combatre la morositat.

La llei estableix que les administracions públiques promouran l’elaboració
de codis de bones pràctiques comercials, així com l’adopció de sistemes
de resolució de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge, sent
d’adscripció voluntària per part dels agents econòmics.

La llei no estableix mecanismes de control i observació permanent de
les patronals de l’evolució de la morositat i dels terminis de pagament i
la participació en un Observatori de la morositat.

La llei determina que es realitzarà un seguiment específic de l’evolució
de la morositat en les transaccions comercials, així com de l’eficàcia
de la norma, amb la participació de les associacions multisectorials
d’àmbit nacional i autonòmic, i de la Plataforma Multisectorial Contra
la Morositat.

*Terminis de pagament de productes d’alimentació frescos i peribles.
*Excepció.
*Terminis de pagament de la construcció.
*Transitòria.

Els ajornaments de pagaments dels productes d’alimentació frescos i
peribles no excediran en cap cas de 60 i 30 dies, respectivament.
Les empreses vigents d’obra pública podran pagar en un màxim de 120
dies fins al tancament del 2011; a 90 dies durant el 2012, i a 60 dies
generals a partir del 2013.
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La reforma laboral:

una mirada crítica des de les
petites i mitjanes empreses
Ma Àngels Agulló

Membre del Comitè
Executiu de PIMEC
Advocada laboralista

El coneixement del contingut de la tan anunciada reforma
laboral ha reafirmat el que ja havia presagiat: una vegada
més, el resultat és un mer exercici de maquillatge. On és la
flexibilitat? I les mesures que farien callar d’una vegada per
totes els organismes internacionals que, any rere any, ens
vénen alertant dels perills del nostre inflexible marc laboral?
On són les condicions especials per a les pimes que les
equipararien a la resta dels països de la UE?
Sé que amb un cert to crític les parts que van ser
subjectes de la negociació –inacabada– i el Govern diran
amb fermesa que “aquesta era la reforma possible”, però
em segueixo preguntant si el possible no és, de vegades,
enemic d’allò que és bo.
Quantes “reformes laborals possibles” duem a les nostres
espatlles? No seria millor prendre’ns el temps necessari i
realitzar, d’una vegada per sempre, una veritable reforma?

Més flexibilitat?

Com a paradigma de la flexibilitat, es penalitza la contractació
temporal posant-li al contracte d’obra i servei una durada
màxima independent de la de la causa. S’imaginen que,
per a la realització d’una obra que durarà cinc anys, una
empresa contractés treballadors amb un contracte que
per llei s’estableix que tindrà la durada de l’obra, però que,
independentment de quina sigui aquesta durada, no podrà
excedir de tres anys? Al mateix temps, s’impedeix que un
treballador pugui ser contractat temporalment per ocupar
llocs de treball diversos, i fins i tot, en empreses diferents,
això sí, d’un mateix grup, per un temps que sumat suposi
o superi 24 mesos d’un període de 30. I què podem dir
de la suposada rebaixa de la indemnització? No existeix.

L’única diferència respecte a la situació anterior radica
en l’ampliació dels col·lectius que poden ser contractats
a través de la modalitat denominada “per al foment de
la contractació indefinida” i que, en el cas que el seu
contracte sigui extingit per causes objectives i declarat o
reconegut per l’empresari com a improcedent, la seva
indemnització serà de 33 dies.
L’altra “bona notícia” que es dóna a les empreses és que
en els acomiadaments objectius i en els expedients de
regulació d’ocupació per causes econòmiques que no siguin
conjunturals, el FOGASA es farà càrrec de 8 dels 20 dies
d’indemnització. Recordem que fins ara només les pimes
de menys de 25 treballadors tenien aquest tractament
especial davant un acomiadament objectiu. Si ara s’estén a
totes les empreses i als ETS, és evident que la cotització al
FOGASA s’ha de revisar. Resumint, les pimes contribuiran
a pagar, amb l’augment de la seva aportació al FOGASA,
part de la indemnització de les grans corporacions que
decideixin deslocalitzar-se. Si us plau, senyors del Govern,
els importaria deixar que cadascú pagui allò seu?
Les modificacions substancials del contracte de treball i
les clàusules d’inaplicació salarial dels convenis no suposen
cap millora per a la flexibilitat de les empreses. Tot i la
importància que s’hi ha volgut donar, no deixa de ser una
major intervenció de les organitzacions sindicals.
No totes les mesures són escassament útils o
intrínsecament innecessàries, només faltaria. Hi ha millores
socials amb què es pretén afavorir l’ocupació dels joves i els
desocupats, i obrir al sector privat la intermediació en el
mercat de treball, és a dir, la creació d’agències privades de
col·locació, cosa que sens dubte donarà una major agilitat
al mercat de treball. Però s’han deixat fora del sistema les
empreses de treball temporal, que són les grans especialistes
en la intermediació. Una reforma laboral ha d’anar més enllà
d’una operació de maquillatge; ha d’anar encaminada a la
consolidació d’un mercat de treball flexible i segur. I després
d’aquest breu passeig per la reforma, de debò algú creu que
aquesta permetrà millorar la productivitat de les empreses?

Aquest article ha estat escrit el 4 de juliol de 2010
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1r Congrés de les Associacions
de Joves Empresaris d’Europa
i la Mediterrània

Més de 100 directius d’associacions de joves empresaris de 22
països d’Europa i la Mediterrània s’han reunit els dies 17 i 18
de juny a Barcelona, convocats per PIMEC Joves Empresaris i
l’associació europea de joves empresaris JEUNE, per debatre
sobre els problemes específics d’aquest col·lectiu en l’entorn
d’una Unió Europea i una Mediterrània globalitzades. Durant
la reunió s’ha aconseguit consensuar un document amb 10
peticions, que serà lliurat al Parlament Europeu de la mà
de l’eurodiputat Ramon Tremosa, així com als governs dels
països participants i a altres institucions d’interès.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la patronal
europea de les pimes UEAPME, la Comissió Europea, la
vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut
Europeu de la Mediterrània.
El Congrés ha girat entorn de 5 workshops i de diverses
conferències, que han comptat amb la presència de
personalitats destacades com Andrea Benassi, secretari
general de la patronal europea de pimes UEAPME; Josep
González, president de PIMEC; Eduard Royo, president de
JEUNE i de PIMEC Joves Empresaris; Josep-Lluís CarodRovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, i Juan
José Barrera, director general d’Economia Social del Treball
Autònom i de la RSE, entre d’altres.
Les problemàtiques específiques treballades en el
Congrés han estat tractades des de 5 òptiques: aliances
estratègiques, tecnologies de la informació, normatives i
legislació, infraestructures i instruments financers.
Eduard Royo, president de les dues entitats que han
convocat l’acte, ha assenyalat la importància que hagin

participat en el Congrés organitzacions d’Europa, els països
MEDA, Turquia, Croàcia i Bòsnia, ja que permet iniciar un
objectiu principal, que és teixir una xarxa entre aquests
països. Per tant, ha manifestat que “cal aprofitar aquesta
oportunitat, i encara amb més motiu si comptem amb el
suport de la Comissió Europea, que ha impulsat i participat
de manera activa en la iniciativa”.

Tots cap a una mateixa direcció

En la cloenda, Josep González ha assenyalat que els
joves empresaris són imprescindibles per al creixement
econòmic futur i els ha animat a internacionalitzar-se.
També ha destacat la importància que els joves empresaris
sumin esforços des dels seus diferents països en una
mateixa direcció, com s’ha aconseguit a partir del Congrés,
aspecte que “haurien de seguir també els governants,
treballant junts i donant suport a les pimes, als autònoms i
als emprenedors”.
El vicepresident del Govern català, Josep-Lluís CarodRovira, ha defensat els valors de la cultura empresarial
–el valor de l’esforç, la tenacitat i l’emprenedoria– i el
“valor afegit” en tractar-se d’un congrés euromediterrani i
d’associacions d’empresaris, i no només d’empresaris.
També ha afegit que es tracta d’una “mostra de voluntat
de col·laboració i acostament d’empresaris” i ha incidit
en el valor de la trobada de Barcelona perquè ha reunit
emprenedors de països en conflicte, com israelians,
palestins i turcs, que han deixat de banda les seves
diferències aquests dies.
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Jornada per explicar què és l’SBA
PIMEC i la Cambra de Comerç de Barcelona han
organitzat la jornada Pime & Small Business Act (SBA),
amb la col·laboració del Departament d’Innovació,
Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu ha estat explicar aquesta iniciativa política
endegada per la Comissió Europea al juny de 2008,
destinada a posar la pime en un primer pla en els
processos de decisió, de cara a reforçar el seu paper
en la creació de llocs de treball i de riquesa.
La Comissió va proposar a totes les administracions
implicades amb la pime de fer un exercici de la
màxima simplicitat: “pensar primer en petit” (Think
Small First). Aquest és el lema que cal aplicar
en elaborar normes, en aplicar-les, en el tracte
amb l’Administració, en les polítiques d’impuls
empresarial... Aquesta és l’essència de l’SBA.
La jornada ha comptat amb la presència de diverses
personalitats com Antoni Soy, secretari d’Indústria i
Empresa; Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit
de la UAB, i Mechthild Wörsdörfer, cap d’unitat de

la SME Policy Development d’Empresa i d’Indústria
de la Comissió Europea. Josep Huguet, conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa, i Josep González,
president de PIMEC, han clausurat l’acte, que ha tingut
lloc a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

PIMEC i Microsoft promouen l’ús
intel·ligent de les TIC
microempreses i autònoms. Una reunió de treball entre
el president de PIMEC, Josep González, i la presidenta de
Microsoft Ibérica, María Garaña, ha estat el punt de partida
d’un ambiciós projecte que té com a objectiu formar les
persones d’aquestes empreses en l’ús intel·ligent de les
tecnologies, especialment en les de la Xarxa.
Josep González i María Garaña coincideixen en el fet
que la recuperació econòmica del país passa de forma
important per millorar la productivitat i, en aquest
sentit, fer un bon ús de les eines TIC és prioritari.

La patronal i el Centre Microsoft d’Innovació en
Productivitat de Manresa han iniciat un programa per
promoure l’ús intel·ligent de les TIC entre els col·lectius de

El Centre Microsoft d’Innovació en Productivitat és una
fundació sense ànim de lucre que té per objectiu ajudar
les empreses a incrementar la productivitat dels seus
treballadors. Tecnologies com els espais de col·laboració,
la missatgeria instantània, les solucions de mobilitat o
les eines de recerca d’informació han demostrat el seu
impacte en el compte de resultats de les empreses i en
la seva capacitat d’innovar i ser més competitives.
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Gestió empresarial

PIMEC promou el sistema de
gestió ambiental EMAS
El Departament de Medi Ambient de PIMEC ha
dut a terme un projecte per apropar el sistema
de gestió ambiental EMAS (Eco Management
and Audit Scheme) a les petites organitzacions,
aprofitant l’element associatiu i superant les barreres
que habitualment farien que aquestes mateixes
organitzacions, per si soles, no apostessin per aquesta
metodologia.
L’EMAS és un sistema de gestió ambiental que
requereix a l’organització fer una diagnosi del
comportament legal ambiental i una declaració
ambiental, a través de la qual fa pública la seva gestió
als seus grups d’interès, que poden ser clients,
proveïdors, treballadors, administracions públiques o la
mateixa comunitat.
L’EMAS esdevé un pas molt important cap a la
Responsabilitat Social Empresarial, definida en el
Llibre Verd de la Comissió Europea com a “concepte
mitjançant el qual les organitzacions integren de
manera voluntària els aspectes socials i mediambientals
en la seva interacció amb els grups d’interès”.
L’EMAS pot ajudar les empreses en diferents àmbits:
• A reduir costos: mesurar de forma exhaustiva el
consum de recursos (aigua, energia...), ja
que un consum innecessari suposa un
impacte ambiental, i adoptar mesures
que no necessàriament van lligades a una
inversió econòmica, i que suposen un
estalvi a curt i mitjà termini.

• A millorar la imatge corporativa: l’actual crisi
econòmica ens està portant a una societat que té més
en compte els valors socials. La mala imatge pública
d’una organització pot repercutir molt negativament
en els resultats econòmics.
• A millorar la relació amb l’Administració: els
contractes públics incentiven les organitzacions
ambientalment responsables, i atorguen més punts en
les licitacions públiques.
Per a aquest projecte, s’ha comptat amb el
finançament del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAiH) i
amb la implicació de l’Associació de Cases de Colònies
i Albergs de Catalunya (ACCAC), l’Associació
d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya
(ADEPAP) i amb un grup d’empreses del sector de
l’elaboració del vi.
L’objectiu de treballar a nivell associatiu ha estat
mancomunar la implantació de l’EMAS en aquells
punts coincidents de les organitzacions respectives.
Aquesta metodologia ha permès simplificar tràmits,
reduir costos, i fomentar la col·laboració i l’intercanvi
d’experiències.
A més, i per tal de dotar el projecte de contingut
didàctic, s’ha editat una guia que mostra a les
organitzacions el que suposa la implantació d’un
EMAS, a partir del recull de l’experiència de les
empreses que hi han participat.
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Formació Exprés.

Nous temps, noves formes
Sense cap dubte, vivim en un temps
en què les TIC tenen cada vegada un
major impacte en el nostre entorn,
i la formació no queda al marge
d’aquesta transformació. La seva
influència tant en els processos de
comunicació durant l’aprenentatge
com en la distribució de la formació
ha estat de gran importància. En el
procés de formació assistida amb les
TIC estan sorgint nous conceptes
relacionats amb les metodologies
d’aprenentatge de les persones que
tenen a veure amb les eines, els
processos i els continguts, com ara
l’ús de les anomenades píndoles de
coneixement.
Les píndoles de coneixement són
petites dosis formatives que fan
servir les últimes eines tecnològiques,
i proporcionen flexibilitat en el
temps i l’espai per aconseguir
el màxim rendiment. Aquests
mòduls multimèdia, estructurats pedagògicament, són
una solució eficaç per satisfer les necessitats d’empreses
i organitzacions amb l’objectiu de complementar les
seves estratègies tradicionals de formació i optimitzar la
transferència de coneixement cap als seus treballadors.
El Departament de Formació de PIMEC ha incorporat entre
els seus serveis aquesta innovadora eina en la formació online que respon a les necessitats formatives d’un professional
en un moment determinat, el qual accedeix de forma
immediata i directa a coneixements específics de les àrees
de Desenvolupament personal, Gestió d’equips i Recursos
humans. Cada píndola aborda un tema (preparar una reunió,
assumir el càrrec de responsable, tècniques de venda, gestió
de l’estrès, etc.), que permet actualitzar coneixements i
habilitats, i facilita el procés de la transferència al lloc de
treball d’allò que s’ha après.
El mètode pedagògic utilitzat es caracteritza per la seva
interactivitat, amb caràcters i escenaris animats, amb àudio,
varietat d’exercicis i exàmens, eines en línia, glossari, notes
imprimibles, etc., tot involucrant l’alumne en el seu propi
aprenentatge.
Formació Exprés és una col·lecció de 20 píndoles

multimèdia que PIMEC posa al vostre
abast, combinant creativitat, interactivitat
i exercicis en un temps molt reduït, entre
30 i 60 minuts. Aquesta solució innovadora
pot ser consumida i assimilada de forma
autònoma, senzilla i amena per part dels
destinataris, que n’obtenen uns beneficis
immediats perquè poden aplicar els
coneixements adquirits just després d’haver
completat la píndola.
Són eines àgils, ràpides i flexibles, que
permeten potenciar i millorar la formació
dels treballadors d’una organització a través
d’aprenentatges parcials, molt focalitzats
i, en conseqüència, molt útils. Aquesta
solució converteix la transferència de
coneixements en una experiència atractiva
i lúdica per als destinataris.
Aquesta col·lecció de 20 píndoles de
coneixement s’ha desenvolupat amb la
intenció de facilitar als seus usuaris una
capacitació interdisciplinària, directa i útil
que desenvolupi competències necessàries
en els diferents llocs de treball.
Mitjançant un sistema de tarifa plana, la subscripció al servei
permet l’accés durant un any a la plataforma d’e-learning
per part de la persona inscrita, amb suport i assistència
tècnica. Durant aquest període, l’usuari podrà accedir a
cada una de les vint píndoles, agrupades per àrees, per tal
que pugui dirigir el seu aprenentatge de la manera més
convenient i en l’ordre que marquin les seves necessitats
professionals en cada moment, així com en funció de la
seva disponibilitat, ja que l’accés als continguts no està
subjecte a horaris fixos. Si desitgeu veure com es plantegen
les nostres píndoles i comprovar com n’és de fàcil adquirir
coneixements a través d’aquest nou sistema de formació
que posem al vostre abast, PIMEC us ofereix la possibilitat
de fer-ne una prova gratuïta, després de la qual podreu
subscriure-us al servei si considereu aquest format adequat
a les vostres necessitats.
Per a més informació, podeu accedir a
www.formacioexpres.pimec.org o contactar amb el
Departament de Formació a través del Tel. 902 496
450 o del correu electrònic: formacio@pimec.org

sectorials
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En marxa la
Plataforma de PIMEC
Comerç al Vallès
PIMEC Comerç ha impulsat la Plataforma de PIMEC
Comerç al Vallès amb l’objectiu d’establir un punt de
trobada entre els comerciants, els responsables de
Promoció Econòmica i Comerç dels diferents municipis
del Vallès i la patronal. A través d’aquesta iniciativa, s’estan
duent a terme totes aquelles accions de suport al comerç,
que permeten gaudir d’experiències comunes i planificar
línies d’actuació conjuntes.
Les comarques vallesanes representen un volum important
del comerç de proximitat de Catalunya. En aquest
sentit, Carles Gironès, president del Consell del Vallès
de PIMEC Comerç, destaca que “el fet de formar part
d’una associació de comerç és important, però la força
es multiplica si tots treballem de forma activa, sumem
esforços, compartim i cooperem dins d’una única patronal.
Ara hem d’anar molt més enllà dels límits comarcals
i fomentar l’associacionisme empresarial”. A més, “en

aquests moments, és molt important que les associacions
cooperin per compartir recursos i idees que ens ajudin a
sortir airosos d’aquesta difícil conjuntura econòmica”.
La Plataforma de PIMEC Comerç al Vallès es va
presentar el passat mes d’abril al municipi de Palau-Solità
i Plegamans davant de més de vuitanta assistents. Presidit
per la directora general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, Gemma Puig, va comptar amb la participació
del regidor de Comerç, Indústria i Turisme de Palau-Solità
i Plegamans, David Zambrana, el president del Consell del
Vallès de PIMEC Comerç, Carles Gironès, i el president del
Consell de Barcelona de PIMEC Comerç, Andreu Llargués.

PIMEC Comerç celebra l’aprovació
de la Llei del Codi de Consum
Després d’un treball llarg i intens, el Codi de Consum
ha aconseguit la seva última fita: l’aprovació de la Llei al
Parlament de Catalunya. PIMEC Comerç ha participat
de manera directa en l’elaboració del nou Codi de
Consum, gràcies a la col·laboració amb la Direcció
General de Comerç. Més de 100 esmenes s’han
incorporat al nou text amb la voluntat clara de sumar el
màxim consens al voltant d’una llei que situa Catalunya a
la primera divisió europea en polítiques de consum. Els
esforços de la patronal han estat centrats en l’ampliació
del termini d’adaptació a la nova llei per a les petites i
mitjanes empreses, donada la situació econòmica actual i

coneixent la realitat del model empresarial català.
Aquest projecte de llei amplia els drets de les persones
consumidores i s’adequa a les noves activitats mercantils.
A més, recull tota la normativa en matèria de consum
que fins ara estava dispersa en diverses normes sectorials.
Els principals objectius de la llei són: adequar la normativa
bàsica i general en matèria de defensa i protecció de les
persones consumidores; millorar el nivell de protecció de
les persones consumidores de Catalunya en relació a les
lleis anteriors, a fi d’assimilar-nos als estàndards europeus,
així com unificar en un sol text legal tota la normativa
vigent relativa al consum.
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Col·loqui de Jordi Pujol
amb els empresaris del Vallès Occidental

PIMEC Vallès Occidental ha organitzat un dinar col·loqui
amb l’expresident Jordi Pujol a l’Hotel Verdi de Sabadell, en
què han assistit més de 100 empresaris de tota la comarca.
Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, ha
inaugurat la conferència Catalunya 2010 assenyalant
que cal recuperar “l’esforç i el treball de cada dia, que
sempre ha estat clau per poder superar els entrebancs
que els catalans hem tingut al llarg de la història”.
El president de PIMEC Vallès Occidental considera
que és necessari promoure i incentivar la inversió
estrangera a Catalunya, i acompanyar aquells sectors
en què es pugui ser més competitiu per poder sortir a
vendre a fora. “La tasca de PIMEC a la nostra comarca
ha de començar per creure’ns que som un territori amb
un context econòmic excepcional, perquè forma part
de l’Àrea Metropolitana, i un eix clau en relació amb el
conjunt de Catalunya”.

Jordi Pujol ha valorat la situació actual i assenyala que
avui hi ha una important “crisi política i institucional, el
Tribunal Constitucional està desacreditat, el Tribunal
Suprem està desacreditat i també els dos grans partits
polítics d’Espanya”. A més, ha destacat que “l’hostilitat
cap a Catalunya per part d’Espanya és molt gran”.
En clau econòmica, el president ha identificat els
punts forts que actualment té el país per sortir de la
crisi: el més important és la convivència i la cohesió
social catalana.
Igualment, ha avalat la fortalesa de l’empresariat català
en l’exportació, “sobretot en alta tecnologia”; el canvi de
la universitat “que hi ha hagut en els últims 15-20 anys”;
els projectes d’innovació, posant l’accent en el fet que
“l’R+D està finançada per capital privat”; i la qualitat de
la sanitat catalana, tenint present que “en 7-8 anys ha
rebut l’impacte d’un milió de persones més”.

PIMEC Baix Llobregat signa el Pacte
Econòmic i per l’Ocupació de Gavà
PIMEC Baix Llobregat i l’Ajuntament de Gavà,
juntament amb altres entitats de la comarca, han signat
el Pacte pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació
de Gavà (PADEOG), un mecanisme de concertació i
planificació estratègica per donar resposta als reptes
i oportunitats que es plantegen al municipi de Gavà.
Per part de la patronal hi han assistit Lluís Bahamonde,
Enric Querol i Joan Carles Moreno, que també és
representant de l’Associació d’Empresaris de Gavà.
L’objectiu és establir un document que compti amb
el compromís de les institucions i dels agents socials,

polítics i econòmics, partint d’una diagnosi sobre la
situació econòmica, empresarial i ocupacional del
municipi.
El document es basa en nou punts, que han de servir
per fomentar mesures per millorar la competitivitat
del teixit empresarial i l’ocupació. PIMEC Baix
Llobregat ha presentat com a temes estratègics la
necessitat de la millora en les comunicacions, entre
elles la instal·lació de fibra òptica, i el foment del
networking entre les empreses del municipi, amb la
creació d’una Fira multisectorial.

Territori

PIMEC Girona dissenyarà el projecte de
serveis empresarials d’Arbúcies
L’alcalde d’Arbúcies, Roger Zamorano, i el president de
PIMEC Girona, Iñaki Frade, han presentat el conveni de
col·laboració que dóna via lliure al projecte d’avaluació
i disseny de la cartera de serveis empresarials del futur
complex empresarial Can Delfí, un equipament que
el consistori posarà a disposició del teixit productiu
local per a la innovació i el desenvolupament
industrial i tecnològic de les pimes i, en especial, per
al clúster carrosser d’Arbúcies. L’acord, mitjançant
el qual l’ajuntament encarrega aquest projecte a
PIMEC Girona, especifica una proposta de serveis
empresarials articulada en funció dels principals sectors
econòmics de la zona: indústria carrossera i comerç i
turisme; la formació contínua i ocupacional; l’impuls a
l’emprenedoria i el suport als autònoms; i el foment de
la competitivitat dels polígons industrials del municipi.
Durant l’acte de presentació, que va comptar amb una
àmplia representació dels sectors empresarials de la

vila, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, va
destacar el caràcter innovador i pioner del conveni per
“la seva visió integral i la seva condició publicoprivada”.
El director de Suport Institucional de PIMEC, Pere
Bugés, va posar en relleu que el projecte “permetrà,
a més, crear el debat sobre quines són les estratègies
que s’han d’utilitzar per fer competents les empreses”.
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6è Fòrum d’empresaris:
El turisme com a referent empresarial

PIMEC Baix Camp ha organitzat el 6è Fòrum d’empresaris,
que enguany ha tingut lloc a Cambrils, sota el títol El
turisme com a referent empresarial.
La jornada, que ha estat inaugurada per Robert
Benaiges, alcalde de Cambrils, i Xavier Colom, president
de PIMEC Baix Camp, ha tractat sobre la situació actual
del sector turístic català i els seus reptes de futur. L’acte
també ha comptat amb les valoracions de Raimon
Martínez Fraile, delegat de la cadena AC Hoteles a

Catalunya i exsecretari general de Turisme del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, i de Vicent Pallarès,
director de l’Aeroport de Reus.
També ha tingut lloc una taula rodona titulada El turisme
com a motor econòmic de la Costa Daurada, amb
la participació d’Octavi Bono, gerent del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, i els empresaris i
representants del sector Joan Pedrell, Berta Cabré, Isabel
Vilà i Ma Eugènia Arbó.
En l’acte de cloenda, Antoni Cañete, secretari general
de PIMEC, ha destacat el sector turístic com un dels
motors econòmics de Catalunya, atès que representa
l’11% del PIB català i és la comunitat autònoma amb
més turisme de tot l’Estat.
Finalment, Joan Carles Vilalta, director general de Turisme,
ha assenyalat que encara hi ha molta feina a fer, que les
Administracions en són conscients i que per això valoren la
tasca que està duent a terme PIMEC, en representació de
les micro, petites i mitjanes empreses, i que tenen molt en
compte la seva opinió a l’hora de decidir quines han de ser
les polítiques públiques.

PIMEC i la Diputació de Tarragona impulsen
la internacionalització de les pimes
El president de PIMEC Tarragona, Josep-Joaquim Sendra,
el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet,
i el diputat i president de l’Organisme Autònom de
Desenvolupament Local (OADL), Joan Josep Malràs, han
signat un acord per impulsar la internacionalització de
les pimes de la demarcació de Tarragona. L’objectiu del
conveni és assessorar, formar, donar suport i ajudar les
empreses del territori per tal que puguin sortir a l’exterior.
En concret, la iniciativa inclou l’organització d’un seminari,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

l’elaboració d’una guia metodològica, i la informació,
assistència tècnica i assessorament per donar suport a les
pimes en els seus processos de sortida a l’exterior.
PIMEC, mitjançant el seu departament Internacional,
ofereix a les empreses el suport necessari per dur a terme
els seus projectes d’internacionalització, ja que disposa
d’una xarxa internacional amb presència física, entre altres,
als següents països: EUA, Turquia, Romania, Polònia, l’Índia,
la Xina, el Marroc, Algèria i Rússia.
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El programa emppersona
atén més de 100 persones
El programa emppersona neix com a resposta de PIMEC
als empresaris i persones autònomes i emprenedores que
han hagut de renunciar a les seves activitats empresarials a
causa de la crisi i les seves conseqüències, tant si són sòcies
de PIMEC com si no ho són.
Cal que aquestes persones se sentin personalment i
socialment recolzades per recuperar la confiança i superar
l’adversitat, i així poder emprendre de nou un negoci o
bé recol·locar-se professionalment. D’aquesta manera,
des de la Fundació PIMEC volem contribuir a recuperar el
prestigi de la figura empresarial, retenir el talent i potenciar
la capacitat emprenedora del nostre país, especialment en
aquests moments.
Des que es va iniciar el programa, el passat mes d’octubre,
hem constatat que realment no existia un recurs específic
per a aquest col·lectiu tan important en nombre i sobretot
tan invisible, i, per què no dir-ho, estigmatitzat, en la nostra
societat. De les persones ateses en 8 mesos, el 80% són
homes i el 20% dones d’una edat mitjana de 50 anys.
Del total de persones ateses, el
75% tenen càrregues familiars,
amb 2 o més membres, i el
65% tenen estudis universitaris.
Un 48% són autònomes i el
56% no rep cap prestació.
Quan una persona
demandant s’adreça al
programa es fa una primera
acollida. Aquest moment

és molt important perquè la persona se sent escoltada i
compresa, i veu que algú la pot acompanyar.
A partir d’aquí s’avalua la situació, es fa una diagnosi i es
defineix conjuntament un pla personal d’acció. El més
important és que es van consensuant quins són els
següents passos que cal fer i alhora revisant com han anat
les gestions i accions prèvies.
S’ha anat configurant una xarxa de col·laboracions
i recursos amb diferents entitats i també amb els
departaments de PIMEC, per tal de poder actuar com a
finestreta única.
Per tant, la persona rep informació i orientació quant als
diferents recursos que li poden ser útils per a emprendre
de nou o fer recerca de feina. Així, experts empresarials en
els àmbits professional, financer, psicosocial, socioeconòmic,
formatiu i d’empresa poden oferir el seu assessorament.
Des de la Fundació PIMEC es fa un acompanyament
individual i totalment adaptat a la situació de cada persona
al llarg del seu procés d’orientació cap a una nova feina o un
nou projecte empresarial.
A dia d’avui, de les 100 persones ateses, al voltant d’un
terç han pogut trobar una feina o recomençar un negoci.
Aquests primers èxits de persones amb noms i cognoms,
que han recuperat la força i la confiança per tirar endavant,
ens animen a continuar treballant i ampliant la tasca de
xarxa per poder oferir dia a dia un millor servei a moltes
més persones.

El Príncep Felip signa el llibre
d’honor de la Fundació PIMEC
durant l’acte del lliurament dels
premis PIMES 2010

El referente en formación
www.guiamasters.com
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El saber i el saber fer:

el sentit social
Alexandre Basi
Vocal de la Comissió de
Formació de PIMEC
President de Mutua
Intercomarcal i Sènior
Advisor de RJCE

En aquests moments s’està fent responsable de tots els
mals que ens afecten l’empresa, en el sentit més general.
Crítiques per part del Govern de l’Estat i dels sindicats.
També es diu que els empresaris i els dirigents són dolents,
i sempre en genèric. Un dels llocs on es vitupera més
les empreses és dins de la universitat, tant per part dels
professors com dels alumnes. Perdoneu-me, però no ho
entenc.
Hi ha empreses bones i empreses dolentes, universitats
bones i dolentes, estudiants bons i dolents, organitzacions
socials de tota mena, bones i dolentes, i persones bones i
dolentes. Aquestes darreres, les persones, són la base de
la societat i són les que fan que les organitzacions siguin el
que són.
Les empreses manufactureres o de serveis de casa nostra
són les que aporten una part molt important dels ingressos
de l’Estat, la base que fa funcionar tot el sistema. Un Estat
sense ingressos no existeix. Algú ha de crear productes o
serveis, fer-los o fabricar-los i vendre’ls.
Deixem enrere, però no oblidem, les grans estafes fetes
amb l’excusa de l’enginyeria financera i tornem a honorar el
concepte social que moltes empreses encara practiquen. El
límit és el de “tant guanyaràs, tant pagaràs” (impostos). No
és cap deshonra guanyar diners en el benentès que sigui
de manera honesta. No és cap deshonra que una persona
guanyi diners perquè amb el seu esforç i risc ha creat un
producte i/o servei del qual en té el coneixement que li
dóna una exclusiva durant un temps.
Als meus amics professors universitaris els comento
que és molt fàcil tenir sentit social però no tant tenir
responsabilitat sobre el salari de les persones. Hi ha molts

empresaris que amb sentit social fan tot el possible per
crear llocs de treball i que pateixen per arribar a final de
mes per poder pagar la nòmina, especialment en moments
de dificultats (naturalment també pateixen, i molt, els
treballadors que no cobren).
Un dia un periodista em preguntava quina era la
responsabilitat social de l’empresari. Els empresaris tenen, o
haurien de tenir, sentit de responsabilitat social. Però no tan
sols ells, també la societat en general, des dels polítics quan
utilitzen el diner públic fins a l’usuari quan compra pel carrer
i, davant d’una opció de compra, no mira on ha estat fabricat.
Un amic meu alemany em deia que ell compra sempre
cotxes alemanys perquè així dóna feina a treballadors
del seu país. Una vegada estàvem intentant convèncer el
cap de compres d’una organització de distribució perquè
comprés els nostres productes, ja que la fàbrica local estava
en perill. La resposta va ser clara i contundent en el sentit
que ell volia tenir el millor preu independentment de
l’origen del producte.
Al periodista que citava a la primera línia, tot i acceptantli la responsabilitat dels empresaris, li vaig demanar on
havia estat fabricat el llapis que tenia a les mans en aquell
moment o la camisa que portava o el cotxe que posseïa (ja
que això també és responsabilitat) i no va saber contestar.
No s’hi val a tenir dues vares de mesurar, una per als altres i
una altra per a nosaltres.
Això val quan tenim absentismes aberrants, quan els
directius i els treballadors mirem cap a una altra banda,
quan tenim problemes de qualitat i/o de preu o quan
veiem oportunitats de millora i no les apliquem, entre
d’altres.
És curiós que alguns estudiants demanin una universitat de
qualitat però després no vagin mai a classe i no exigeixin
que els professors imparteixin les classes i ho facin bé. A
més a més, a títol d’exemple, per aprendre anglès no n’hi
ha prou d’anar a classe, s’ha de practicar.
Saber fer país ens obliga a tots a fer-ho molt millor
individualment i col·lectivament i a no passar la pilota als
altres, sigui qui sigui.

Fidelitzar, captar i fer que els clients estiguin satisfets és un gran repte
que han d’afrontar les empreses, i a Contact Center Institute sabem
com ajudar-te a aconseguir-ho.
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Gestió del Cobrament
Comandaments intermitjos
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› Especialistes: el nostre equip disposa d’una experiència dilatada i de
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› Formació Subvencionable.
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