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editorial �

de Catalunya al món

Entrada la primavera, sembla que tots tinguem una 
mica més d’ànims per continuar afrontant amb esforç 
i bon temperament la difícil situació econòmica. No és 
que hàgim millorat, excepte en indicadors dèbils com 
la minsa baixada de l’atur a Catalunya durant el març, 
però el bon temps deu aportar més llum a possibles 
solucions, i potser valentia per fer front als entrebancs. 
És clar que per a molts catalans, ara mateix Espanya ens 
reté uns preuats milions que ens pertocarien i que no 
tornen de la capital i una inversió en infraestructures 
que ens castiguen amb un greuge de màxims, però 
volem creure que es podrà millorar la situació en els 
compromisos entre el PP i CiU a l’hora d’aprovar els 
pressupostos. 
Empresarialment, tot i no tenir perquè renunciar 
al mercat estatal, cal que recuperem l’esperit dels 
ancestres catalans, els que creien que podien conquerir 
el món, però des de les nostres empreses. Amb seny, i 
havent estudiat les possibilitats del nostre producte i els 
millors mercats on expandir-lo, però amb decisió. 
Últimament es parla molt de la confiança que ha perdut 
la societat, i que és part del que ens estanca en la 
recessió i l’atonia del consum. Aquesta confiança també 
ens manca als empresaris i empresàries, i respecte al 
potencial de les nostres pimes. Si el mercat en què 
operem, normalment local, autonòmic o estatal, està 
parat i no ens permet créixer o mantenir la nostra 
empresa, cal apostar per batre les ales i provar d’accedir 
a nous mercats. Mirar cap a Europa, per exemple, a 
partir dels programes per a pimes, o estudiar altres 
països, com el Marroc, tal com ha fet l’empresa que 
podreu conèixer en les properes pàgines. Aquestes, i 
altres estratègies que us expliquem a continuació, us 
poden donar idees per aplicar a la vostra empresa, i fer 
dels indicadors positius, la normalitat.

“Si el mercat en què 
operem està parat i no 
ens permet créixer, cal 
apostar per batre les 
ales i provar d’accedir  
a nous mercats”

“ empresarialment, 
cal que recuperem 
l’esperit dels ancestres 
catalans, els que creien 
que podien conquerir 
el món, però des de les 
nostres empreses”

Munich, de la sabatilla d’esport a la de moda  
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Daniel Calleja i Crespo, director general de la DG d’Empresa 
i Indústria i Enviat Especial per a les Pimes de la CE

“És fonamental 
posar les pimes 
al centre de 
les polítiques 
econòmiques”
Daniel Calleja (Madrid, 1960) és director general de la DG 

d’Empresa i Indústria i Enviat Especial per a les Pimes de la 

Comissió Europea. És llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques 

i Empresarials. Entre 1999 i 2004 va ser cap de gabinet de Loyola 

de Palacio, vicepresidenta de la Comissió Europea, i al llarg de la 

seva carrera professional ha ocupat diversos càrrecs a la institució 

europea. Va visitar PIMEC a inicis d’aquest 2012, i assenyala que des 

de la seva perspectiva “és fonamental que la patronal mantingui 

un contacte fluid i regular amb les institucions per poder facilitar 

informació sobre les ajudes europees disponibles per a la pime 

catalana”, i donar a conèixer la problemàtica d’aquest teixit 

empresarial, ja que això ajuda a desenvolupar polítiques més 

ajustades a les seves necessitats. 
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Com afectarà la directiva europea la morositat 
espanyola?
La Directiva imposa a les administracions dels estats 
membres la necessitat de pagar les empreses en 
un termini límit de 30 dies, i ha d’estar plenament 
implementada abans del 16 de març de 2013. De 
fet, el vicepresident Tajani ha demanat als estats 
membres que n’accelerin l’adopció. Tenint en 
compte que el període de pagament mitjà de les 
Administracions Públiques espanyoles al 2011 era 
de més de 160 dies, l’impacte sobre la morositat 
serà notable. El nostre interès fonamental pel que 
fa a aquesta Directiva és permetre que les pimes 
recuperin una posició financera més estable que els 
permeti focalitzar els seus esforços en la creació de 
valor i d’ocupació.

Quins són, al seu entendre, els principals reptes que 
té la pime davant la globalització?
El problema és que Espanya no l’ha assumit. És 
difícilment comprensible que en un país amb més 
de 3 milions d’empreses només 40.000 siguin 
exportadores regulars i d’aquestes només la 
meitat (20.000) exportin més de 50.000 euros 
a l’any. La internacionalització és crítica per sortir 
d’aquesta crisi. No només perquè suposa mercats 
i ingressos addicionals, sinó perquè força les 
empreses a enfrontar-se amb nous competidors 
i noves tecnologies, i a saber adaptar-se a nous 
consumidors. La internacionalització fa que les 
empreses siguin més competitives i amb això reforça 
les seves possibilitats de supervivència i creixement 
a llarg termini. És fonamental que el nombre 
d’exportadors regulars espanyols no només creixi, 
sinó que es multipliqui, i des de la Comissió estem 
prenent mesures a aquest efecte. És necessari que 
tots els actors locals, regionals, nacionals i europeus 
treballin prioritàriament i coordinadament en 
aquesta direcció. 
En aquest sentit, la Comissió ha d’adoptar un paper 
proactiu i llançarem les “missions per al creixement”, 
acompanyant empreses a mercats més enllà del 
territori de la Unió. Aquest abril em desplaçaré amb 
un grup d’empreses europees al Brasil, l’Uruguai, 
l’Argentina i Xile.
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Com valora l’aplicació de la SBA fins a l’actualitat en el 
conjunt de la UE-27?
La Small Business Act ha posat les pimes al lloc que es 
mereixen en la nostra economia. Ha permès que tots 
els Estats membres disposin d’un marc integrat amb 
una sèrie de prioritats molt concretes orientades a 
facilitar la creació, la consolidació i el creixement dels 
emprenedors, que no pel fet de ser petits són menys 
dinàmics. Estem treballant perquè sigui possible crear 
una empresa en 3 dies laborables per un cost inferior 
a 100 euros; perquè s’excloguin les microempreses 
de tota nova legislació, tret que l’autoritat demostri 
fefaentment que està justificat; per ajudar més les 
pimes a aprofitar el mercat intern a través de la 
creació d’una ordre europea que bloquegi els comptes 
dels creditors comercials morosos i que permeti el 
pagament immediat als seus deutors; per afavorir l’accés 
de les pimes als mercats públics, simplificant els requisits 
per participar en les licitacions, etc.

I a Espanya?
Espanya ha fet progressos en diverses àrees compreses 
dins de la SBA. Per exemple, ha reduït els temps i 
costos per a la creació d’empreses, tot i que encara està 
lluny dels 3 dies i els 100 euros, a causa sobretot de les 
autoritzacions municipals d’obertura. També seguim 
amb interès el fet que alguna regió, com Catalunya, 
ha començat a aplicar els principis de la SBA en el seu 
àmbit. És cert que aquestes són iniciatives notables però 
Espanya necessita accelerar les reformes ja que encara 
està per sota de la mitjana en l’aplicació de la SBA en 
relació als altres països membres.
M’agradaria veure aviat, per exemple, que abans 
d’adoptar una proposta legislativa es realitzi una anàlisi 
de l’impacte que aquesta proposta pot tenir sobre la 
competitivitat de les pimes. Aquest exercici pot ajudar a 
detectar obstacles innecessaris com llicències tardanes 
i costoses, l’obligació de presentar informes complexos 
per als quals una pime no té ni temps ni experiència i, en 
definitiva, tot allò que pot entorpir el creixement d’una 
empresa, fet que en aquests moments s’hauria d’evitar.

Com explica l’enorme diferència d’atur entre Espanya i 
la UE-27?
Hi ha una confluència de diversos factors. Una part 
important dels més de 3 milions de desocupats que 
s’han generat des del començament de la crisi deriva 
del fet que Espanya ha basat, en bona mesura, el seu 
creixement recent en sectors particularment exposats 
a la crisi, com la construcció, que a més han generat 
llocs de treball de difícil reconversió.
Però, a més, el fort creixement de l’economia espanyola 
va contribuir a fer aflorar problemes estructurals 
espanyols com ara la menor taxa d’inversió en R+D i 
de participació en mercats internacionals en relació als 
nostres socis comunitaris. Hem perdut posicions en 
competitivitat a nivell internacional, el que ens ha fet 
més vulnerables durant aquest cicle.
Finalment cal indicar que el mercat de treball espanyol 
ha estat estructuralment un mal assignador de recursos. 
En els últims 25 anys la taxa d’atur no ha baixat mai 
del 8,3% i aquesta dada és del 2007, quan Espanya 
era una de les economies amb major creixement de 
tota la Unió. En qualsevol altre país de la Unió aquesta 
taxa només seria explicable en períodes de profunda 
depressió. La UE ha sol·licitat diverses vegades, a 
través de les seves recomanacions als diversos governs 
espanyols, la necessitat d’una revisió en profunditat 
del mercat de treball. Queda per veure quins són els 
efectes reals de les últimes reformes proposades, però 
certament Espanya havia de reformar urgentment i 
profundament el seu mercat laboral.

Quines solucions veu a aquest greu problema?
A més d’incrementar la internacionalització i la 
innovació, és fonamental posar les pimes en el centre 
de les polítiques econòmiques. En la situació actual és 
altament improbable que les administracions públiques 
o les grans empreses creïn ocupació, amb la qual cosa 
seran les pimes el principal, si no l’únic motor, de 
creació de llocs de treball. 

El principal problema de les pimes espanyoles 
és la restricció de crèdit per part de les entitats 
financeres…
Sí, de fet el 15% de les pimes d’Europa declaren que 
aquest és el seu principal problema. Per això la UE 
ofereix suport a les pimes tant a través d’instruments 
financers com de mesures legislatives, com la Directiva 
europea de morositat i la Directiva sobre l’IVA, que 
permet l’adopció del criteri de comptabilitat de caixa 
per a la devolució de l’IVA i el termini de transposició 
de la qual acaba el 31 de desembre de 2012. Aquestes 
mesures estan destinades a millorar la capacitat de les 
pime per finançar els seus projectes.

“ La Comissió té una extensa 
xarxa de suport empresarial 
per informar i assessorar 
les pimes sobre qüestions 
europees, incloent-hi l’accés 
al finançament”
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La Unió Europea desenvolupa projectes als quals 
les pimes poden accedir. Què ofereixen aquests 
programes i quin pressupost tenen?
El nostre programa CIP - Programa Marc per a la 
Innovació i la Competitivitat (2007-2013) destina 
gairebé un terç del seu pressupost, és a dir, més de 
1.100 milions d’euros, a instruments per facilitar l’accés 
al finançament de les pimes, incrementant els volums 
d’inversió de capital risc i garantint préstecs concedits 
a les pime, incloent-hi microcrèdits (préstecs inferiors 
a 25.000 euros). Estimem que al final del cicle unes 
350.000 pimes europees se n’hauran beneficiat, creant 
de mitjana 1,2 llocs de treball gràcies al suport financer 
obtingut. A partir de 2014, el CIP serà substituït per 
COSME, Competitivitat i pimes, en anglès. Vist l’èxit 
dels instruments financers del CIP, COSME destinarà 
fins i tot més fons a aquesta activitat: 1.400 milions 
entre 2014 i 2020.  

A banda d’aquest programa, l’instrument financer 
Progress Microfinance, creat al 2010, compta amb 
200 milions d’euros per augmentar el volum de 
microcrèdits per a persones que s’han quedat sense 
ocupació i volen crear el seu propi negoci o ampliar 
el que ja tenen, però que no poden accedir als serveis 
bancaris tradicionals. 
Així mateix, els països i regions de la UE poden utilitzar 
els fons estructurals de suport financer a les micro i 
petites empreses, a través de la iniciativa JEREMIE, que 
permet la creació d’instruments regionals específics 
per ajudar-les a créixer.
 
Com es facilita l’accés de les pimes a aquests projectes?
El Fons Europeu d’Inversions (FEI) s’encarrega de 
la gestió d’aquests instruments per compte de la 
Comissió a través d’entitats financeres nacionals, 
regionals i locals (bancs o altres entitats creditícies 
i fons d’inversió), garantint així un finançament de 
proximitat.
A més, la Comissió ha engegat una extensa xarxa 
de suport empresarial per informar i assessorar les 
pimes i les microempreses sobre qüestions europees, 
incloent-hi l’accés al finançament, a la contractació 
pública i a la legislació europea. Uns 600 punts de 
contacte de l’”Enterprise Europe Network” s’han 
establert a la Unió Europea i a l’estranger per afavorir 
un contacte més directe entre les pimes i la Unió.

“ És fonamental que el nombre 
d’exportadors regulars 
espanyols no només creixi, 
sinó que es multipliqui ”
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Entrevista amb Carlos Rodríguez, gerent de Pinter

“Hem creat una nova 
sensibilitat sota el lema 
No a la crisi”

Pintados y Derivados, Pinter, és un bon 
exemple d’empresa que ha sabut esquivar 
tot tipus d’obstacles i tirar endavant per 
arribar a convertir-se en un dels referents 
industrials al Vallès i a Catalunya. Des de 
l’any 1993, aquesta empresa d’aplicació 
de pintura líquida i en pols, és dirigida per 
Carlos Rodríguez, i des de llavors no ha 
parat de créixer, passant de micro a mitjana 
empresa. Estudia obrir una planta a Àfrica.

Aquest 2012 se celebren 35 anys des de la creació de 
Pinter. La seva fundació es remunta a l’any 1977, llavors 
sota el nom de Derivados de la Pintura S.A. Com van 
ser els inicis de l’empresa?
A mitjans de la dècada dels setanta, després d’una 
difícil conjuntura per a l’economia al nostre país, a 
Catalunya hi havia un dèficit en el mercat de la pintura. 
Per això Domingo Moraño va fundar Derivados de la 
Pintura S.A. a Barberà del Vallès, una de les primeres 
línies del país que automatitzava l’aplicació de la 
pintura en pols de forma més industrial i competitiva. 
Aleshores, l’empresa comptava amb cinc socis i 
generava vuit llocs de treball. Al llarg d’aquesta primera 
etapa van superar diverses crisis empresarials fins l’any 
1993, quan van decidir traspassar-la. 

És aquí quan vostè entra a liderar l’empresa?
Sí, l’any 1993 canvia l’equip de direcció de l’empresa i 
pren el seu nom actual de Pintados y Derivados, S.L., 
“Pinter”. Llavors comptava amb 10 treballadors i ara en 
té uns 80; ha passat de micro a mitjana empresa.

En aquells moments el país també passava per una 
difícil conjuntura econòmica. Per què va decidir posar-
se al capdavant d’una empresa?
La crisi econòmica de 1993 també va provocar que 
algunes empreses tanquessin o fossin traspassades, però 
llavors, a diferència del que està passant en l’actualitat, la 
situació permetia que sortíssim nous emprenedors que 
aprofitàvem la maquinària que hi havia a les empreses 
cedides i seguíem la inèrcia. A més, hi havia altres valents 
que fundaven noves empreses. Avui, davant del futur 
incert que se’ns presenta, les empreses cauen sense 
deixar el mínim rebrot de continuïtat. 

L’activitat principal de Pinter és el tractament de 
superfícies, amb recobriment en pintura líquida i en 
pols. Com vau detectar aquesta oportunitat de negoci? 
Les crisis porten noves expectatives de negoci. En 
aquest sentit, vam veure que si ens obríem a tots els 
sectors del mercat i teníem un gran ventall de clients, 
en comptes de centrar-nos en clients potencials, 
podríem tenir més feina i menys risc.

                                                    Carlos Rodríguez, gerent de Pinter.
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Com està afrontant l’empresa Pinter aquesta crisi 
econòmica? Quines mesures ha hagut de prendre?
D’alguna manera, ens sentim responsables de 80 
famílies i tenim una cartera de clients afins a la nostra 
manera de fer. Per això hem creat una nova sensibilitat 
que compartim tots sota el lema “No a la crisi”. Per 
aconseguir-ho, intentem ajustar la despesa a tots 
els departaments de l’empresa, implicant-hi tots els 
treballadors de Pinter. D’altra banda, també analitzem i 
vigilem els comptes d’explotació, mes a mes, amb l’equip 
de direcció i els comandaments intermedis. Finalment, 
tot l’equip ens esforcem per aconseguir una major 
productivitat, sent conscients que és una qüestió de tots 
i per a tots.

Com heu aconseguit que el “No a la crisi” sigui el lema 
de Pinter?
A Pinter no admetem la crisi, la deixem de costat. 
No ens capfiquem en les males notícies i intentem 
fixar-nos en les bones. La clau de l’èxit és la decisió, 
no l’optimisme. Només podrem sortir d’aquesta crisi 
si ara som decidits i fem el que cal fer. No serveix de 
res pensar que un dia tot anirà bé i el problema haurà 
acabat. Perquè acabi, tots hi hem de posar alguna cosa 
de la nostra part. 
Jo sóc el primer que estic molt convençut d’això i 
intento que arribi a tots els que m’envolten. Transmeto 
seguretat, confiança i ànims amb tanta energia que la 
resta de l’equip capta ràpidament aquest sentiment.
Per exemple, si en una escola un nen li diu al professor 
que no entén un problema matemàtic i aquest últim 
li contesta que mai l’entendrà i els seus companys li 
diuen “ximple”, segur que aquest noi mai entendrà el 
problema. En canvi, si el professor i els companys de 

classe l’animen i li transmeten seguretat i confiança, 
aquest noi resoldrà el problema matemàtic. 
En aquest sentit, crec que si tots creiem que és possible 
sortir de la crisi, ens en sortirem. Però cal posar-hi 
empenta i decisió per part de tots. 

Pel que fa a la gestió ambiental, quins riscos té 
l’empresa?
Els riscos no són significatius ja que controlem i reciclem 
tot allò que pot contribuir a deteriorar el medi ambient. 
Tot i que, inicialment, les mesures que vam prendre 
relacionades amb la gestió ambiental van tenir uns 
costos molt elevats que, evidentment, no vam poder 
repercutir en els nostres clients; en l’actualitat, creiem 
que vam fer una de les millors inversions. Ara podem 
estalviar en aigües, reciclem cartró i hem disminuït els 
residus que generem diàriament. 

Pinter desenvolupa i executa plans d’acció que 
compleixen les normatives mediambientals de seguretat 
i higiene en el treball. Quins projectes teniu per seguir 
amb aquesta línia de treball? 
Som conscients que les lleis ens obliguen a complir 
les normes, però encara més que som nosaltres els 
que tenim l’obligació de portar a la pràctica tot allò 
que repercuteixi en el bé de tots; primer en el de 
cadascú, després en el de l’empresa i finalment en el de 
la societat en general. En aquest sentit, un comitè de 
l’empresa fa un seguiment estricte dels compliments 
del Codi Ètic i del Sistema de Seguretat en el Treball i la 
Responsabilitat Social a l’Empresa (RSE) i el voluntariat. 
A més, fem extensiu aquest compromís als nostres 
clients i proveïdors mitjançant la difusió de missatges 
perquè actuïn en aquesta mateixa línia.
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Arriba un moment en què veieu la necessitat de la 
formació a l’empresa. Quina valoració feu de les accions 
formatives que porteu a terme?
La formació és vital i la base de totes les empreses. 
Per això nosaltres la potenciem amb mobilitat en els 
llocs de treball i cursos de formació. D’aquesta manera, 
l’equip humà se sent motivat i realitzat, i desenvolupa 
la seva activitat amb més seguretat, responsabilitat i 
complicitat. 

I en l’àmbit de la innovació, què heu desenvolupat?  
Pinter sempre està disposat a aportar les inversions que 
el mercat ha requerit en cada moment. Hem innovat i 
modernitzat les nostres instal·lacions per poder satisfer 
plenament els nostres clients, mentalitzant-nos que 
l’R+D sempre aporta seguretat en la continuïtat de les 
empreses. 

Teniu projectes d’internacionalització?
Com que es tracta d’una empresa de serveis ens és 
difícil treballar per a l’estranger pels costos que el 
transport implica, però actualment estem intentant 
oferir serveis de pintat de peces petites. Estem 
negociant amb un possible client productor de 
cosmètics per a França, Alemanya i Portugal.

Pinter és un gran referent industrial al Vallès i a 
Catalunya en general. Ha rebut molts reconeixents 
institucionals i empresarials. A què creieu que és degut?
Creiem que Pinter demostra que és una empresa 
compromesa, integradora i implicada amb la societat, 
tant pel que fa a la creació de llocs de treball com a la 
col·laboració en tot allò que beneficia la societat.  

I quins són els projectes empresarials més immediats? 
Mantenir-nos 35 anys més? Per mi no ho crec, però 
aquest projecte compta amb persones compromeses 
que algun dia regiran el destí de Pinter. Aquests 
col·laboradors creuen en el projecte i treballen amb 
total dedicació per continuar tirant endavant l’empresa. 
Un dels projectes que ens plantegem actualment és 
obrir una nova planta al nord d’Àfrica d’aquí uns anys. 

Quina valoració feu d’aquests 35 anys? 
Em sento molt orgullós de ser un líder empresarial a 
Catalunya. Estic satisfet de no haver hagut de fer cap 
acomiadament i, encara més, del fet que persones que 
van marxar voluntàriament hagin tornat a col·laborar amb 
nosaltres. Estic content de l’equip humà que tenim i del nostre 
creixement. Agraeixo el reconeixement de la societat cap a 
Pinter com a referència d’empresa al Vallès i a Catalunya. 
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El Marroc: les oportunitats 
empresarials que ofereix
Per a les empreses catalanes, el Marroc 
és un país estratègic per la proximitat 
geogràfica i la relació històrica, a més de 
ser la porta d’entrada natural i privilegiada 
per accedir al continent africà. Per això 
moltes empreses han decidit implantar-s’hi 
o tenir-hi lligams comercials sòlids. Aquest 
març, una missió empresarial i institucional 
al Marroc encapçalada pel president de 
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, 
ha permès que cent vint-i-tres empreses 
estiguessin acompanyades en un viatge per 
conèixer els avantatges i les particularitats 
de fer negocis en aquest país. El president 
de PIMEC, Josep González, també ha format 
part d’aquesta missió, juntament amb 
altres representants empresarials, i dels 
consellers d’Empresa i Ocupació, Francesc-
Xavier Mena; el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, i el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, Josep M. Pelegrí. 

Les empreses catalanes, provinents especialment dels 
sectors de l’agricultura i l’agroindústria, la indústria i el 
city management, han participat en una agenda molt 
diversa d’activitats, com el 1r fòrum empresarial sobre 
la cooperació econòmica entre Catalunya i el Marroc, 
l’1 de març, a Casablanca. PIMEC va organitzar una taula 
rodona sobre el sector de l’agricultura i l’agroindústria, en 
què varen participar Francesc Roig, empresari i president 
de PIMEC Lleida, i David Coll, president de PIMEC 
Agroalimentària.
“Aquest viatge al Marroc ens ha ensenyat que el diàleg 
entre països i formes de fer és fonamental, i que és 
imprescindible anar a missions així per adonar-se de la 
força i diversitat de sectors en què les pimes catalanes 

poden ser competitives. L’entrada, els contactes, el suport 
institucional i les relacions amb alts càrrecs d’empreses 
i administracions del Marroc són bàsics per conèixer, 
entendre i obtenir informació suficient per posteriorment 
valorar les opcions de futur. A més, aporta una nova visió 
de com obrir-nos i no dependre únicament del mercat 
interior.”
Francesc Roig, a banda de president de PIMEC Lleida, és 
administrador de l’empresa Promisol, la qual fa més de 
15 anys que té relacions comercials amb distribuïdors 
marroquins. Els seus productes són força coneguts pels 
agricultors marroquins. Valora positivament la missió 
empresarial i assenyala que “ha quedat demostrat la bona 
relació que existeix actualment entre el govern marroquí 
i el català. Personalment, gràcies a la missió he conegut 
moltes persones i diferents empreses, i és possible que 
d’aquests contactes en pugui sorgir una nova relació”.
També afirma que “aquests viatges són una molt bona 
eina perquè les empreses puguin fer negoci al país de 

Alberto Navarro, ambaixador d’Espanya al Marroc; Artur Mas, president de la Generalitat 
de Catalunya i Josep González, president de PIMEC.
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destí, i com que és totalment organitzat, se’n treu el 
màxim rendiment i no hi ha lloc a pèrdues de temps 
o a temps morts. De fet, si una empresa catalana vol 
fer negocis amb el Marroc, és primordial un viatge per 
conèixer tant el país com la persona interessada a fer el 
negoci”. 
Al fòrum també hi va participar Mohamed Horani, 
president de la patronal de Marroc CGEM (Confederació 
General d’Empresaris del Marroc), entre d’altres 
personalitats. A més, durant la missió hi va haver altres 
contactes institucionals, com la reunió amb el ministre 
d’Afers Estrangers i Cooperació, Saa-Eddine El Othmani, i 
el ministre d’Economia i Finances, Nizar Baraka. També es 
va inaugurar la nova fàbrica de l’empresa catalana Relats 
al Marroc.

Oportunitats i avantatges 
La xarxa d’infraestructures de comunicació que té el 
Marroc fa que el transport de mercaderies sigui fluid 
i faciliti el comerç. Addicionalment, és un país que pot 
oferir molt bones condicions per a les empreses que s’hi 
instal·len, i recursos humans professionals amb uns costos 
interessants. 

De fet, aquest país és un mercat natural d’exportació per 
a les empreses catalanes i en aquest sentit es constata 
que les exportacions creixen constantment des de 
fa anys. Concretament l’any 2011, les exportacions 
de Catalunya al Marroc van ser de 877M€, el que va 
suposar un creixement del 15,23% en relació a l’any 
2010, i representen l’1,58% del total de les exportacions 
catalanes. Sobre el total de les exportacions espanyoles 
al Marroc, les exportacions catalanes representen el 
21,32%.
David Coll afirma que “el Marroc ofereix oportunitats 
en tecnologia, logística, packaging, traçabilitat i en el 
desenvolupament de moltes hectàrees de terres per 
reconvertir en regadius, on conrear oliveres, arbres 
fruiters i productes d’horta primerencs”. Segons 
Francesc Roig, el Marroc ofereix “principalment 
possibilitats d’inversions, ja que és un país emergent en 
determinats sectors com ara infraestructures, indústria 
agroalimentària, etc. Realment existeixen oportunitats 
de negoci. A més, la proximitat geogràfica amb Espanya 
i Catalunya facilita el transport, les comunicacions i els 
desplaçaments.” 

Potenciar la internacionalització de 
les pimes
Quin és el fre de les pimes catalanes a l’hora 
d’internacionalitzar-se? David Coll creu que caldrien 
mesures per incentivar aquesta estratègia empresarial, 
com ara “un millor finançament i un acompanyament, com 
el que es fa des de PIMEC, de forma que l’administració 
reconegui a la patronal un paper de dinamitzador i 
assessorament complet. La internacionalització és un pas 
difícil de fer, però apassionant i molt enriquidor quan es fa 
ben assessorat i amb productes de relació qualitat-preu 
que avui dia ens situen en àmbits d’alta competitivitat”.
Francesc Roig creu que “per part de PIMEC ja es dóna 
molt suport tant a aquelles empreses que s’inicien en el 
món de les exportacions com a aquelles altres empreses 
que ja estan molt internacionalitzades, amb diversos 
programes, projectes i serveis. Per exemple, el fet que una 
pime pugui incorporar a temps parcial un tècnic superior 
internacional per ajudar el departament d’exportació a la 
recerca de nous mercats, a desenvolupar les tasques d’un 
‘export manager’, a optimitzar els recursos que l’empresa 
destina a la internacionalització, etc.”.
Per a PIMEC la relació empresarial entre el Marroc i 
Catalunya ve de lluny, a través de la relació institucional 
amb la patronal CGEM. Atès l’alt interès que les empreses 
tenen pel país, PIMEC va endegar l’any 2007 una estratègia 
estable per mitjà de l’acord de col•laboració permanent 
amb la CGEM, que ha comptat des de l’inici amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya a través d’ACC10. 
Des de llavors, la CGEM i PIMEC estan duent a terme 
projectes de cooperació internacional conjuntament amb 
el suport d’ACC10/ACCD. L’objectiu és la transferència 
d’experiències i bones pràctiques, i la capacitació i la 
promoció d’intercanvis comercials entre les pimes 
d’ambdós països.
Fruit d’aquesta relació de partenariat es va crear la 
passarel•la empresarial Catalunya- Marroc entre ambdues 
patronals, al 2007. El seu principal objectiu és fomentar 
les relacions i intercanvis comercials entre empreses de 
Catalunya i del Marroc. S’han atès més de 350 consultes 
sobre el país i s’han assessorat i acompanyat més de 
100 empreses en els seus projectes i viatges al Marroc. 
PIMEC ha organitzat 5 missions empresarials durant els 
darrers 3 anys. Aquesta relació ha permès que moltes 
empreses hagin pogut conèixer el país i desenvolupar-hi 
les seves accions, ja sigui per acompanyar-les en processos 
d’implantació productiva o de suport a la creació de xarxa 
comercial. 
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“En pocs mesos obrim sucursal 
al Marroc i iniciem la primera 
obra com a subcontractista”
Givasa neix l’any 1985 a Sant Cugat del Vallès, donant 
forma a un projecte que sorgeix del coneixement i 
l’experiència dels tres socis fundadors, els quals veuen 
la possibilitat de tenir èxit en el mercat de la instal·lació 
de sistemes de contenció de vehicles. Va iniciar la seva 
activitat en el sector de l’obra pública amb la instal·lació 
de barreres de seguretat semirígides o metàl·liques en les 
diferents vies de circulació de l’Estat espanyol, i més tard, al 
1996, va ampliar la seva activitat incorporant la fabricació. 
Actualment és una empresa mitjana que té 75 treballadors, 
i que està assolint un nou repte important dins de la seva 
trajectòria: la internacionalització al Marroc. Ens en parla 
Ginés Antolino, gerent de l’empresa.

Quins són els projectes més immediats de la empresa? 
Estem realitzant diverses actuacions com a subcontractista 
a l’AP-7 a Girona, subcontractista al desdoblament de 
l’Eix Transversal C-25 i contractista directament amb la 
Generalitat de Catalunya dels sistemes de protecció de 
motoristes en les barreres de seguretat metàl·iques.
Si parlem d’internacionalització, com definiria que ha estat 
la de Givasa? 
Podem fer un símil amb el d’un embrió “amb molta gana”. 
La poca inversió dels darrers anys en obra pública per part 
de les diverses administracions espanyoles ha accelerat la 
necessitat d’internacionalització, que, combinada amb les 
ganes de tirar endavant l’empresa i el saber fer dels nostres 
treballadors, fa que no tinguem cap dubte de l’èxit de 
l’operació. 
Heu posat en marxa un projecte d’expansió al Marroc. Per 
què aquest país?
Actualment es troba en un procés de modernització 
industrial que requereix una infraestructura viària molt 
important. Un altre motiu és que no som poques les 
empreses catalanes del sector de l’obra pública que han 
decidit fer aquest moviment, cosa que ens dóna una certa 
confiança. 
Com vau decidir iniciar aquest projecte 
d’internacionacionalització? 

Després de la facturació decreixent dels darrers anys 
promoguda per la poca inversió en obra pública, vàrem 
decidir presentar-nos a una licitació al Marroc per tal de 
conèixer fins a quin punt érem competitius en aquest país i, 
de passada, tenir-hi una primera experiència, fet que ens ha 
ajudat a escollir millor el camí a prendre.
Vau comptar amb l’ajuda o suport de l’administració pública 
o d’alguna entitat?
Hem rebut ajuda del departament Internacional de PIMEC, 
que gràcies als seus tècnics i les conferències que ha 
organitzat ens ha fet més senzill el procés.
En quina fase d’aquest projecte esteu actualment? 
En els pròxims mesos obrim sucursal al Marroc i iniciem la 
primera obra com a subcontractista.
Veieu oportunitats de negoci en altres països? 
En qualsevol país emergent on siguin presents empreses 
constructores catalanes amb les quals puguem treballar 
com a subcontractistes.
Què és per a vostè ser empresari? 
És la responsabilitat de fer créixer d’una forma sostenible 
una empresa; és aportar el màxim dels coneixements i 
experiència adquirits i destinar d’una manera intel·ligent els 
mitjans humans i tècnics necessaris per executar l’activitat 
diària de l’empresa.

Givasa
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“Volem que el consumidor 
estimi el nostre producte 
ja que és l’única manera de 
mantenir-se al mercat”

“El pa de pessic va ser la catapulta que ens va llançar a 
l’èxit”, explica Francesc Montes Lara, gerent d’Inpanasa. 
L’any 1981, cinc anys després de la seva fundació, Inpansa 
va crear el pa de pessic, aconseguint una gran acceptació 
per part dels consumidors i animant l’empresa a ampliar 
les línies de producció. “Vam ser pioners en la creació del 
pa de pessic industrial. Fins aquell moment, el pa de pessic 
era el fet a casa, però des d’Inpansa vam fer que aquest 
producte també es pogués comprar a les botigues”. L’èxit 
va ser clar i Inpansa es va convertir en una de les marques 
de referència del sector de la pastisseria i la rebosteria 
industrial. “De fet, el pa de pessic d’Inpansa va ser copiat 
per més de 35 marques de la competència”, assegura 
Francesc Montes Lara. 
Avui, després de més de 30 anys, el pa de pessic segueix 
sent el producte estrella de la marca i Inpanasa el produeix 
a gran escala. Les seves instal·lacions disposen d’una 
superfície de més de 7.600 m2 i tres línies de producció a 
ple rendiment, amb les quals produeix 30 tones diàries de 
magdalenes. L’empresa ocupa més de 90 treballadors. 

Present a més de 25 països
A partir de l’any 1989, Inpanasa es proposa distribuir els 
seus productes fora de les nostres fronteres, el que va 
suposar una nova ampliació de la línia de producció de la 
companyia. “Primer va ser França per la proximitat”, però 
després van venir Itàlia, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, el Regne 
Unit, Luxemburg, Irlanda i Àustria, fins a arribar a controlar 
gran part del continent europeu. També exporten a la Xina 
i Algèria i estan estudiant negocis amb Austràlia i el Canadà. 
Francesc Montes Lara està convençut que el fet d’estar 
ubicats en una zona turística els ha beneficiat molt. “Els 
turistes estrangers que estiuejaven a la Costa Brava tenien 
l’oportunitat de trobar, conèixer i acceptar els nostres 
productes, per després buscar-los als seus llocs d’origen”. 
En aquest sentit, destaca que “la Costa Brava representa un 
màrqueting promocional important”. 
D’altra banda, les fires alimentàries són el millor lloc per 
fer nous clients. Actualment, Inpansa és present a les 
principals fires d’alimentació europees: Alimentària de 
Barcelona, Anuga de Colònia i Sial de París. “Fa molts anys 
que participem en aquestes fires i això dóna seguretat i 
confiança al client”, destaca el gerent de la companyia.  

D’un petit forn familiar a una de les 
marques de pastisseria i rebosteria 
industrial més reconegudes. Inpanasa 
(Industrial Pastelera San Narciso, SA) neix 
a Girona l’any 1976 amb un obrador de 
600 m2, propietat de la família Montes 
Lara. Gràcies a la varietat i a la qualitat dels 
productes d’Inpansa, l’acceptació ha estat 
tan rotunda que actualment arriben a més 
de 25 països d’arreu del món. 

Inpanasa

                                           Francesc Montes Lara, gerent d’Inpanasa
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La marca blanca
Tot i els grans èxits que ha assolit la companyia durant 
aquests anys, l’actual crisi econòmica també l’està afectant. 
Francesc Montes Lara reconeix que “la marca blanca té ara 
molta més força. Una gran part dels consumidors es miren 
més el preu que la marca i això passa aquí i fora de les 
nostres fronteres; per tant, és cert quan diuen que aquesta 
crisi és mundial”. 
Un 80% de la producció d’Inpanasa és per a la pròpia 
marca i el 20% restant va a parar a la marca blanca. El gran 
pes encara se l’emporta la marca Inpanasa, però el gerent 
de la companyia apunta que “no tindria inconvenient 
a distribuir la meitat de la producció a altres marques, 
sempre que aquest 50% es repartís en diferents marques 
blanques”. 
Francesc Montes Lara està convençut que allò que els 
diferencia és l’ampli ventall de productes. “El consumidor 
només trobarà magdalenes o croissants d’una marca 
blanca. En canvi, si prefereix les magdalenes amb pinyons 
de Castella o els croissants amb crema de cacau, ha d’optar 
per una marca com Inpanasa”. 

Innovant pastes i pastissos 
de primera qualitat
“Innovem contínuament el nostre catàleg basant-
nos en els gustos dels consumidors i en les receptes 
tradicionals. Som també pioners en la creació de 
productes com les magdalenes de pinyons, les rondes 
de crema, les coques artesanes, la magdalenes amb 
xocolata o les elaborades amb iogurt”. La varietat i la 
qualitat dels productes són la clau de l’èxit d’Inpansa, 
segons explica Montes Lara. 
Per això, compten amb un departament d’I+D que 
crea nous productes, almenys un cop l’any. “Anem 
ideant, anem fent i anem provant, i finalment trobem 
aquell producte que agrada al client. Volem que el 
consumidor estimi el nostre producte ja que és l’única 
manera de mantenir-se al mercat”.
A la recent edició d’Alimentària 2012, Inpanasa ha 
presentat la nova imatge i un nou format de packaging. 
A partir d’ara, els productes d’Inpanasa estaran 
envasats de manera individual de forma que aportaran 
més comoditat al consumidor i es mantindran frescos 
durant més temps. 
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El sèrum de llet, material 
essencial per als nous envasos

En el marc del 7è Programa Marc (7PM), aquest projecte 
ha estat finançat per la Unió Europea amb més de 2,5 
milions d’euros. El 7PM neix amb l’objectiu de millorar 
la competitivitat en l’àmbit comunitari mitjançant el 
finançament d’activitats d’R+D, en règim de col•laboració 
transnacional, entre pimes i institucions de recerca 
procedents tant de països de la UE i d’estats associats, com 
de tercers països. El projecte Wheylayer ha estat dirigit per 
PIMEC i ha comptat amb un ampli consorci d’investigadors 
compost per experts d’Alemanya, Espanya, Irlanda, Itàlia i 
Eslovènia. 
Ara, totes les pimes poden tenir fàcil accés a aquest 
tipus d’ajudes europees. El departament de Consultoria 
Estratègica i Finançament de PIMEC, a través de la Unitat 
d’Innovació Internacional, posa a disposició dels socis un 
equip tècnic que ofereix a les empreses la possibilitat de 
disposar de capital europeu. D’aquesta manera, faciliten 
l’accés a les institucions públiques i la gestió financera i 
documental, així com la satisfacció d’altres necessitats 
detectades.  
El procés d’investigació Wheylayer es remunta a l’any 2008, 
en un moment en què PIMEC detecta en les empreses 
sòcies del sector la necessitat de disposar d’un material 
d’envasatge d’aliments de producció rendible i sostenible. 

L’èxit de la investigació ja ha arribat i Wheylayer és una 
realitat. PIMEC té la patent d’aquest nou producte que 
permetrà a la indústria alimentària disposar d’uns envasos 
millors, abaratir costos de producció i ser més respectuosa 
amb el medi ambient. 
A més, el sèrum de llet aconsegueix aïllar els aliments de 
l’oxigen, la humitat i la contaminació química i biològica. 
D’aquesta manera, els aliments es mantenen frescos durant 
molt més temps, cosa que permet ampliar-ne la data de 
caducitat. Ara, totes les empreses que ho desitgin poden 
passar-se a les proteïnes del sèrum de llet, deixant de banda 
els productes petroquímics, i només hauran de fer petits 
ajustos a les seves plantes d’embalatge. 
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PIMEC ha liderat aquest projecte d’investigació d’àmbit europeu anomenat Wheylayer

El sèrum de llet s’ha convertit en la matèria primera per als envasos sostenibles del futur. Un 
grup d’experts, liderats per PIMEC, ha desenvolupat un biomaterial a partir de proteïnes de 
sèrum de llet que permet produir capes de film plàstic ecològic amb excel•lents propietats 
antioxidants. Aquest projecte innovador i sostenible, batejat com Wheylayer, és òptim per a 
la fabricació d’envasos d’aliments i, per tant, permetrà substituir els envasos convencionals 
fabricats amb productes petroquímics. 
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L’esperada reforma laboral

Els canvis que planteja el Govern tenen com a principal 
objectiu oferir a l’empresari un ventall de possibilitats 
per adaptar-se a les circumstàncies del moment, 
de manera que les empreses puguin continuar sent 
competitives en un mercat global. Però quines són les 
empreses del país? En el 99% dels casos són pimes 
i, més concretament, empreses de menys de 50 
treballadors. Davant d’aquesta evidència, resultava 
incomprensible que fins ara cap de les últimes 
reformes laborals hagués tingut en compte aquestes 
dades. Finalment, i per primera vegada, existeix 
una reforma laboral que parla de pimes. Aquest fet 
demostra la importància que les petites empreses 
s’organitzin i s’associïn, perquè la seva veu se senti ben 
alt i, sobretot, perquè s’escolti.

Flexibilització de salaris
Si bé es pot estar més o menys d’acord amb algunes 
de les mesures que planteja la reforma, o se’n pot 
trobar a faltar d’altres que PIMEC havia demanat, sí 
que és cert que aquesta reforma ataca els fonaments 
d’un model de relacions laborals que era clarament 
insostenible, i estableix, per fi, el principi de flexibilitat 
en la gestió dels recursos, com a alternativa al 

tancament d’empreses i a la destrucció d’ocupació. De 
fet, només ha passat un mes de l’entrada en vigor de la 
Reforma i ja s’està veient com, amb la nova possibilitat 
de flexibilitzar salaris, s’està evitant la destrucció de 
més ocupació, en bona part per la millor organització 
i adaptació dels recursos de les empreses. I és que si 
les empreses disposen d’altres instruments evitaran 
acomiadar, perquè ningú vol renunciar al coneixement, 
la qualificació o l’experiència en el si de la seva 
empresa.
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Unes setmanes després de l’entrada en vigor de la tan esperada reforma laboral, encara 
és aviat per plantejar-se si els canvis introduïts en el marc de relacions laborals tindran 
els efectes necessaris per garantir la competitivitat de les empreses del país. La situació 
del mercat laboral espanyol és crítica des de fa molt de temps, i la reforma laboral s’ha 
demorat massa. Però diuen que més val tard que mai, i finalment els responsables polítics 
han posat damunt la taula una sèrie de canvis en el marc de relacions laborals, reconeixent 
en la pròpia Exposició de Motius de la norma que els empresaris tenien raó: el model 
laboral espanyol era clarament insostenible. 

“ ara, les empreses també 
tenen la possibilitat de 
desvincular-se del conveni 
col•lectiu en altres matèries, i 
per a les petites empreses això 
serà un factor clau”
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Desvinculació del conveni 
col•lectiu
Però la major flexibilitat salarial no és l’única novetat que 
presenta la reforma. Ara, les empreses també tenen la 
possibilitat de desvincular-se del conveni col•lectiu en 
altres matèries, i per a les petites empreses això serà un 
factor clau, tenint en compte que la prioritat aplicativa 
del conveni d’empresa serveix només per a aquelles 
empreses que tenen conveni propi, i aquestes són 
unes poques, bàsicament les mitjanes i grans empreses, 
en comparació amb les que han d’aplicar el conveni 
de sector, o sigui, les petites. Malauradament no ha 
quedat ben resolt el mecanisme en cas de desacord 
entre empresari i treballadors, que continua sent massa 
complex i poc efectiu. Ni tampoc s’ha solucionat el 
problema que representa per a les pimes que les 
taules de negociació dels convenis de sector estiguin 
dominades per grans empreses, com és el cas de la 
construcció, i que ens provoca situacions tan absurdes 
com l’establiment de condicions laborals impossibles 
d’assumir per a les empreses més petites. 

Causes d’acomiadament
Pel que fa a les novetats en matèria d’extinció de 
contractes, PIMEC valora positivament que la reforma 
es plantegi el problema que tenien les empreses 
per acreditar les causes d’acomiadament objectiu, i 
que les portava a recórrer al famós “acomiadament 
exprés” per evitar el risc d’una sentència desfavorable i 
d’haver d’abonar els salaris de tràmit. El mateix passava 
amb els acomiadaments col•lectius. Per por d’haver 
d’afrontar possibles impugnacions judicials, les empreses 
tendien a arribar a acords amb els treballadors amb 
indemnitzacions molt per sobre de les legalment 
previstes. En aquest sentit, caldrà seguir vigilant com es 
concreten les causes d’acomiadament, però és evident 
que cal que les empreses tinguin una certesa a l’hora de 
fer servir aquesta mesura extintiva. 
Amb aquesta reforma, tot i que s’ofereix a l’empresa 
una major capacitat de decisió sobre l’organització dels 
seus propis recursos, això tindrà com a contrapartida 
el trasllat del conflicte laboral en el si de les empreses. 
En aquest sentit, si els treballadors volen atribuir la 
seva representativitat als sindicats, les empreses poden 
recórrer també al suport de les patronals, i PIMEC 
seguirà estant al costat dels empresaris en tot allò que 
puguin necessitar.

Si bé és cert que aquesta reforma presenta aspectes 
millorables, i des de PIMEC s’aprofitarà el tràmit 
parlamentari per proposar esmenes a l’articulat, es 
considera un pas important per homologar-se amb la 
resta d’Europa i que pot servir per ajudar a recuperar 
la confiança i la seguretat de les empreses catalanes i 
espanyoles, i dels emprenedors. També s’espera que 
serveixi per recuperar la confiança dels mercats i 
dels inversors internacionals, de manera que es pugui 
activar de nou la circulació del crèdit tan necessari. 
Ara bé, cal seguir exigint al Govern mesures d’estímul 
de l’economia. I sobretot, s’ha de ser molt conscient 
que l’èxit d’aquesta reforma depèn en gran mesura 
de les pròpies empreses i de l’ús que facin dels nous 
instruments que ara tenen al seu abast per millorar la 
gestió dels seus recursos, com el conveni d’empresa, 
la desvinculació del conveni, les modificacions d’horari, 
jornada o rebaixa de salaris, els canvis de funcions, 
la formació a l’empresa, l’ERO d’extinció, suspensió i 
reducció de jornada, i molts d’altres. 
Des de PIMEC s’ha posat a disposició de les empreses 
un servei integral d’assessorament per estudiar quines 
són les mesures que millor s’adapten a cada cas, 
amb l’objectiu de contribuir a la competitivitat de les 
empreses, que és la finalitat d’aquesta reforma tan 
esperada.

Nous serveis derivats de la 
reforma 

1) Modificació substancial de les condicions     
     laborals.
2) EROs d’extinció, de suspensió i de reducció     
     de jornada.
3) Negociació de convenis d’empresa. 
4) Negociació i renegociació de convenis de 
     sector.
5) Desvinculació del conveni col•lectiu. 
6) Vinculació de salaris a productivitat, sistemes 
     d’incentius i objectius.
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SEGUIMENT VAGA

L’aprovació de la Reforma Laboral ha suscitat un gran 
debat social pels grans canvis que implica. La principal 
mostra d’oposició a aquesta nova mesura del Govern 
central la vam tenir el passat 29 de març amb la 
convocatòria de vaga general dels sindicats majoritaris.
PIMEC va establir un dispositiu especial durant el dia de 
la vaga per conèixer les incidències que poguessin patir 
les pimes i els autònoms catalans i per recollir les dades 
de seguiment durant tota la jornada, segmentades per 
sector, territori i dimensió de l’empresa. 
En aquest sentit, la patronal va constatar que tan sols 
un 17,3% dels treballadors de les pimes catalanes va fer 
vaga. 
L’activitat laboral en la majoria de les pimes, que a 
Catalunya ocupen el 70% dels treballadors, va ser força 

normal. A les empreses situades en centres urbans, 
el seguiment va ser d’un 12,5%, i a les dels polígons 
industrials, d’un 21,0%. 
Per sectors, la indústria és la que va notar un seguiment 
més elevat (23,7%), i a continuació el sector primari 
(14,8%). Als serveis va ser d’un 12,5%. Els sectors amb 
un seguiment més minoritari entre els treballadors van 
ser la construcció (10,9%) i el comerç (10,4%). 
Josep González, president de PIMEC, considera que 
“la vaga va tenir un seguiment baix per ser general”, i 
recorda als sindicats i als agents socials que “tenen el 
tràmit parlamentari per aportar millores a la reforma 
laboral”.
Trobareu tota la informació sobre la jornada de vaga 
general a: www.vagageneral.pimec.org

Sectors Treballadors Treb vaga Percentatge

Tots 24.247 4.203 17,3%
Primari  1.908 281 14,8%
Indústria 10.612 2.518 23,7%
Construcció 1.163 127 10,9%
Serveis 8.673 1.080 12,5%
Comerç 1.881 196 10,4%

Ubicació Treballadors Treb vaga Percentatge

Totes 23.993 4.201 17,5%
Centre Urbà 9.752 1.217 12,5%
Polígon Industrial 14.241 2.984 21,0%

Ha pactat 
recuperar hores

Treballadors Treb vaga Percentatge

Totes 24.236 4.203 17,3%
Sí 930 611 65,7%
No 23.306 3.592 15,4%

Grandària Treballadors Treb vaga Percentatge

Tots 24,236 4.203 17,3%
Micro 1.634 68 4,2%
Petita 7.627 728 9,5%
Mitjana 13.354 2.967 22,2%
Gran 1.621 439 27,1%

Presència de 
piquets

Treballadors Treb vaga Percentatge

Tots 24.247 4.203 17,3%
Sí 4.434 1.241 28,0%
No 19.813 2.962 15,0%

Incidència Treballadors Treb vaga Percentatge

Totes 24.247 4.203 17,3%
Sí 2.653 416 15,7%
No 21.594 3.787 17,5%

Territori Treballadors Treb vaga Percentatge

Totes 24.247 4.203 17,3%
AMB 8.902 1.777 20,0%
Cat Central 4.124 626 15,2%
Girona 3.811 377 9,9%
Lleida 2.945 282 9,6%
C Tarragona 3.421 857 25,1%
Terres Ebre 1.044 284 27,2%

La vaga només va ser seguida pel 17,3% 
dels treballadors de les pimes catalanes
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Les pimes i autònoms  
ja poden cobrar les factures 
dels ens locals i de les 
comunitats autònomes

Així ho ha explicat el president del Govern central, 
Mariano Rajoy, a les organitzacions més representatives 
de pimes i autònoms de l’Estat espanyol, en un acte 
celebrat a la Moncloa. Josep González, president de 
PIMEC, hi ha estat present i ha assenyalat que aquesta 
mesura “ajudarà pimes i autònoms a alleugerir la 

seva asfíxia financera” i, per tant, “salvarà moltes 
empreses i, en conseqüència, molts llocs de treball”. 
A la reunió també han participat la vicepresidenta del 
Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i els ministres 
d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, i Hisenda 
i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro. 

El Govern central ha posat en marxa el mecanisme de finançament perquè els ens locals i 
autonòmics puguin pagar les factures que deuen a pimes i autònoms. L’executiu activa així 
l’aval de l’Estat en aquesta operació de finançament de proveïdors que comptarà amb un 
import total, entre ajuntaments i comunitats autònomes, de 35.000 milions d’euros. 

1) En primer lloc, tant ajuntaments com Comunitats 
Autònomes estan obligats a comunicar al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques la llista de proveïdors i obligacions 
pendents de pagament. Els ens locals ho havien de fer abans 
dels 15 de març, mentre que les CA han de presentar el 
llistat abans del 15 d’abril. A més també han de presentar un 
pla d’ajust i de viabilitat que demostri que poden fer front, en 
el futur, als deutes pendents. 
2) Els proveïdors han de consultar si estan inclosos a la 
llista de creditors dels ajuntaments i CA, i manifestar la seva 
voluntat d’exercir el dret a cobrar, indicant el seu compte 
corrent. Tenen fins al 20 i 22 d’abril per comunicar-ho, segons 
sigui en format paper o per via telemàtica. Es pot fer a través 
de la plataforma on-line de l’Agència Tributària o anant 
directament a l’ens local.
3) Els creditors que no constin a la llista oficial poden 
sol·licitar a l’entitat deutora l’emissió d’un certificat individual 
que els permetrà cobrar els deutes a través de les entitats 
financeres. 

4)  Els ens locals i autonòmics han d’expedir el certificat 
individual en el termini de 15 dies. Si passat aquest termini 
els creditors no tenen resposta, s’entén reconegut el dret a 
cobrar. 
5)  Els primers cinc dies de cada mes, cada entitat ha de 
comunicar al Ministeri d’Hisenda els certificats individuals que 
ha expedit per agilitzar el mecanisme de pagament. 
6)  Els proveïdors tenen el dret de poder consultar si estan 
inclosos en la relació de certificats. 
7)  El Ministeri d’Hisenda i AP remetrà a l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) la relació de proveïdors amb dret a cobrar. 
8)  L’ICO serà l’encarregat d’ordenar el pagament als 
proveïdors, que no patiran cap tipus de descompte o 
quitança. 
9)  El pagament el realitzaran directament les entitats de 
crèdit adherides. 
10)  Els proveïdors rebran el pagament dels deutes 
pendents de cobrament al compte indicat.  

Com funcionarà el mecanisme per cobrar les factures que deuen les 
administracions públiques?

El Govern central ha explicat que les factures que s’acullin 
a aquest pla es començaran a pagar per les entitats 
financeres a partir de l’1 de maig, l’endemà de finalitzar 
els terminis perquè els ajuntaments facin tots els tràmits. 
Sembla ser que els deutes de les CA es podrien abonar a 

partir del 15 de maig, però de moment no s’ha confirmat 
cap data. 
El Ministeri d’Hisenda ha aprovat també un model de 
sol·licitud que poden fer servir els empresaris per demanar 
un certificat individual de les factures pendents de 
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PIMEC i FERCA denuncien 
l’impagament de 262 milions d’euros
Les administracions i empreses deuen als 
instal•ladors 262 milions d’euros per treballs 
fets però no cobrats íntegrament. Aquesta és la 
principal conclusió de l’informe sobre la situació 
del sector elaborat per FERCA i la patronal 
PIMEC, un estudi que es nodreix de les dades 
d’una enquesta feta entre 300 empreses del 
sector.
Els instal•ladors, un sector format en bona 
part per autònoms i microempreses, calculen 
que més de la meitat d’aquests 262 milions 
corresponen a deutes contrets pel sector públic i 
per promotors immobiliaris.
Tant el president de la patronal PIMEC, Josep 
González, com el de FERCA, Xavier  Carulla, 
han denunciat que ni el sector públic ni el privat 
compleixen els terminis màxims de pagament 
previstos en la llei de lluita contra la morositat. 
FERCA denuncia que en els últims anys han 
desaparegut 500 empreses d’aquest tipus, i que 
la seva activitat ha caigut un 60% des de 2007. 
Aquest gremi estima que les seves empreses 
associades donen feina a entre 16.000 i 20.000 
persones, i l’informe elaborat en col•laboració 
amb PIMEC sosté que cada empresa 
instal•ladora té obres fetes però pendents de 
cobrament per un valor mitjà de 80.311 euros.
Per altra banda, l’informe assenyala que la 
diferència entre el període de pagament i el de 
cobrament obliga el sector dels instal•ladors a 
comptar amb 153 milions d’euros per cobrir el 
seu circulant.

pagament per part dels ens locals. Els empresaris l’han de 
complimentar i presentar-lo a l’ajuntament deutor, el qual 
té l’obligació de lliurar un certificat individual amb aquest 
deute que també remetrà a Hisenda. 
El fons d’aquesta macrooperació estarà dotat amb 35.000 
milions que serviran per pagar aquest any els proveïdors 
en nom d’ajuntaments i comunitats autònomes. Els ens 
públics hauran de tornar aquests diners al cap de deu anys 
amb una carència de dos, i a un tipus d’interès equivalent 
al d’altres operacions avalades per l’Estat espanyol que 
voregen el 5%. La Generalitat de Catalunya s’ha acollit ja 
a aquesta línia de finançament extraordinari, i ha sol·licitat 
la inclusió en la línia ICO-CCAA 2012. Els diners sortiran 
d’un crèdit sindicat en què s’espera que participin la 
majoria d’entitats financeres espanyoles; l’ICO hi aportarà 
fins a 10.000 milions i es convertirà en mediador entre el 
Ministeri d’Hisenda i els ajuntaments i comunitats, ja que 
rebrà la informació que certifiqui l’autenticitat dels creditors 
i l’enviarà a les entitats financeres que participin en el 
procés.
PIMEC, com a patronal impulsora de la Llei contra la 
Morositat, valora molt positivament aquesta mesura 
que servirà per saldar els deutes de les administracions 
públiques amb el sector privat. No obstant això, considera 
que ha deixat un flanc obert ja que no concreta els 
deutes que tenen els contractistes principals amb els 
subcontractistes i subministradors. El Reial Decret 
Llei no contempla, per tant, cap tipus de mecanisme 
perquè els diners arribin també a qui va oferir serveis i 
subministraments als contractistes principals. 

La morositat 
va augmentar un 2% al 2011
Josep González, president de PIMEC, valora positivament 
“la rapidesa i magnitud de la proposta del Govern 
espanyol” i assegura que “ajudarà a millorar notablement 
les ràtios de morositat”. De fet, l’últim estudi presentat per 
la Plataforma Multisetorial contra la Morositat (PMcM) 
constata que l’any 2011 la ràtio de morositat va ser del 
7,1%, el que significa un notable empitjorament respecte 
al 2010 (5,1%). D’acord amb les dades d’aquest estudi, 

el 2011 el termini mitjà de pagament a proveïdors va 
augmentar, a l’Estat espanyol, en cinc dies respecte a l’any 
anterior, tant per part de les AP com del sector privat. El 
termini mitjà de cobrament de les empreses el 2011 va ser 
de 98 dies, mentre que les AP pagaven en un termini mitjà 
de 162 dies. 
Per a més informació, podeu consultar la web de 
PIMEC o posar-vos en contacte amb el departament 
Jurídic i Laboral de la patronal. 
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Endavant les Lleis Òmnibus

“Tenim un objectiu comú: millorar la competitivitat del 
nostre teixit empresarial, perquè tots som conscients 
que aquest és el que pot generar llocs de treball i 
recuperar l’economia del país”.
El president de PIMEC, Josep González, ha fet aquestes 
declaracions en el decurs de l’acte de presentació 
de la campanya informativa del Govern sobre les 
anomenades popularment Lleis Òmnibus, que ha 
tingut lloc al Palau de la Generalitat i ha comptat amb 
la participació dels representants de les principals 
associacions empresarials catalanes. 
En seva intervenció, Josep González ha remarcat que 
les finalitats de les Lleis òmnibus són compartides 
per PIMEC, especialment perquè “hem estat molt 
actius des que l’avantprojecte de llei es va sotmetre a 
l’exposició pública i hem col·laborat en tot el procés”. 
En aquest sentit, s’ha referit sobretot a l’aprovació del 
Projecte de Llei de promoció de l’activitat econòmica, 
un dels capítols de què consta la Llei Òmnibus. 
Aquesta mesura permet aconseguir en un grau elevat 
la simplificació administrativa de la Llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats, una reivindicació 
històrica de PIMEC. “Aquesta simplificació es traduirà 
en una menor càrrega administrativa i en menys costos 
per a les pimes, concretament 1.750M€”, ha sentenciat 

el president de PIMEC. 
Aquestes millores s’han aconseguit després de llargues 
negociacions i propostes que s’han dut a terme des 
de la Comissió de Medi Ambient de la patronal i des 
de PIMEC Turisme. La patronal es felicita d’aquesta 
iniciativa amb el convenciment que és un pas 
important que ajudarà les micro, petites i mitjanes 
empreses a superar aquest moment de crisi, estalviant-
los costos i rebaixant-los la pressió i la burocràcia 
administrativa.
Tot i les millores, Josep González també ha recordat 
que, en termes mediambientals, “la nostra legislació 
continua sent més restrictiva del que ens exigeix la 
directiva europea”. Per això, ha recordat que “amb 
aquestes Lleis Òmnibus s’ha iniciat un acostament entre 
administració i empresariat que cal continuar treballant, 
perquè hi ha aspectes per millorar i resoldre”. Per això, 
PIMEC seguirà treballant per aconseguir que aquells 
col·lectius empresarials que no s’han sentit beneficiats 
per les Lleis Òmnibus, puguin sentir-s’hi més integrats 
millorant els aspectes necessaris que fins ara no hem 
pogut solucionar. A més, la patronal també vetllarà 
perquè el desenvolupament del reglament s’apliqui, 
i perquè arribi i es faci efectiu a tots els nivells de 
l’Administració. 

PIMEC calcula que la simplificació administrativa de la Llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats estalviarà 1.750M€ a les empreses
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“Des del 2009, és impossible 
aconseguir cap tipus de 
finançament”

Joan Antoni López és l’administrador i un dels socis, 
juntament amb altres sis accionistes, del grup d’empreses 
La Farinera 10 SL, que operen en el món de la 
restauració. Compten amb 32 treballadors i tres negocis: 
el restaurant La Ferreteria, de Reus, des del 1998; el 
restaurant La Nau, de Tarragona, des del 2001, i des del 
2006, són propietaris de les caves Simó de Palau.
“Tots els socis ens dediquem al sector de l’hostaleria, 
amb negocis propis des de fa anys”, explica Joan A. 
López, acreditant l’experiència que tenen en el sector. 
Malauradament, l’esperit emprenedor i les ganes 
de créixer ampliant els negocis s’han vist frustrades 
pels problemes de finançament. “Com a empresa, 
sempre havíem tingut accés a crèdits i pòlisses amb 
les corresponents garanties que demanava el sector, 
però a dia d’avui és impossible aconseguir cap tipus de 
finançament”, es queixa. El seu cas és similar al de molts 
petits i mitjans empresaris, i autònoms, que veuen com els 
bancs no els deixen accedir al crèdit que necessiten per 
continuar els seus projectes empresarials.
“Al tancament de l’any 2009, vam començar a notar 

una petita davallada de les vendes en tots els negocis 
que pertanyen al grup –explica Joan A. López quan 
li preguntem per com ha afectat la crisi el seu grup 
d’empreses– i la tendència s’accentua en els anys 
posteriors. Els nostres marges comercials s’han anat 
reduint per poder ser competitius”, comenta. Moltes 
empreses han afrontat la baixada d’ingressos amb 
recursos propis, però arriba un moment en què cal 
plantejar-se cercar finançament extern. PIMEC és 
conscient d’aquesta convergència de problemes, que han 
posat moltes empreses en una situació financera molt 
complicada. Per això va endegar un programa gratuït 
d’assessorament a les pimes, juntament amb l’entitat 
Avançsa de la Generalitat de Catalunya.  
Totes les empreses sòcies tenen a disposició un expert 
que les pot assessorar financerament. L’expert forma 
part d’una xarxa d’assessors pròpia que PIMEC té arreu 
del territori català, amb àmplia experiència, i que ajuda 
l’empresa a preparar un bon pla operatiu de cara a fer 
una petició econòmica a una entitat financera, ja sigui 
privada o pública. “Abans que res cal que l’empresari 

El programa gratuït d’assessorament financer de PIMEC ajuda les pimes a buscar solucions

La Farinera 10
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sàpiga exactament els diners que precisa”, assenyala 
Fran de la Torre, director de la Consultoria Financera de 
PIMEC. Es planteja a l’empresari una sèrie de preguntes 
abans d’anar a demanar el crèdit al banc, i també s’analitza 
per què necessita aquells diners, i s’ajuda a presentar un 
pla de viabilitat sobre com retornarà aquell préstec. 
La Farinera 10 SL està rebent l’ajuda de Sergio Rodríguez, 
consultor financer de PIMEC, des d’aquest gener. De 
moment, ha conegut quins problemes tenen i junts 
col•laboren per cercar solucions. “Des que vam comprar 
les caves, i posteriorment vam decidir potenciar-les 
fent un restaurant per ampliar l’oferta i treure’n més 
rendiment, no hem aconseguit equilibrar les despeses 
amb els ingressos que havíem previst generar”, assenyala. 
Tres anys després de la compra, al 2009, els bancs i 
caixes van començar a restringir el crèdit, el que fa difícil 
gestionar aquesta inversió. “Fins ara, hem anat finançant 
l’expansió dels negocis amb ampliacions de capital dels 
socis i recursos propis de l’empresa”.
Però aquests recursos s’han esgotat, i no han pogut 
rebre, de moment, cap ajuda financera externa. “Estem 
intentant reestructurar l’empresa per reduir costos”, 

explica Joan A. López. El consultor de PIMEC els ajudarà 
a millorar la gestió financera del grup; ja estan treballant 
per aconseguir-ho, i junts cercaran la solució viable en el 
context vigent. 

Gestor ambiental: fer més fàcil els aspectes 
mediambientals de la pime
La gestió mediambiental de l’activitat empresarial sovint 
és un aspecte feixuc per a les micro i petites empreses, ja 
que no tenen personal disponible perquè s’hi dediquin, 
i el volum de normativa vigent és elevat i s’actualitza 
constantment. Per això PIMEC acaba de confeccionar un 
nou servei, el gestor ambiental, que ofereix l’oportunitat 
de tenir un assessor extern assignat a l’empresa que no 
només està pendent de tota la normativa ambiental 
que pot afectar-vos, sinó que a més s’encarrega de 
desenvolupar totes les gestions relacionades i n’assegura el 
compliment. 
A banda de mantenir actualitzats els departaments 
de medi ambient i seguretat industrial de l’empresa, 
l’assessor realitza visites periòdiques de seguiment, i activa 
un programari a través d’una pàgina web perquè la pime 

pugui conèixer i tenir organitzada tota la documentació 
ambiental sobre la vostra empresa. El servei també 
contempla la realització de les declaracions periòdiques 
com les de residus i d’envasos, l’informe preliminar de 
situació del sòl, o el seguiment del cànon de l’aigua. Dóna 
d’alta els llibres de registre d’emissions, fa un control de 
consums, omple els plans empresarials de prevenció 
d’envasos, realitza les estadístiques que pertoquin, etc.
El “gestor ambiental” de la patronal és un servei a la mida 
de les pimes, que s’està presentant a les seus i delegacions 
de PIMEC i personalitza les quotes tenint sempre en 
compte l’activitat, la ubicació i la dimensió de l’empresa.

Més informació: http://www.gestorambiental.pimec.org/
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Formació específica per 
a les necessitats de cada pime
PIMEC ofereix al soci un nou servei gratuït. A partir 
d’ara, gràcies al suport de la patronal, les pimes poden 
analitzar les seves necessitats formatives específiques 
i dissenyar un pla de formació que les ajudi a ser més 
competitives.  
Fins ara, més de 60 empreses han estat visitades i 
moltes d’elles ja han iniciat la implementació dels seus 
plans formatius. Coneixedores dels beneficis que 
aporten i compromeses amb els seus treballadors, 
aquestes organitzacions valoren la contribució de la 
formació als resultats de negoci.
Mitjançant aquest servei, la direcció de l’empresa  i 
un tècnic de PIMEC treballen conjuntament per 
definir les accions específiques a realitzar en l’àmbit 
del desenvolupament professional. En funció de la 
composició i estructura de l’organització es dissenya 
la metodologia i un pla d’actuació concret per recollir 
i analitzar les necessitats formatives. Aquestes es 
defineixen des de l’àmbit més estratègic fins a la línia, 
amb l’objectiu d’aportar els coneixements, capacitats i 
habilitats que suposin una inversió per incrementar la 
productivitat i competitivitat empresarial.
Sovint, des de l’empresa s’implementen accions 
formatives segons l’oferta i la demanda, oblidant que la 
formació s’ha d’integrar dins de l’estratègia de negoci i 
ser una funció més del lloc de treball. L’existència d’un 
plantejament estratègic és important per ajustar el 
desenvolupament professional al cicle vital i econòmic 
de l’empresa. En la mesura que dotem les persones 
de coneixements i competències, augmentarà la 
capacitat d’adaptació i d’afrontar les fortes exigències 

del mercat. 
El pla formatiu posa l’accent en les accions, 
programacions i continguts específics per a la seva 
implementació, tot lligat  a un pressupost on cerquem 
i gestionem les vies de finançament més favorables, 
ja sigui a través del sistema de bonificacions i/o de la 
formació subvencionada. 
Les accions formatives giren entorn de quatre àrees 
de coneixement: la tècnica, orientada a la gestió 
empresarial i els coneixements que es requereixen 
per al lloc de treball; la formació en competències 
i habilitats pel desenvolupament i creixement 
personal-professional; l’adquisició d’idiomes en 
funció de necessitats d’innovació, comerç exterior 
i internacionalització; i, per últim, el coneixement 
en noves tecnologies, ofimàtica i comunicació 
2.0. El format de les accions es pot dur a terme 
presencialment al centre de formació de PIMEC, in 
company o bé online.
En l’actualitat, l’equip tècnic del departament de 
Recursos Humans i Formació està fent difusió del 
servei a tot el territori. El procediment per beneficiar-
se’n com a associat requereix un contacte previ 
per concertar una primera visita amb l’objectiu de 
conèixer l’activitat, el context i la situació adequats 
per formular una proposta personalitzada i dotar de 
contingut el servei. 
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Des d’una vessant pràctica, 
què aportarà aquesta reforma?

És una reforma molt positiva pel que fa a la possibilitat 
d’organitzar d’una manera coherent els recursos humans. 
Pel que fa a la contractació o la finalització de la relació 
laboral, la reforma no aporta gran cosa globalment, però sí 
en matèria de flexibilitat interna. És aquí on l’empresari ha 
de ser hàbil i conèixer molt bé les possibilitats que li ofereix 
aquesta reforma, que són moltes.
En aquest punt, encara no sabem si la Reforma crearà 
ocupació, però el que sí que ja hem pogut comprovar és 
que evitarà la destrucció de molts llocs de treball. Si hi ha 
més flexibilitat, hi ha més alternatives a l’acomiadament.

Quines en destacaries?
Seguint amb el tema de la flexibilitat interna, destacaria, 
per damunt de totes, la possibilitat que té actualment 
l’empresari d’adaptar els sous del seu personal a la seva 
realitat. És a dir, abaixar els sous fins a un punt en què 
l’empresa esdevingui competitiva. I aquesta possibilitat 
permet tant rebaixar els sous que estiguin per damunt del 

conveni col·lectiu aplicable, com els salaris que s’apliquen 
per conveni. En aquest cas, parlaríem de la tantes vegades 
citada “desvinculació salarial”. Cal dir, no obstant això, que la 
desvinculació d’un conveni col·lectiu determinat no només 
es refereix als salaris, sinó que també a moltes altres coses, 
com ara la jornada, el règim de treball, les funcions, etc.  

Resulta molt complicat dur a terme modificacions com 
aquestes?
No és senzill, des d’un punt de vista empresarial. Però 
a nivell pràctic, l’únic que realment cal és que l’empresa 
es trobi en els supòsits legalment establerts per justificar 
la mesura. És a dir, que concorrin causes econòmiques, 
tècniques, productives o organitzatives. En aquest sentit, 
una empresa amb pèrdues actuals o previstes, o amb 
caigudes considerables de les seves vendes, estaria en 
disposició d’endegar un procediment d’aquest tipus. 
Només cal preparar-lo bé i saber-lo explicar, tant als 
treballadors com a qui correspongui, si és el cas.

Quant a la reducció del cost de l’acomiadament i altres 
mesures relatives a l’acomiadament, què n’opines?
Aporten poca cosa a curt termini. Passar de 45 a 33 dies 
per any no aporta gaire a l’empresa. Una altra cosa és el 
missatge per als inversors estrangers. Aquesta mena de 
mesures poden animar la seva entrada al mercat espanyol, 
igual que la supressió de l’autorització dels ERO.
No ens agrada la supressió de l’acomiadament exprés, que 
era molt utilitzat per l’empresa i, al final, també reduïa molt 
la judicialització. No obstant això, per altra banda almenys 
s’han suprimit els salaris de tramitació que fins ara eren 
una autèntica llosa per a l’empresari i un atac a la tutela 
judicial de l’empresa, que partia sempre amb un evident 
desavantatge en qualsevol negociació d’acomiadament.

Vicenç González. Director del  
Departament Jurídic de PIMEC
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PIMEC Tarragona trasllada la seva seu amb l’objectiu 
d’aconseguir una major visibilitat i accessibilitat. La nova 
seu de la patronal estarà ubicada a l’avinguda Marquès 
de Montoliu, al centre de la ciutat. Duplicarà les seves 
dimensions actuals i estarà a peu de carrer.
El president de PIMEC Tarragona, Joaquim Sendra, 
assegura que es tracta “d’una gran aposta de la 
patronal que permetrà estar més a prop dels socis i, 
per tant, donar-los un major suport i acompanyament”. 
La nova seu comptarà amb unes instal•lacions 
modernes i funcionals, i amb un centre de formació 
amb quatre aules en les quals s’impartiran cursos 
formatius així com actes i jornades d’interès per a 
empresaris i autònoms.  

D’altra banda, PIMEC Terres de l’Ebre-Amposta ha 
canviat de delegació a la capital del Montsià. Ampliant les 
seves dimensions, la nova delegació permetrà impartir 
formació per a les empreses associades així com 
desenvolupar actes d’interès empresarial.
L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i el president de 
PIMEC Montsià, Josep Cervera, han signat un conveni 
de col•laboració plurianual entre l’entitat i l’Ajuntament 
que permetrà desenvolupar activitats d’interès per a 
les empreses del Montsià. D’aquesta manera l’entitat 
portarà a terme la seva missió de representació, defensa 
i servei als empresaris i autònoms del territori.

PIMEC potencia la seva presència a 
Tarragona

El desenvolupament de les 
estructures al Vallès Oriental

“Les infraestructures a Catalunya, previsions de 
desenvolupament al Vallès Oriental”. Aquest és el títol 
de la jornada organitzada per PIMEC a Granollers que 
ha comptat amb la participació del conseller de territori 
i sostenibilitat, Lluís Recoder, i del president de PIMEC, 
Josep González.
El conseller ha admès el dèficit d’infraestructures que 
pateix la comarca, i creu que aquest 2012 ha de servir 
per posar data a totes aquelles que afecten Catalunya i el 
Vallès Oriental i que depenen dels pressupostos estatals. 
Entre les prioritats destaquen el desdoblament de la línia 
Nord Barcelona-Puigcerdà, l’avançament de les obres del 
quart cinturó viari, l’impuls del Corredor Mediterrani i les 

millores a Rodalies. D’altra banda, ha recalcat que fer el 
túnel de la Conreria sense peatge és inviable, donada la 
importància d’aquesta infraestructura, ja que esdevé una 
peça clau de la nova B-500 que ha d’unir el Vallès Oriental 
amb Badalona i el Maresme.
Per la seva banda, Josep González ha assenyalat que “les 
pimes necessiten una xarxa d’infraestructures eficient 
que els permeti optimitzar costos per poder competir en 
millors condicions en els mercats globals”.
L’acte, celebrat al Teatre Auditori de Granollers, ha 
aplegat més d’un centenar d’empresaris i ha comptat amb 
la presència de l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, i del 
president del Consell Comarcal, José Orive. 

El conseller Recoder analitza la situació del sector en una jornada de PIMEC
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El Parlament dóna llum 
verda a la taxa turística

El Govern de la Generalitat ha aprovat al Parlament de 
Catalunya la creació d’un nou impost sobre les estades 
en establiments turístics (taxa turística) mitjançant la Llei 
de Mesures Fiscals i Financeres, per tal de fer front a la 
manca de recursos per realitzar accions de promoció 
turística. La implementació d’aquesta taxa respon a l’elevat 
cost que per a les arques públiques representen alguns 
esdeveniments que se celebren a Catalunya, segons el 
propi executiu. La Generalitat espera recaptar uns 60 
milions d’euros, que es destinaran principalment a accions 
de promoció turística, mitjançant els fons per al foment del 
Turisme.

La taxa, que s’aplicarà als usuaris previsiblement a partir 
del proper 1 de novembre, oscil•larà entre els 0,5 i els 2,5 
euros, en funció de la categoria de l’establiment turístic 
i la seva ubicació. Aquesta quantitat s’aplicarà a cada nit 
d’estada, amb un topall de set nits. Els menors de 16 
anys en queden exempts. És així com aquest impost està 
suportat únicament sobre la base de les pernoctacions en 
els establiments d’allotjament de Catalunya. Això inclou 
establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, 
establiments de turisme rural, albergs de joventut, creuers 
i àrees per a albergs mòbils, entre altres. Aproximadament 
el 30% del tribut es destinarà als ens locals i un 50% a la 
ciutat de Barcelona. 

Les pimes del sector turístic representades a PIMEC 
Turisme han estat i són conscients de la situació econòmica 
del país i saben que han de fer certs esforços, com d’altres 
sectors, i estan disposades a fer-los. Sempre, però, en el 
marc d’un diàleg i consens que cal encetar des de bon 
principi. 

PIMEC Turisme no ha estat d’acord en la implantació 
d’aquesta taxa des dels inicis, donat que considerava que 
hi havia altres alternatives. En aquest sentit, insisteix que 
cal tenir en compte les pimes del sector per negociar 
aquest tipus de mesures, especialment les del turisme de 
l’interior, que estan patint fortament la crisi. La patronal 
considera que, de la manera com s’ha concebut, es 
penalitza un segment dels clients, tant el turista com el 
viatjant català desplaçat per motius laborals, a banda que es 
disminueix la competitivitat a Catalunya respecte d’altres 
comunitats que no apliquen la taxa. També considera que 
el fet d’encomanar la tasca de recaptació a l’establiment 
comporta una feina extra i una responsabilitat subsidiària.
Assumit el fet que la taxa s’implantarà, PIMEC Turisme 
demana que la totalitat de la recaptació s’apliqui a la 
promoció del turisme, especialment allà on fa més falta, i en 
això les pimes del sector han de tenir veu i vot.

PIMEC Turisme insisteix en el fet que cal 
tenir en compte les pimes del sector
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Lituània, un pont cap als 
mercats bàltics i de l’Est

Una part de la regió del mar Bàltic. Un encreuament de 
camins entre el Nord, l’Est i l’Oest. Un punt al qual arriben 
els fluxos de transport internacional. Aquests són alguns 
dels trets que defineixen Lituània com un país petit però 
alhora segur i atractiu per al desenvolupament de negoci i 
les inversions estrangeres.
El creixement econòmic del nostre país al 2011 va ser un 
dels més dinàmics de tot Europa. Sent estat membre de 
la UE i l’OTAN, país de l’espai Schengen i de l’Organització 
Mundial del Comerç, Lituània ofereix als inversors un 
mercat creixent, un entorn empresarial favorable i incentius 
financers estables.
Hem creat i desenvolupat una infraestructura d’alt nivell 
de tecnologies de la informació i la comunicació, assegurant 
els seus corresponents recursos. Estem orgullosos d’haver 
implementat innovacions d’abast mundial i creat uns 
centres de logística molt desenvolupats; oferim condicions 
favorables als parcs industrials i, a més, comptem amb un 
personal qualificat que ha rebut una informació àmplia 
i completa. Fins a Lituània arriba també el primer tren 
regular de contenidors “Saulé”, que possibilita la connexió 
entre Europa Occidental i la Xina creuant el Kazakhstan, 
Rússia i Bielorússia.
Comparant-lo amb la resta dels països bàltics, el nostre 
mercat és el més gran (tres milions d’habitants a Lituània, 
dos milions a Letònia i 1,4 milions a Estònia). El negoci no 

només està concentrat a la capital, a Lituània hi ha cinc 
ciutats de més de 100 mil habitants (només Vílnius compta 
actualment amb mig milió d’habitants), explica Birutė 
Makauskienė, analista de mercat a l’Oficina Econòmica i 
Comercial per a Lituània i Letònia de l’ambaixada d’Espanya 
a Vílnius.
Els avantatges de Lituània han estat reconeguts pels 
empresaris espanyols, el negoci dels quals ha assolit l’èxit 
al nostre país. L’any 2010 a Lituània hi havia 23 inversions 
espanyoles, comptant les inversions directes, amb 22,07 
milions de litas a data de 30 de setembre de 2011. Les 
exportacions a Espanya van sumar un total de 847 milions 
de litas al 2011.
La principal inversió espanyola a Lituània està relacionada 
amb l’empresa Cie LT Forge, situada a Marijampolė, que va 
rebre inversions de la companyia Cie automotive i fabrica 
components per a la indústria de l’automoció.
Des de l’any 2004, el nostre país compta amb la presència 
d’Ardanuy Ingeniería S.A., una empresa consultora 
d’enginyeria i arquitectura. La seva filial Ardanuy Baltic està 
funcionant amb èxit al mercat local. Al 2009, la companyia 
Iberdrola Ingeniería y Construcción S.A. va iniciar les obres 
del novè bloc de la central d’Elektrėnai, que entrarà ja en 
funcionament a partir d’aquesta tardor.
“Un dels aspectes més atractius de Lituània és, entre 
d’altres, la flexibilitat econòmica, el seu creixement i la 
capacitat de recuperació ràpida després de la crisi. Cada 
vegada hi ha més gent que parla o estudia la llengua 
espanyola; ja no és tan difícil trobar un advocat, comptable, 
enginyer o tècnic que entengui el castellà, un fet que 
afavoreix moltíssim l’inici de negocis a Lituània”, explica 
Birutė Makauskienė convençuda.

Jordi Sumarroca, Cònsol honorari de la 
República de Lituània a Barcelona
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En el marc de la celebració de l’Assemblea General de 
PIMEC, que tindrà lloc el proper 24 d’abril, la patronal 
atorgarà la Medalla al Reconeixement Empresarial a Joan 
Buscà i Gregorio Lalmolda. Els guardons, que reconeixen 
la defensa i el suport al teixit empresarial, seran lliurats 
per Francesc Homs, secretari general de la Presidència 
i portaveu de la Generalitat, i Josep González, president 
de PIMEC. 
Joan Buscà ha desenvolupat una llarga carrera en 
l’àmbit fiscal, econòmic i empresarial. En aquest sentit, 
PIMEC destaca els seus grans coneixements en matèria 
fiscal i molt especialment la seva gran contribució a 
l’associacionisme empresarial de la pime catalana, que 
s’inicia l’any 1988 quan s’incorpora a l’entitat com a 
membre del Comitè Executiu i com a president de la 

Comissió Economicofiscal, fins l’any 2010, moment en 
què passa a ser membre de la Junta Directiva de PIMEC. 
Gregorio Lalmolda destaca per la seva llarga carrera 
en l’àmbit laboral i empresarial. La seva contribució 
a l’associacionisme empresarial s’inicia al 1974 al Baix 
Llobregat, en un moment en què la dictadura impedia 
constituir associacions empresarials. Aquest enginyer 
industrial, conjuntament amb altres empresaris, va 
fundar SEFES (Societat d’Estudis Financers, Econòmics 
i Socials, SA). Des de llavors, Gregorio Lalmolda ha 
seguit col·laborant amb la patronal amb constància, 
dedicació i esperit d’iniciativa i amb l’únic objectiu de fer 
arribar la veu de les pimes a totes les instàncies del país, 
especialment les del sector empresarial del metall. 

PIMEC distingeix Joan Buscà 
i Gregorio Lalmolda amb la Medalla 
al Reconeixement Empresarial

Nomenaments
José M. Caballero
president de PIMEC Baix Camp 

l’empresari José m. Caballero, gerent de l’empresa el montaje emasa, de 
reus, ha estat nomenat nou president de pimeC Baix Camp en substitució 
de Jaume Taulats, que ha renunciat al càrrec per dedicar-se plenament a la 
seva empresa.

Francesc Elías
president de PIMEC Vallès Occidental

Després de la decisió de pimeC d’unir les seves delegacions de Vallès 
occidental i Vallès sud, francesc elías ha estat nomenat president de la 
delegació resultant. la fusió de les dues delegacions s’ha dut a terme per 
enfortir la presència de pimeC al territori.

Miquel Camps
president de PIMEC Joves Empresaris 

miquel Camps pren el relleu d’eduard royo com a president de pimeC 
Joves empresaris. el nou president és fundador i administrador únic de 
miquel Camps instal•lacions s.l., empresa dedicada a les instal•lacions de 
climatització. 
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Premis Pimes solidaris

PIMEC està organitzant la 25a edició dels Premis 
Pimes 2012, que reconeixeran les millors iniciatives 
empresarials realitzades a Catalunya durant l’any 2011 
en diferents àmbits. Els guardons es lliuraran el proper 
mes de juny de 2012, en el decurs del Sopar Anual de 
PIMEC. 

Seguint amb el compromís del món empresarial amb 
la societat catalana, el Sopar Anual d’enguany torna 
a tenir caràcter solidari. Per tercer any consecutiu, 
la patronal destinarà totes les aportacions fetes pels 
assistents al programa emppersona de la Fundació 
PIMEC, que dóna suport als empresaris i empresàries, 
i a les persones autònomes, que s’han quedat sense 
negoci a causa de la crisi. 
PIMEC anima totes les micro, petites i mitjanes 
empreses de Catalunya de tots els sectors econòmics 
a presentar-se als premis. És una bona manera de 
demostrar la capacitat de superació, de competitivitat 
i de saber fer de les nostres empreses. Les bases i la 
informació les trobareu a:
http://www.premispimes.pimec.org/

Presenta la teva empresa com a candidata 
als Premis Pimes 2012

- PIME més competitiva: micro, petita i mitjana empresa.
- Comerç més competitiu.
- Premi Fundació PIMEC als valors d’empresa.
- Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial. 

Els premis contemplen diferents 
modalitats:

Així mateix, la patronal anima a tots els empresaris 
i empresàries i les persones autònomes, a assistir 
al Sopar Anual, ja que és un esdeveniment de gran 
importància i una oportunitat per trobar-nos i avaluar 
l’any anterior, i per recordar la importància de les 
pimes en la societat.

Nou servei d’emppersona
La Fundació PIMEC ofereix orientació i assessorament 
personalitat des de l’any 2009, i fins ara s’ha fet un 
seguiment de 221 persones, de les quals gairebé el 
50% ha superar la seva situació precària. D’aquestes, 
un 51% manté el negoci, un 28% ha creat una nova 
empresa i el 21% s’ha tornat a col·locar per compte 
aliè.  

La Fundació PIMEC, en col·laboració amb el programa 
incorpora de “la Caixa”, ha posat en marxa en el 
marc d’emppersona un servei d’acompanyament 
per tal que persones que hagin tancat el negoci i 
vulguin recol·locar-se al mercat de treball, ja sigui per 
compte aliè o com a persona autònoma en projectes 
d’autoocupació, tinguin el suport i les eines que els 
calen.
 
En primer lloc, s’ofereixen tres sessions grupals de 
suport per adquirir  estratègies i eines fent un bon 
ús dels recursos personals propis, indispensable 
per gestionar positivament el moment de canvi 
professional i millorar la qualitat de vida.   

D’altra banda, un mentoring individualitzat en la 
recerca de feina i aportació de recursos específics 
per a la recol·locació, com poden ser el balanç 
de competències; l’elaboració d’eines de recerca 
actualitzades; un pla d’acció de recerca i accés a 
ofertes, entre altres.
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PIMEC Comerç, cada cop més 
present a tot el territori 
català
PIMEC Comerç segueix endegant 
accions que permeten consolidar 
i afermar els consells territorials 
que la patronal de comerç té arreu 
del territori català. Alejandro Goñi, 
president de PIMEC Comerç, afirma 
que això respon a un dels principals 
objectius de PIMEC Comerç, “treballar 
des de la proximitat, al costat del 
comerciant”.  
En aquest sentit, el Consell de 
Tarragona de PIMEC Comerç ha 
estrenat president. En Florenci Nieto 
ha començat aquesta nova etapa al 
capdavant de la patronal a 
Tarragona “amb responsabilitat i amb la ferma voluntat 
de treballar pel comerç de proximitat mitjançant la 
interlocució amb totes les administracions, agents 
socials i institucions empresarials i socials del camp de 
Tarragona”, ha afirmat.  El nou president ja ha iniciat un 
cicle de trobades institucionals al camp de Tarragona 
amb l’objectiu d’establir una primera presa de contacte 
i analitzar la situació del sector. El delegat del Govern a 
Tarragona, Joaquim Nin, ja s’ha entrevistat amb Florenci 
Nieto. Els alcaldes de Tarragona, Fèlix Ballesteros, i de 
Reus, Carles Pellicer, també han rebut al nou president 
als seus respectius consistoris.  
El  Consell del Vallès, presidit per Carles Gironès, 
segueix desenvolupant amb èxit la Plataforma de 
PIMEC Comerç del Vallès, un punt de trobada entre els 
comerciants, els responsables de Promoció Econòmica 
i Comerç i la patronal, on es dissenyen i comparteixen 
projectes, i es duen a terme totes aquelles accions de 
suport al comerç, tot gaudint d’experiències comunes i 
planificant línies d’actuació conjuntes. La Plataforma està 
resultant un èxit i el significatiu augment d’adhesions 
d’associacions de comerciants a la patronal així ho 
constata. 
Per la seva banda, el Consell de Girona de PIMEC 
Comerç segueix apostant per la cooperació empresarial 
com una de les vies principals per fer front a la realitat 
del mercat davant l’actual entorn socioeconòmic. Per 

això, juntament amb el Consell Comarcal del Gironès 
està treballant les línies fonamentals per a la creació 
d’un projecte de cooperació comercial a la comarca. 
Josep Massegur, president del Consell de Girona PIMEC 
Comerç ha deixat palès que “el treball conjunt entre 
municipis propers comporta beneficis econòmics, ja que 
podem aconseguir més junts que separats”.
El Consell de Lleida de PIMEC Comerç ja arriba a tots 
els punts de les comarques lleidatanes. Les últimes 
adhesions han estat les associacions de comerciants de 
Vielha i Mijaran i Bossost. Manel Llaràs, president del 
Consell de Lleida de PIMEC Comerç, ha mostrat la 
seva voluntat “d’estar al costat de tots els comerciants 
lleidatans i estudiar les diferents realitats que els 
envolten”. 
Ja són vuit els consells territorials de PIMEC Comerç: 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Catalunya Central, 
Baix Llobregat, Vallès i Terres de l’Ebre, i properament la 
patronal de comerç continuarà el seu procés d’expansió. 
El comerç de proximitat és un eix fonamental del 
teixit socioeconòmic català i per això s’ha de cuidar 
i preservar. En aquest sentit, el president de PIMEC 
Comerç, Alejandro Goñi, insisteix que “formar part 
d’una associació de comerç és important, però la força 
es multiplica si tots treballem de forma activa, sumant 
esforços, compartint i cooperant dins d’una patronal 
propera a tots els comerciants de Catalunya”. 

                Enric Calvo, Florenci Nieto i Alejandro Goñi.
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Catalunya ha deixat de ser un 
territori d’oportunitats?

Estem vivint uns moments molt difícils per a 
l’empresariat i la societat. Les previsions més 
pessimistes han estat desbordades per la realitat. Des 
del tsunami econòmic de 2008, estem immersos en 
un deteriorament implacable dels punts de referència 
econòmics i socials als quals estàvem acostumats des 
de finals dels anys noranta.

Durant mesos hem assistit a una interminable desfilada 
“d’explicacions de la crisi” –que segueixen sense 
explicar la difícil situació de les nostres empreses– i de 
prediccions sobre l’impredictible. La realitat és més 
senzilla: la nostra societat no ha sabut ni protegir ni 
estimular a qui genera riquesa i no ha sabut veure que 
la destrucció de milers d’empreses ens portaria cap 
a un atur desmesurat (només a Catalunya, i des dels 
inicis de 2008, quasi 500.000 persones han perdut 
la feina); a un deteriorament de l’estat del benestar 
i a una greu preocupació i ansietat col•lectiva. En els 
últims tres anys, a Catalunya han tancat més de 23.000 
micro, petites i mitjanes empreses que han fet perdre 
la feina a 175.000 persones. La micro, petita i mitjana 
empresa catalana no ha tingut els mecanismes ni el 
suport per poder afrontar el repte de la globalització.

Ara és el moment de la CULTURA DE L’ESFORÇ. 
Al 2010, i per poder donar resposta a les inquietuds 
de futur de la nostra comunitat empresarial, PIMEC 
va crear el seu think tank, un grup d’investigació 
o acció sobre el futur del nostre territori i de 
les nostres micro, petites i mitjanes empreses. 
El ThinkTankPIMEC2020 és un espai de reflexió 
–exclusivament en clau pime– en què, des de diverses 
disciplines, els nostres experts estan aportant noves 

línies de pensament i acció per definir escenaris que 
permetin generar oportunitats per a les nostres 
empreses i per al progrés del nostre territori.

Un gresol on es fonen el món de la cultura, la 
innovació, el design thinking, la creativitat, el business 
management, l’aprenentatge continu i la transferència 
de coneixement per definir accions que permetin 
tornar a col•locar l’empresariat al centre de la 
generació de valor, de la creació de llocs de treball i del 
progrés econòmic i social del nostre país.

Ara també és el moment de l’ACCIÓ. PIMEC, com a 
agent social més representatiu, i la seva Fundació Social, 
estan intensament implicats en la “reconstrucció” del 
teixit empresarial del nostre país per tal que torni a ser 
un territori d’oportunitats per als nostres empresaris 
i per a les generacions futures. El nostre objectiu a 
llarg termini és la societat emprenedora, una societat 

“el ThinkTankpImeC2020 és 
un espai de reflexió en què els 
nostres experts estan aportant 
noves línies de pensament 
i d’acció per generar 
oportunitats per a les nostres 
empreses”
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que aprecia els valors de l’emprenedor i que dóna 
facilitats i premia l’assumpció responsable de riscos. 
L’emprenedoria com a ascensor social.

Ara és el moment de la COL•LABORACIÓ. Per a 
això, estem creant una gran xarxa de relacions amb els 
actors més importants, promovent un ecosistema, una 
nova forma de treballar on la comunitat empresarial, 
la comunitat acadèmica i el govern alineïn objectius i 
interessos.

Com?
• Ajudant a visionar el futur i a dirigir el present
• Negociant amb l’administració un entorn favorable 
a la iniciativa empresarial, en línia amb les directrius 
europees
• Trobant noves fórmules de finançament amb el 
sector financer públic i privat
• Veient com convertir l’economia del coneixement en 
font d’oportunitats per a les pimes, i el coneixement 
tàcit en un element del seu avantatge competitiu
• Promovent intercanvis i implicant la universitat i els 
campus d’excel•lència internacional, perquè ens donin 
suport en la generació de coneixement científic propi 
en l’àmbit de la pime catalana
• Impulsant programes conjunts d’innovació 
tecnològica amb els millors centres tecnològics i que 
siguin assequibles i útils per a les pimes
• Col·laborant estretament amb els centres de disseny 
i innovació de sistemes per incorporar la creativitat i el 
design thinking al món pime
• Elaborant uns programes conjunts amb les millors 
escoles de negocis de formació permanent en el camp 
del management, especialment dissenyats per a les 
pimes
• Defensant el rellançament del sector productiu en 
clau del segle XXI perquè la green manufacturing sigui 
font d’oportunitats
• Donant suport a l’evolució dels models de negoci del 
comerç tradicional
• Millorant l’accés de les pimes i els autònoms als 
avenços de les TIC
• I tot això, sense oblidar que l’empresari i l’empresària 
tenen una família i hi ha d’haver un equilibri 
imprescindible en el seu model de vida.

Ara és el moment dels EMPRENEDORS. En tres 
anys, a Catalunya s’han creat 15.000 noves iniciatives 
emprenedores. Per al ThinkThankPIMEC2020 els 

emprenedors constitueixen el principal focus d’atenció 
en les estratègies de futur i estem posant a la seva 
disposició totes aquelles eines que disminueixen 
el risc de les noves iniciatives. Si volem solucionar 
el problema de l’ocupació dels nostres joves, hem 
de millorar l’orientació de la seva formació i donar 
suport a la iniciativa emprenedora. Però no només 
els joves són emprenedors: hi ha molts sèniors amb 
capacitat i voluntat de reprendre. En aquest sentit, 
PIMEC s’ha bolcat per aportar el seu coneixement del 
món de l’empresa a la creació de programes efectius 
en el camp de l’emprenedoria en spin-offs de base 
tecnològica i en start-ups innovadores, sense oblidar el 
suport a la cessió de negoci.

El futur no és possible si no se sobreviu al present. 
Avui dia PIMEC està lliurant una dura batalla en el 
camp de l’obtenció de finançament per a les pimes 
i obtenint grans èxits en la lluita contra la morositat, 
on hem aconseguit una llei que aquest any ja està 
començant a donar els seus fruits. No menys intensa 
ha estat la pressió per a una reforma laboral de 
molta envergadura, com la que finalment ha aprovat 
l’actual govern. I en el camp de les vendes, el suport 
a la internacionalització de les nostres empreses amb 
noves formes –com els interimexport managers– està 
donant uns resultats excel•lents.

En resum, som davant un gran canvi de sistema. 
Es tracta de saber on trobar les oportunitats que 
alimenten el nostre projecte empresarial dins del gran 
canvi i com reinventar la nostra empresa per garantir-
ne el futur. Només amb l’enginy, l’aposta i l’esforç 
renovat de milers d’emprenedors i de micro i petits 
empresaris, aconseguirem que Catalunya torni a ser un 
territori d’oportunitats per a les generacions actuals i 
futures.

Daniel Furlan
President de PIMEC Think Tank 2020
i membre del Comitè Executiu de PIMEC
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Premis Pimes 2012

Mitjana

Petita
Micro

Un any més us esperem al Sopar Anual Solidari* de PIMEC que servirà de marc 
al lliurament dels PREMIS PIMES 2012, per tal de retre homenantge als petits i 
mitjans empresaris de Catalunya, que amb el seu esforç i bon fer contribueixen a 
mantenir una Catalunya capdevantera. 

El sopar tindrà lloc dins la primera quinzena de juny a la ciutat de Barcelona. 

Més informació: www.premispimes.pimec.org

*La recaptació d’aquest acte anirà destinada al programa emppersona que desenvolupa la Fundació PIMEC a tota Catalunya, el qual atén persones empresàries 
i autònomes que han hagut de finalitzar l'activitat a causa de la crisi. Una entitat empresarial amb caire social com és la Fundació PIMEC, és qui millor els pot 
acompanyar perquè s’hi senten identificats més fàcilment que amb una entitat social d’un altre àmbit. 
Si sou empresa podeu apadrinar una taula sencera (de 8 o 10 comensals) amb la corresponent visibilitat. I sinó podeu assistir podeu contribuir amb una   
donació a la Fila Zero. 

Amb el patrocini: Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística

pimec
micro, petita i mitjana empresa de catalunya






