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EDITORIAL
Comencem l’any amb il·lusió i optimisme. Les previsions són bones, les pimes industrials catalanes creixeran en facturació i exportacions, i mantindran plantilles o les incrementaran moderadament, tal com hem demostrat en un recent estudi sobre l’evolució
de la pime industrial catalana.
Vam tancar el 2016 de manera positiva, amb rècord d’exportacions, millora de les vendes, creació d’ocupació, millora del consum... Fins i tot la construcció, un dels sectors
més castigats per la crisi, també va remuntar. Ara toca seguir amb la mateixa línia i
continuar a l’alça. Ara que per fi tenim tots els governs amb governants, toca fer polítiques perquè les pimes continuïn sent el motor de l’economia.
Les darreres mesures aprovades pel nou Govern de l’estat per quadrar els comptes públics davant les exigències de la Comissió Europea tornen a impactar sobre la fiscalitat
de les pimes i això afecta la competitivitat empresarial i, per tant, el país.
Ara que també és temps de bons propòsits, el Govern hauria de pensar a reduir les
càrregues formals i fer-les proporcionals a la dimensió de l’empresa. També és el moment de fer una bona transposició de la Directiva Europea de Contractació Pública,
que elimini ambigüitats i contradicció i, sobretot, que faciliti l’accés de les pimes a la
contractació pública. No volem una llei pensada per als oligopolis.
En el context laboral, necessitem una reforma que simplifiqui i abarateixi la regulació
dels contractes fixos i una major seguretat jurídica. De la mateixa manera, hem d’aconseguir una Llei d’Educació consensuada per tots, partits polítics i agents socials, perquè
duri molts i molts anys. Les empreses volem que s’impulsi una FP adaptada a les nostres
necessitats.
Tenint en compte que la crisi ha castigat durament moltes persones empresàries i
autònomes que han perdut el seu negoci, actuem perquè es reguli veritablement la
segona oportunitat despenalitzant el fracàs i facilitant l’accés al finançament. I, també,
cal abordar seriosament la planificació energètica, definint un marc regulador estable
i evitant la discriminació que representa que les empreses amb consums més baixos
surtin perjudicades, sobretot ara que es penalitza l’autoconsum amb uns gravàmens
inèdits a Europa.

Josep González i Sala
President de PIMEC

MICROPIMEC
Ets una de les 452.000
empreses a Catalunya amb
menys de 10 treballadors?
Saps qui se'n cuida, de tu?
Nosaltres.

Les micropimes, i les vostres pròpies
necessitats, representeu el 94% del
teixit productiu català.
És per això que PIMEC llança una nova
modalitat de soci micropime amb un
paquet que inclou més de nou serveis
especials per a vosaltres (acompanyament
comercial, formació, networking...).
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Demana més informació a
atencioalsoci@pimec.org o al 93 496 45 00
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Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

OPINIÓ

Diferenciar-se
PEL TREBALL FET
Sovint, quan en un sector hi ha un problema greu del qual tothom es fa ressò,
hi ha la tendència a posar-ho tot al mateix sac (un sac on ser-hi sol resultar
poc agradable). Aquest ha estat el cas de la recent desaparició de la Confederació de Comerç de Catalunya, arran, segons sembla (almenys així ho van
manifestar des de l’entitat) de les males pràctiques del seu exsecretari general,
Miquel Àngel Fraile.
Com no podia ser d’una altra manera, donat que Fraile es va autoproclamar
(i així va ser reconegut per l’opinió pública) portaveu del sector del comerç de
proximitat a Catalunya, la notícia de la fallida de la Confederació va omplir
molts titulars de premsa. De tot allò que s’ha dit, el que ens preocupa com a
PIMEComerç és que algú pugui pensar que aquesta mala praxi fos quelcom
estès en el nostre sector, i que es posi en dubte la nostra feina o la nostra
representativitat en favor del petit comerç català.
En aquests anys, i en són molts, hem escollit diversos puntals sobre els quals
construir i guanyar el nostre espai al sector del comerç del país: els principals,
l’honestedat en el treball diari; la transparència en la gestió; la vocació de
servei, i la utilitat per als nostres socis. El camí recorregut ens permet assegurar que no tots som iguals ni ens comportem igual. És per això que des de
PIMEComerç sempre hem considerat bo (i necessari) que les administracions
sàpiguen quants socis representem, quantes seus tenim, quants actes i activitats realitzem en favor del petit comerç i a què destinem els diners que ens
aporten aquells que confien en el nostre paper com a patronal.
Aquesta forma de fer, i d’estar, potser no sempre és la que més destaca o
atreu, però sí que creiem que és la més útil per a tothom i que permet estalviar
sorpreses desagradables. I si hi ha dubtes sobre qui és qui en el sector i a qui
representa cadascú, nosaltres no tenim problema a comparar números i fets i,
per què no, a participar en unes eleccions que determinin la representativitat
de cada organització. Entenem que la resta d’actors sectorials tampoc han de
tenir inconvenient a avançar per aquesta via, ni a sumar-se a qualsevol iniciativa que ens ajudi a treure’ns de sobre l’estigma que ens pugui haver deixat la
desaparició de la Confederació. Serà així?

“Si hi ha dubtes sobre qui
és qui en el sector i a qui
representa cadascú, nosaltres no tenim problema a
comparar números i fets i,
per què no, a participar en
unes eleccions que determinin la representativitat de
cada organització”

Àlex Goñi
President de PIMEComerç
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EMPRESES | LLAGURT

“SOM
OVELLES
VERDES,
no negres”
Són amigues des de la infantesa i asseguren que
des dels 15 anys tenien clar que volien muntar
un negoci juntes. L’Ingrid Rahola i la Glòria Salomó van néixer a Girona al 1984. L’any 2010, amb
només 26 anys i en plena crisi econòmica, van
obrir una primera botiga a Girona de iogurts gelats, que el client complementa al seu gust amb
una varietat de fins a 30 productes diferents.

Amb el nom de Llagurt, com les “iaies”
gironines anomenem el iogurt, han aconseguit consolidar-se i ja compten amb
més de 30 punts de venda repartits per
Catalunya i Perpinyà que donen feina a
un centenar de treballadors directes i indirectes.
Amb una inversió de 50.000 euros inicials
ja facturen dos milions d’euros anuals i
PIMECNEWS 51 | GENER - ABRIL 2017

han fet una aposta clara per la qualitat i
els productes de la terra.
Com va sorgir la idea?
Glòria Salomó. Era als EUA, a Chicago, estudiant un curs de mercats de derivats. Sortint de classe, una companya em va convidar
a “fer un iogurt”. S’havien posat de moda
els locals que oferien aquest tipus de producte en forma de gelats guarnits de qual-

sevol tipus d’ingredient. Em va semblar una
bona idea: fàcil i possible, sense necessitat
de fer una gran inversió pressupostària. Això
sí, tenia clar que era una idea que havíem de
treballar per adaptar-la a la realitat d’aquí, és
a dir, transformar un negoci industrial en un
negoci de proximitat i de qualitat.
Ingrid, ho vas veure clar?
Ingrid Rahola. En aquell moment tenia una
bona feina, amb un bon sou i un bon horari.
La idea em va sobtar en un primer moment
perquè mai hagués pensat que la temàtica
del projecte serien els iogurts. De seguida,
però, vaig valorar que la inversió no era massa gran i que la idea era bona. No hi tenia res
a perdre i tenia moltes ganes d’emprendre.

Glòria Salomó i Ingrid Rahola

Com van ser els inicis?
GS. Molt ràpids. Quan vaig tornar de Chicago, l’Ingrid ja havia trobat un molt bon
local a la Rambla, al centre de Girona. No
podíem deixar perdre l’oportunitat d’aprofitar aquella magnífica ubicació i, tot i
que la nostra idea era obrir al març, vam
avançar la inauguració al mes d’octubre.
Només en dos mesos vam definir la marca,
el producte i vam muntar la botiga.
Amb una inversió petita, com prevèieu?
GS. 50.000 euros.
I com vau finançar el projecte?
IR. Vam capitalitzar l’atur i vam trencar

la guardiola. Treballàvem des dels 16
anys durant els estius i vam invertir tots
els nostres estalvis en la primera botiga.
També ens van ajudar els nostres pares
en una part i l’altra part vam haver de demanar-la al banc.
A l’octubre obríem la botiga de Girona.
Al cap de poc, quan només estàvem en
números vermells, vam decidir obrir una
segona botiga a Platja d’Aro.
I tot això al 2010, en plena crisi!
GS. Els primers mesos els vam passar al
carrer, passant fred, repartint iogurts a
tothom que passava i explicant-los el producte. Si fèiem 50 euros, dóna gràcies!;

a vegades en fèiem 150 i ens n’anàvem a
sopar al·lucinades.
Sou valentes!
GS. Crèiem en la idea i en nosaltres. Ho
vam constatar amb l’arribada de l’estiu.
Tots els mesos que havíem passat al carrer, promocionant els nostres iogurts i
gelats, es van veure recompensats.
I des d’aleshores, 30 punts de venda
repartits arreu de Catalunya.
GS. Sí, la idea de la franquícia va arribar
precisament amb la botiga de Platja d’Aro.
Molta gent d’arreu del territori estiueja
allà i vam rebre diverses peticions interessant-se pel negoci. Quan va acabar l’estiu
9
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sim des d’un retrovisor perquè nosaltres
seguim tirant recte, però sempre mirant a
quina distància van de nosaltres. Si hi ha
un dia que ens avancen, doncs fins aquí
haurem arribat i no passa res. Ja buscarem una altra cosa.
Us fa por el fracàs?
IR. No; de fet creiem que el fracàs no
existeix. És molt normal que un projecte de negoci no vagi com t’esperes, però
sempre en trauràs alguna cosa positiva,
sempre n’aprendràs. Si algun dia Llagurt
no funciona com esperem o com ens
agradaria, no passa res, en farem un altre. Ens endinsarem en un altre projecte
i si no buscarem feina. El que no podíem
era no fer-ho, no ens podíem quedar
amb aquella sensació de “i si...”.

vam seure i vam pensar que si compràvem
més vendríem més barat i això beneficiaria
la nostra marca. Així vam anar creixent al
mateix temps que seguíem apostant per
obrir noves botigues.
Quins requisits calen per ser un franquiciat de Llagurt?
IR. Que vulguin iniciar el projecte per
autoocupar-se i que trobin un bon local,
tant per la ubicació com per la renda del
lloguer. I sobretot, que les persones ens
transmetin que poden fer-ho bé.
Heu rebut moltes sol·licituds?
Les dues. Milers!
I doncs? Heu crescut però no tant.
GS. El nostre objectiu no és fer-nos riques. No volem que la marca faci un
boom espectacular i mori al cap de poc
temps. Preferim créixer a poc a poc però
assegurant la continuïtat del negoci.
Des del naixement de Llagurt, han
sortit altres marques amb productes
PIMECNEWS 51 | GENER - ABRIL 2017

Si algun dia Llagurt
no funciona com
esperem o com ens
agradaria, no passa res,
en farem un altre.

Aleshores, us ho vau pensar massa a
l’hora d’apostar per aquest negoci?
GS. En aquest país, el percentatge d’empreses que funcionen és tan baix que
ningú s’atreviria a muntar un negoci si
hi donés massa voltes. Per descomptat,
has de fer quatre números, posar-hi seny
i que tot tingui un cert sentit, però a partir d’aquí has d’anar fent i anar fent i no
parar mai.
A més de l“anar fent i no parar mai”,
què us ha portat on sou ara?
IR. La il·lusió, l’optimisme, la creativitat...

similars. Fins i tot grans empreses del
sector s’han apuntat a aquesta moda
dels iogurts gelats. Com feu front a la
competència?
GS. Bé, és un procés. En un primer moment, quan veiem que hi ha uns altres
que fan alguna cosa similar ens molesta,
com és lògic. Al cap i a la fi, ens treuen o
ens poden treure una quota de facturació. Al cap d’un temps, però, ens recol·loquem i seguim a la nostra, cuidant molt
el producte, el client i també el personal
intern. Després d’això, els seguim des
d’una altra perspectiva, com si els mirés-

I heu pensat mai a tirar la tovallola?
GS. Sí, més d’un cop. Però ens dura un
dia. Arriba l’endemà i seguim amb la mateixa empenta. En moments així, ens ajudem l’una a l’altra.
Això ho fa l’amistat?
Les dues. És possible. (Es miren i riuen)
De la mateixa manera, l’amistat ha
perillat en algun moment per culpa
del negoci?
IR. Tenim una norma entre nosaltres que

Premi a la Qualitat
Lingüística en el món
empresarial
Llagurt va rebre el premi de PIMEC
a la Qualitat Lingüística en el món
empresarial l’any 2015 per fer un
ús de la llengua catalana com a
eina d’integració i innovació a l’empresa. L’any 2013 va iniciar el procés de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüístic.
Des d’aleshores, totes les persones
que estudien el català poden practicar i dialogar en parelles i grups
als establiments Llagurt (sense
l’obligació de consumir).
A més, Llagurt també participa en
jornades festives de “Voluntariat
per la llengua”, oferint els seus productes de manera gratuïta, i des de
la botiga Llagurt de Perpinyà vetllen per potenciar el català a la Catalunya Nord.

fins ara ens ha funcionat molt bé. Si alguna de les dues diu no, és no. No es
discuteix. En el dia a dia, hi ha tantes coses a fer i tantes decisions a prendre, que
no ens podem parar gaire a discutir. En
aquest context, però, si veiem que una
de les dues està convençuda d’alguna
cosa, intentem no tallar-li les ales.
Teniu rols?
GS. Sí, jo porto més la part de números.
IR. Jo, màrqueting i personal intern. Després, les altres tasques
ens les anem repartint segons el
volum de feina i les necessitats
del moment. A l’estiu, ens ho
muntem per anar a posar gelats a
les diferents botigues.
Feu de tot, doncs.
GS. Per descomptat! Per a nosaltres
l’estiu és com per al Barça la final de la
Champions. En Messi ha de jugar, encara que no la toqui gaire i només passegi,
però hi ha de ser. És molt important la
nostra presència perquè donem seguretat, confiança i perquè, al
cap i a la fi, ens ho juguem
tot. Hem de ser allà assegurant que la caixa s’ompli i que
les coses es fan bé.
Una de les coses que feu bé
és apostar pel producte de
proximitat.
GS. Quan vam néixer fa sis anys
no se’n parlava tant, d’això del

quilòmetre zero. Nosaltres vam apostar per
aquesta línia perquè així ho sentíem. Volem
promocionar la proximitat, la terra catalana i l’ecologia. Entenem que una acurada
selecció de proveïdors, amb qui tenim un
tracte directe, ens assegura un control sobre la qualitat dels ingredients. Treballar
amb proveïdors de proximitat genera riquesa al territori. El saber fer dels nostres proveïdors ens ajuda a aconseguir l'excel·lència
del producte final.
IR. No és cap estratègia de màrqueting però
ara s’ha posat de moda i ens ha anat bé.
I què ens podeu dir del vostre projecte educatiu?
GS. Desenvolupem diferents activitats.
Per als més petits vam editar El Conte de
les Llagurteres, un llibre educatiu amb
valors d'emprenedoria adreçat a nens de
6 a 8 anys. També fem tallers de "l'ofici
de llagurter/a i la desnutrició infantil" en
escoles de primària per incidir en l'educació dels nens en temes d'alimentació saludable. Per als més grans, fem xerrades a
universitats i escoles de negoci sobre emprenedoria. Posem en valor la cultura de
l’esforç, de l’estalvi, el treball en equip...
I així, per a vosaltres què és ser emprenedores?
IR. És un sentiment, és una manera de
ser. Ser emprenedora és tenir un rumrum dintre teu i que el teu coco no pari
de pensar. És ser especial, ser una ovella
verda. Nosaltres som ovelles verdes, no
negres (riuen).
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Recepció de subproducte

Tancant
EL CICLE
L’empresa Copiral treballa dins el nou paradigma
de l’economia circular: recull subproductes que
la indústria alimentària rebutja i els dóna una
segona vida convertint-los en matèries primeres
per a la fabricació de pinso.

Copiral és una empresa ubicada a Agramunt (Urgell) pionera en la gestió i valorització de subproductes alimentaris. Tot
va començar el 1995, quan la companyia
va arribar a un acord amb una marca líder
del mercat alimentari de gran consum
per contribuir a la retirada i aprofitament
PIMECNEWS 51 | GENER - ABRIL 2017

dels seus subproductes caducats i/o descartats a fàbrica, que altrament haurien
anat a l’abocador.
El negoci de Copiral va anar creixent i
es va estendre a un ampli ventall d’excedents alimentaris que serveixen per

fabricar pinsos animals. Actualment disposa d’una capacitat de tractament de
150.000 tones anuals. Els subproductes
que rep dels seus proveïdors es divideixen
en dos grans grups: els líquids, que inclouen gelats, sucs, refrescs, llets, iogurts
i lactis en generals; i els secs, amb brioixeria, pa, farines, pastes alimentàries, xocolata i galetes, entre d’altres.
“Tradicionalment la gran majoria dels
productes descartats en el procés de
producció industrial alimentària no eren
separats i acabaven als abocadors sense ser valoritzats”, explica el director
general Jordi Ribera. “Nosaltres vam
veure, en el seu moment, l’oportunitat
per transformar-los a fi d’aconseguir un
substitutiu dels cereals més barat”, re-

Sitges d’estocatge de farina de bescuit

marca. “D’aquest procés no obtenim
directament el pinso, sinó que produïm
les matèries primeres que serviran per
elaborar-lo”, precisa el director comercial
Xavi Ribera. Els clients de Copiral són fabricants de pinso i cooperatives de Catalunya i de tot l’Estat.
IMITANT LA NATURA
L’activitat de Copiral s’inscriu de ple en
l’economia circular. Aquest paradigma
pren com a model la natura, on el concepte de residu no existeix ja que tota
la matèria es reintegra en un cicle. De
la mateixa manera, el model de l’economia circular prioritza la reintroducció
de l’excedent d’un procés de producció
determinat en el d’un altre. El residu esdevé un recurs i això suposa un benefici
ambiental i econòmic. Ambiental perquè
disminueixen els impactes derivats del
tractament de residus, i econòmic perquè l’aprofitament de recursos existents
fa abaixar els costos. En un estadi ideal,
l’economia circular hauria de servir per
tancar completament els cicles -com a la
natura- però això encara no és possible.
Tanmateix, Copiral s’acosta a aquesta fita
en el seu àmbit. Actualment està aprofi-

Farina de galeta a la sortida del molí triturador

tant entre un 85 i un 90% del producte
entrant i la resta es porta a gestors autoritzats.

El paradigma de
l’economia circular
pren com a model
la natura, on el
concepte de residu
no existeix ja que
tota la matèria es
reintegra en un cicle.

Aquest nivell d’aprofitament d’excedents
és possible gràcies a un procés perfectament pautat. En primer lloc, és necessari
retirar el subproducte alimentari del seu
origen. Des del departament logístic es
coordinen les recollides directament amb
els productors amb l’objectiu de reduir el
temps i disposar del subproducte en les
millors condicions possibles. Això també
implica utilitzar l’equip més adequat per
transportar-lo. Un cop el subproducte
arriba a les instal·acions de Copiral, es
porta a terme un procés de separació del
qual s’obtenen, d’una banda, els envasos i, de l’altra, el subproducte alimentari
que, després de ser analitzat pel departament tècnic, rebrà un tractament de deshidratació fins a convertir-se en matèria
primera per a farines de consum animal.

no estan caducats, sinó que han sofert
algun tipus de defecte en la seva cadena
de fabricació que pot anar des d’una alteració de la composició nutricional fins a
una equivocació en l’envasatge, passant
per altres variants com un excés d’estoc o
simplement un mal etiquetatge”.

Els pinsos obtinguts es destinaran bàsicament a l’alimentació porcina, “però també es poden utilitzar per a altres espècies
com remugants i aus”. Segons Ribera,
“la majoria de subproductes que rebem

QUALITAT I SOSTENIBILITAT
Malgrat aquestes garanties prèvies,
l’exigència de qualitat és alta. Copiral
disposa de la certificació ISO 9001 i aplica un mètode rigorós en aquest aspec13
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La importància
del mercat francès

Vista aèria de la seu de Copiral a Agramunt

Evitant que els
subproductes vagin a
l’abocador, Copiral
contibrueix a disminuir
la quantitat
d’emissions de CO2
a l’atmosfera.

te. “Disposem d’un laboratori propi on
s’analitzen tots els subproductes que
arriben i es realitza una valoració per tal
que aquests compleixin els paràmetres
higiènics i sanitaris. Si es detecta alguna anomalia en un subproducte, serà
descartat”, assenyala Xavi Ribera. Per
tal d’assegurar la qualitat del producte
final Copiral ha implantat un sistema
d’APPCC (anàlisi de punts de control
crítics). Un altre aspecte important que
es té en compte és la traçabilitat. “Per
facilitar aquesta tasca, es disposa d’un
programa informàtic que permet regisPIMECNEWS 51 | GENER - ABRIL 2017

trar tots els productes, i així conèixer la
procedència de cada lot produït fins al
seu destí final”, indica Ribera.
La trajectòria de Copiral dintre de l’economia circular la converteix automàticament en una empresa que treballa per
la sostenibilitat. Si el desenvolupament
sostenible es basa a disminuir el consum
de recursos i els impactes ambientals negatius, l’economia circular és un model
que serveix de manera directa a aquestes finalitats. Segons el director general,
Jordi Ribera, “n’hem estat conscients des
del primer moment, ja que si no fos per la
nostra gestió, tots aquests subproductes
acabarien als abocadors i això contribuiria a augmentar el volum d’emissions de
CO2 a l’atmosfera”.
UNA APOSTA ESTRATÈGICA
A mesura que ens endinsem en el segle
XXI, el paradigma de l’economia circular
guanya presència i prestigi en els àmbits
del pensament i de la política. En el primer, caldria citar l’Ellen MacArthur Foundation, think tank de referència i veritable autoritat en el tema a nivell mundial.
En el segon, cal destacar l’estratègia eu-

Fa 4 anys Copiral va decidir introduir-se en el mercat francès, realitzant la recollida de subproducte
alimentari líquid i sòlid de les fàbriques situades més al sud-oest
del territori. Janina Borrell, responsable comercial per a França
de Copiral, explica els motius principals d’aquesta aposta estratègica: “és un mercat molt proper i una
de les principals potències agrícoles d’Europa, i això ha comportat
que les relacions comercials amb
el nostre país hagin estat sempre
molt presents. Aquest fet ha facilitat que Copiral hagi pogut accedir
a un mercat nou, ric en indústria
alimentària, i situat a una distància molt propera”.
França és, juntament amb Alemanya, la primera potència en producció de llet, “i això provoca que els
defectes de producció a les fàbriques siguin força presents i els
resulti interessant confiar-nos la
seva gestió i valorització”, indica
Borrell. La responsable comercial
per a aquest país marca les properes fites: “actualment el mercat francès representa un 30% de
l’entrada de producte a fàbrica i el
nostre objectiu és assolir el 50%.
A més llarg termini, ens agradaria desenvolupar-nos en països limítrofs amb França com Bèlgica i
Suïssa”.

La Unió Europea considera l’economia circular
estratègica per raons
ambientals, però també
per fer més competitiva
l’economia i per generar nous llocs de treball.

ropea EU Action Plan for the Circular Economy, un ambiciós programa que incorpora tot un seguit de mesures per tancar
els cicles dels productes incrementant el
reciclatge i la reutilització per aconseguir
reduir al mínim les deixalles que arribin
als abocadors el 2030. La Unió Europea
considera estratègica aquesta línia de
treball per raons ambientals, però també
per la possibilitat d’implementar un nou
model econòmic més competitiu i que
generi nous llocs de treball.
En el context català, la Generalitat va
aprovar el 2015 a l’estratègia d’impuls
a l’economia verda i a l’economia circular. Els seus objectius estan recollits en
un document del mateix nom que porta
significament com a subtítol: “competitivitat, eficiència i innovació”. Es fa palès,
un cop més, l’aspecte holístic d’aquest
model econòmic. Jordi Ribera està plenament convençut que aquest és el camí:
“les dinàmiques de consum que tenim
actualment faciliten la valoració d’aquest
paradigma i el seu progrés”. Copiral no
pertany encara a cap organització en
aquest camp, però ha iniciat contactes
amb la Fundació de l’Economia Circular
per formar-ne part. Es tracta d’una organització privada d’àmbit ibèric i de projecció internacional que vol promoure la

D’esquerra a dreta: Jordi Ribera, Janina Borrell i Xavi Ribera

reflexió i la coordinació entre els àmbits
científics, empresarials, socials i polítics
per impulsar el nou paradigma.
A mesura que la societat va avançant en
aquesta direcció, l’aposta de Copiral és
seguir desenvolupant-se en un mercat
molt dinàmic i ho fa, segons Jordi Ribera,
amb alguns avantatges: “ser una empresa jove ens permet prendre les decisions
més ràpidament i al mateix temps tenim
un comportament camaleònic, que fa que
puguem adaptar-nos als canvis i situacions
de cadascun dels nostres proveïdors”.
Amb 29 treballadors -operaris de planta,
perfils tècnics i veterinaris-, Copiral ha arribat a tot el mercat espanyol i ha entrat al
francès amb èxit. Europa és l’horitzó.
Precisament ara farà any, la Comissió
Europea (CE) aprovava un nou paquet
de mesures de transició cap a l’economia circular. Jyrki Katainen, responsable
d’ocupació, creixement, inversió i competitivitat de la CE, va indicar aleshores
que amb aquest paquet es volia enviar un
“senyal positiu” a tots aquells que volguessin invertir en economia circular i va
insistir que, en els propers anys, Europa

esdevindria el millor lloc del món per al
nou model de desenvolupament.
Aquest gran objectiu es vol assolir amb
les mesures que s’hauran d’anar desplegant paulatinament. Totes tenen en
comú el fet de contribuir a tancar els cicles intervenint en les etapes de la vida
d’un producte, que van des de la fabricació al consum, sense oblidar la gestió de
residus i l’estímul dels mercats de subproductes. Dintre d’aquesta estratègia, els
residus de l’alimentació figuren com un
dels sectors on caldrà actuar de manera
prioritària, juntament amb altres, com els
plàstics, la construcció i l’enderroc d’edificis, i la biomassa.
L’impacte econòmic d’un nou escenari
on la prevenció en la generació de residus, l’ecodisseny i la reutilització siguin la
norma, i no l’excepció, ha estat estimat
per la Comissió en un estalvi de 600.000
milions d’euros anuals per a les empreses de l’UE. En l’àmbit del medi ambient
un escenari d’aquest tipus comportaria
la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle entre un 2% i un 4%
cada any.
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Moral de
VICTÒRIA
La crisi econòmica del 2008 va fer estralls en el teixit econòmic català,
però algunes empreses van aconseguir sobreposar-se als mals resultats
i sortir-se’n. Aquest és el cas de Teymasa, una companyia de maquinària
industrial que es va refer gràcies a la confiança que havia generat en el
seu entorn i al contacte amb el grup inversor Integra Capital en el marc
d’una sessió de treball del programa Private Capital Financiapyme.

Teymasa va néixer el 1979 com a representant a Espanya de l’empresa francesa
Scom-avia, especialitzada en màquines
d’envasar productes líquids i paletitzadores de caixes i bidons. “Vam iniciar les
activitats comercials i d’assistència tècnica en unes oficines d’un polígon industrial de Tarragona i subcontractàvem la
fabricació a diversos tallers de la zona”,
explica el soci fundador i director general
Jaume Taulats. El 1983 van començar a
exportar, tot i que el veritable canvi arribaria el 1986 quan, després d’adquirir
una nau industrial a Reus, emprendrien la
fabricació pròpia.
Avui Teymasa s’ha convertit en una empresa de referència per la seva àmplia
oferta. Les seves màquines serveixen per
emplenar tota mena de recipients amb
olis, derivats del petroli, resines, productes destinats al sectors alimentari, farmacèutic, cosmètic i de la llar, i fins i tot del
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El suport de clients i
proveïdors van animar
a Jaume Taulats
a continuar:
“parlo sobretot de
crèdit personal”

sector de la construcció. També ha desenvolupat un important know how en el
terreny del moviment de càrregues industrials i en tot allò que fa referència a l’emmagatzemament i transport. “Dissenyem
línies completes de màquines que treballen de forma sincronitzada i eficient, de
manera que el client rep instal·acions clau
en mà sense haver de fer cap feina addicional”, subratlla Taulats.
Magatzem automàtic de bidons

EL COP DE LA CRISI
Però entre la seva creació i el moment
actual Teymasa va haver de superar una
situació que la va portar al caire de la
desaparició. “La crisi ens va colpejar durament”, recorda Jaume Taulats. I entra
en detall: “la baixada va ser molt forta;
la facturació del 2012 només va arribar
a una tercera part de la del 2008, i les
vendes es van reduir a una sisena part.
Les pèrdues d’explotació eren contínues
i creixents. Per acabar-ho d’adobar, els
crèdits bancaris van desaparèixer”.
El moment era delicat. Amb una plantilla
sobredimensionada no va haver-hi cap
altre remei que presentar un ERO. “Ens
vam quedar només amb tres persones,
però malgrat tot mai vam acabar de donar-nos per vençuts”, diu Jaume Taulats
amb orgull. Aquesta actitud va ser determinant ja que el 2013 els va ajudar a sortir del concurs de creditors voluntari en
què havien entrat a finals de 2012. I ho
van fer amb un pla de viabilitat.
Si Teymasa s’hagués fixat en les estadístiques probablement no hauria tirat endavant. “Les possibilitats de continuïtat
en aquests casos són una mica més del
3% -remarca el director general-, però
les empreses tenen uns valors que no es
poden reflectir a la comptabilitat, i que
en determinats moments emergeixen i
són decisius”. Jaume Taulats es refereix al
suport de clients i proveïdors que els van
animar a continuar: “parlo sobretot de
crèdit personal i això dóna molta moral”.
INVERSOR EXTERN
Per poder garantir la continuïtat de Teymasa i el pagament previst en el pla de
viabilitat, els socis de l’empresa van acordar que calia trobar un inversor extern,
preferentment amb experiència industrial. “Va ser aleshores quan, entre altres
agents mediadors, vam contactar amb PIMEC, que ens va convidar a participar en

Paletitzadora automàtica de bidons

Private Capital
Financiapyme
Aquest és el programa a través del
qual Teymasa es va posar en contacte amb els seus inversors. Segons Fran de la Torre, director de
Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Private Capital
Financiapyme, “va ser concebut
com una fórmula complementària
als canals tradicionals de finançament, com els fons d’inversió i la
banca, per proporcionar capital a
empreses consolidades de l’àmbit
industrial”. Private Capital Financiapyme es va posar en funcionament el 2015 i ja ha promogut
diverses sessions. Es tracta de reunions a porta tancada i amb assistència limitada a les quals participen, d’una banda, empreses
amb necessitat d’obtenir capital,
ja sigui per solucionar una situació puntual com Teymasa o simplement per guanyar dimensió; i,
per l’altra, empresaris i/o inversors
interessats a conèixer possibilitats
d’obtenir una alta rendibilitat invertint en pimes. La trobada de
Teymasa amb Integra Capital es va
produir en la primera d’aquestes
sessions. “El que volem fer amb
aquestes sessions és actuar de catalitzadors d’un procés que pretenem que acabi funcionant per si
mateix”, assenyala de la Torre.

unes trobades entre empresaris i grups
inversors el 2015. Això ens va permetre
conèixer Integra Capital, fins que vam
arribar a un acord perquè esdevinguessin
socis amb participació majoritària a Teymasa”, explica Jaume Taulats.
Aquesta participació, formalitzada el
2016, no només ha tingut com a resultat una injecció de capital imprescindible,
també ha permès incorporar una expertesa que ha reforçat la posició de Teymasa
en el mercat. Integra Capital és una societat de capital risc orientada a la inversió en
pimes industrials, amb especial interès en
enginyeries dedicades al disseny i fabricació de maquinària especialitzada.
La situació crítica ha quedat enrere.
L’empresa compta ara amb 14 treballadors de plantilla. Els perfils predominants
són enginyers de projecte, delineants i
programadors, a banda de personal administratiu i comercial. D’altra banda,
Teymasa s’ha especialitzat en la manipulació de productes perillosos, una fita
que li permet marcar perfil respecte a la
competència.
Si bé a Jaume Taulats no li agrada ser titllat de massa optimista, veu un futur molt
bo per a Teymasa, en certa manera lligat
al tarannà econòmic del país: “la indústria catalana en general té una trajectòria
històrica que és un aval per a la continuïtat, sempre que es mantinguin els principis d’innovació, internacionalització i
esforç ben aplicat”.
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SÓN NOTÍCIA...

Twilala, el WhatsApp
per conèixer gent

Creativitat culinària a
l'abast de tothom
Caviaroli Drops és un producte innovador
que pretén apropar l’alta cuina a totes les
llars catalanes. Caviaroli, empresa fundada per Ramon Ramon, i Albert Adrià han
posat a la venda un lot de 12 unitats que
es poden trobar a les botigues gurmet i
que es tradueix en 12 experiències diferents per als sentits. Tota una declaració
de creativitat que farà possible la mateixa emoció, sorpresa, qualitat i il·lusió
que proporcionen els plats d’un xef com
Albert Adrià, independentment dels nostres coneixements culinaris.
Aquesta col·laboració ha estat possible
després de 5 anys de treball. De fet, tot
va començar quan Caviaroli i Adrià van
iniciar la comercialització de les seves conegudes perles d'oli fa més de 5 anys. Per
tant, es tracta d'un llarg procés de desenvolupament que s’ha traduït en una
innovació culinària que fa possible que
tothom gaudeixi d'un dels plats estrella
del xef barceloní.
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M. Dolores Sánchez,
presidenta d'ASODAME
L'Associació de Dones Emprenedores
ASODAME va fer oficial durant la celebració de l'assemblea del passat mes
de juny que Lourdes Ribes Garcia, presidenta de l'Associació des de l'any 2004,
passa el relleu a Maria Dolores Sánchez.
Un canvi que pretén garantir continuïtat
i innovació amb la voluntat de mantenir
el creixement i desenvolupament de l'Associació.
Maria Dolores Sánchez ja formava part
activa de l'anterior Junta d'ASODAME i
va comptar amb el suport dels membres
d’aquest òrgan i de les assistents a l'acte.
D'aquesta manera, la presidenta electa assumeix el repte amb entusiasme, amb la
finalitat de seguir contribuint a crear xarxa
entre dones d'empresa a Catalunya.

De la mà de Miquel Clariana i Marta Gimeno, fundadors de la ja consolidada
plataforma Uolala!, arriba Twilala, una
aplicació per compartir hobbies i conèixer
persones amb els mateixos interessos, a
través d’un xat mòbil gratuït.
L'aplicació mostra grups de xat de temàtiques totalment diferents i geolocalitzats
arreu de l’estat. Per tant, l'usuari pot veure els més pròxims en funció de la seva
ubicació. Amb un clic pot adherir-se a les
sales de xat que més l'interessin i parlar
fàcilment amb la resta de membres.
La dinàmica positiva de l’aplicació en els
primers mesos de vida, fa que els creadors percebin índexs alts de compromís,
fidelitat i interacció amb el consumidor,
l’anomenat engagement, que esdevé
clau en l’èxit d’una empresa. De cara
l’any vinent, Twilala té previst consolidar
el mercat espanyol a través de la seva
presència a grans ciutats i començar a
traçar el camí internacional.

LC Paper, líder en
eficiència energètica

Cricursa amplia
la seva fàbrica

LC Paper ha signat un acord amb l’empresa catalana Imartec per dur a terme la
instal·lació d’una caldera de biomassa per
a la seva fàbrica de Besalú (Girona). La
introducció d’aquesta nova maquinària
ha suposat una inversió de 950.000 euros per a la companyia, que té l’objectiu
d’aconseguir fabricar el paper tissú més
sostenible del món.

Cricursa ha invertit cinc milions d’euros
en l'ampliació de 5.000 metres quadrats
a les seves instal·lacions de Granollers, fet
que suposa un increment d'un 50% de
l'espai productiu, juntament amb la incorporació de maquinària d'última generació per a la producció de vidres corbats
de més de deu anys de durada. Aquestes
millores la situen al capdavant del seu sector, ja que s'ha convertit en l'única companyia del món capaç de produir vidres
de geometries complexes de més de 10
metres d'alçada. Tot plegat ha estat possible gràcies a l’adquisició d’un forn de
grans dimensions i a la introducció d’una
línia automàtica de tall i manufactura que
permet processar vidres de 12 metres.
La inversió ha suposat la culminació d'un
procés de modernització i adequació de
les instal·lacions de la fàbrica de la capital del Vallès Oriental. Una aposta que ha
permès que la companyia faci un salt definitiu en el mercat global.

Amb la nova caldera de biomassa i amb
la compra d’electricitat amb certificació
renovable, la petjada de CO2 tindrà una
disminució del 83%. LC Paper dóna, per
tant, un pas més en el seu propòsit de reduir les emissions de CO2 després d’anys
innovant amb canvis en el procés de fabricació i adaptant el producte per assolir
el millor valor en consum d’energia. Des
de l’any 2009 la disminució del consum
d’energia i del CO2 associat ha estat d’un
60% respecte al producte convencional.
LC Paper, empresa amb més de 130 anys
d’història, centra la seva activitat en la fabricació de paper tissú i és considerada un
referent en innovació i adaptació ecològica per la seva implicació en l’elaboració
d’un producte sostenible ambientalment.

Torras aposta pel
xocolata sense sucre
Torras ha estrenat una marca de xocolata sense sucre amb el nom de Zero. La
firma, propietat de la família Sans, té la
voluntat de situar el seu nou producte,
considerat com a gurmet, entre les xocolates de referència per a adults.
Al mateix temps, i amb la intenció de
posicionar-se en el mercat, la marca de
Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) ha estrenat una campanya de premsa i ràdio
en la qual asseguren que la qualitat de la
xocolata que produeixen és comparable
a la de les millors xocolates fetes a Suïssa.
Aquesta aposta per un producte sense
sucre de qualitat va en la línia de les tendències actuals amb què es persegueix
un estil de vida molt més saludable, tenint present que una correcta alimentació i la pràctica esportiva cada cop tenen
més importància en la societat actual.

La inauguració de les millores es va dur a
terme amb la presència del president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, entre
altres personalitats.
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“ÉS VITAL QUE EL
CORREDOR
MEDITERRANI ES
FACI REAL,
no només per
Catalunya sinó per
tot el sud d’Europa”
Enric Ticó i Buxados és llicenciat en
dret per la Universitat de Barcelona.
S’ha dedicat sempre al sector del transport i la logística.
De 1996 a 2003 va ocupar el càrrec de
director general de Ports i Transports.
El mateix 2003 va ser escollit membre
del consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Des del 2005 és president de la Federació Espanyola de Transitaris, de l’Organització per a la Logística i el Transport (FETEIA-OLTRA), vocal del Comitè
Organitzador del Saló Internacional de
Logística i de la Manutenció (SIL), i president de la Fundació del Centre d’Estudis del Transport de la Mediterrània
Occidental (CETMO) i del clúster Railgrup, que representa 110 empreses del
sector ferroviari. Actualment i des del
2011, és president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).
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Què fa FGC per mantenir la seva popularitat?
FGC és una de les empreses ferroviàries amb
més varietat de serveis, des de línies de metro de transport de passatgers, serveis de
mercaderies, trens cremallera i funiculars,
fins a estacions de muntanya. L’experiència
dels 152 anys d’història ens ha permès assolir un alt nivell d’excel·ència amb aquest
entramat complex. A més, ens adaptem i
apliquem la innovació per mesurar l’índex de
satisfacció de l’usuari que ens ajuda a trobar
els punts forts i els punts dèbils del nostre
servei per poder-lo millorar. Juntament amb
això, mantenim reunions periòdiques amb
clients i persones dels sectors del transport
i la tecnologia, per exemple, que ens traslladen idees directament. D’una d’aquestes
trobades de focus group va sorgir la idea de

posar endolls als trens, una innovació que
ha tingut molt bona acollida entre els viatgers d’FGC. Mantenim una bona imatge de
la companyia gràcies a aquests elements i a
l’esforç de les 1.500 persones que cada dia
posen el seu granet de sorra per fer funcionar l’engranatge de Ferrocarrils. Treballem
dia a dia per satisfer les necessitats dels nostres clients i atendre els seus suggeriments.
Aquest any hi ha hagut força canvis a
FGC: noves estacions, remodelacions,
perllongaments...
No és quelcom molt habitual inaugurar
noves estacions i nosaltres estem en ple
procés d’expansió a dues grans ciutats com
són Sabadell i Terrassa. Hem remodelat el
vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya per
fer-la més accessible i segura, amb una
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nova climatització i més espai per als usuaris. També hem millorat trams de la línia
Llobregat-Anoia: hem fet millores a l’estructura de la via, hem fet canvis d’agulla
i renovat el sistema de radiocomunicació a
tota la línia. S’han renovat i personalitzat diferents trens, estem adequant les estacions
de Sarrià i el Putxet per a persones amb
mobilitat reduïda -estacions que són les últimes de tota la xarxa pendents d’adaptar-,
i hem pogut renovar la línia de Lleida-la Pobla amb nous trens i freqüències horàries.
Tot això conjuntament amb moltes altres
millores del servei com el sistema de detecció de frau o el sistema de detecció d’objectes i persones a la via, que està en fase
de proves.
Aquestes millores han tingut una repercussió en el nombre de viatgers que assumeix FGC?
Al 2016 hem continuat creixent, aproximadament un 4% respecte a l’any anterior.
Al 2015 vàrem poder recuperar els clients
perduts durant la crisi. Portem el servei a
un cost molt ajustat, però els ingressos,
afortunadament, han augmentat després
dels anys més forts de crisi econòmica. En
xifres, a la línia Barcelona-Vallès s’han registrat, des de l’inici del 2016 fins a l’agost
38.268.482 viatgers, i a la línia Llobregat-Anoia s’han comptabilitzat 14.203.630
passatgers. Això vol dir que les línies metropolitanes transporten cada any 80 milions
de viatgers. Un 70% d’aquests són usuaris
del Metro del Vallès i l’altre 30% utilitzen el
Metro del Baix Llobregat.
Aquest augment de viatgers també s’ha
produït a Lleida amb els nous trens que
han entrat en funcionament aquest estiu, oi?
Exacte. L’any passat la línia Lleida-la Pobla
va registrar 60.000 viatgers, però amb la
renovació del servei i dels trens ha triplicat
els usuaris. La línia ha augmentat els passatgers en un 187%. Estem molt satisfets,
en aquest sentit, de la resposta rebuda per

la gent del territori. Nosaltres l’anomenem
“Lo Tren de Tots!”.
Són habituals, però, els usuaris que
creuen pagar massa pel transport
públic?
Si tenim en compte el client ocasional, aquell
que agafa el tren de manera puntual, es pot
entendre aquesta percepció que el transport
és massa car, ja que compra un bitllet senzill per 10 minuts de trajecte. El transport
públic premia els clients habituals, és a dir,
amb els bitllets combinats i temporals el cost
per viatge es redueix moltíssim. Amb un títol
mensual, per exemple, s’estarà pagant entre
30 i 40 cèntims per trajecte; per tant, no crec
que el preu del transport públic sigui massa
alt. A més, a la zona metropolitana de Barcelona tenim la sort de comptar amb moltes
més opcions que a la majoria de les grans
ciutats del món, incloent-hi títols a preu reduït per a persones en atur, estudiants, jubilats o amb condicions especials.
I tot i que el preu no sigui massa alt, hi
ha pèrdues de fins a 150.000 euros l’any
per la gent que viatja sense bitllet.
Sí, el frau. És un delicte que no podem assumir i per això invertim en mesures per evitar-ho. Recentment hem implantat una mesura tecnològica que està donant molt bons
resultats: FGC i altres empreses ens vàrem
unir per dissenyar un sistema d’intel·igència
artificial anomenat Detector, que permet
detectar quan dues persones passen alhora al moment en què es valida un bitllet, el
que s’anomena popularment trenet. Si això
passa, el sistema fa una fotografia i l’envia a
l’agent d’estacions d’FGC més proper perquè pugui localitzar aquell que no ha pagat.
Amb aquest mecanisme antifrau i el disseny
totalment tancat de les nostres estacions
hem aconseguit tenir uns índexs de frau per
sota de l’1%.
Una empresa puntera no pot viure d’esquena a la recerca i al desenvolupament
per aconseguir una millora contínua.

Estem estudiant fer
transports directes de
mercaderies fora
de Barcelona, cap
al sud d’Espanya,
Alemanya i França

Quin paper juguen les noves tecnologies i la innovació a Ferrocarrils?
Des de fa anys treballem en una estratègia d'implantació progressiva del concepte
smart en la gestió de la companyia per tal
de donar un valor afegit al servei que oferim
als nostres clients. Així, l'smart train agrupa
el conjunt d'iniciatives i solucions posades al
servei de l'usuari per aconseguir una gestió
ferroviària intel·igent aplicant la tecnologia i
la innovació. D’aquesta forma, podem seguir projectant FGC com una empresa innovadora i eficient.
Hem estat pioners en la implantació d’un
model de gestió d’estacions automatitzat i
intel·igent, d’un sistema de control automàtic del frau a través de la intel·igència artificial, en màquines de lliurament automàtic
de paqueteria a les estacions, en la venda
online dels bitllets i en la geolocalització en
temps real dels nostres trens, com és el cas
de la línia Lleida-la Pobla, entre altres.
La iniciativa més recent és l’organització
d’un concurs d’aplicacions mòbils per promoure la creativitat al voltant de l’ús de
l’Open Data. Volem incentivar que totes
aquelles persones que ho desitgin puguin
desenvolupar solucions innovadores per a
enriquir l’experiència de viatge i l’ús de les
instal·acions d’FGC. Una manera òptima
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d’implicar els nostres usuaris en la millora
d’un servei públic.
FGC no és nomes tren, també és turisme
i també és muntanya.
A Turisme i Muntanya explotem actualment
cinc estacions: Vall de Núria, Vallter 2000,
Espot, Port Ainé i la Molina, i set trens turístics. Això ha arribat a representar el 20%
de la facturació total de l’empresa. Molta
gent es pregunta com una empresa pública gestiona estacions d’esquí, per exemple,
però amb el temps hem demostrar que és
sostenible i rendible perquè compta amb un
índex de cobertura positiu. Econòmicament
parlant, s’ha demostrat que per cada euro
que una persona gasta a l’estació de muntanya, deixa una mitjana d’entre 7 i 12 euros
en restauració i serveis complementaris al territori on es troba.
Quin volum de negoci suposa el transport de mercaderies a FGC?
De moment, continua guanyant el transport
per carretera quan parlem de mercaderies,
però nosaltres som una de les empreses
que més lluita per un mercat més sostenible. Ara per ara, FGC Cargo suposa un 4%
dels ingressos totals d’FGC amb el transport
de més de 700 mil tones l’any, però esperem que augmenti en un futur. Transportem vehicles i components de SEAT des de
la seva fàbrica de Martorell fins al Port de
Barcelona. Aquests serveis permeten estalviar la circulació de 27.000 camions l’any a
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les carreteres i autopistes catalanes, amb el
consegüent impacte en emissions de CO2.
També ens dediquem al transport de sal i
potassa des de Súria i Sallent al Port. D’altra
banda, estem estudiant fer transports directes fora de Barcelona, cap al sud d’Espanya,
Alemanya i França. El govern espanyol ja ens
ha autoritzat a crear una societat anònima
per poder operar fora de les nostres vies,
FGC Rail SA. Ara només necessitem aliances
i desenvolupar la idea.
Quines són les mancances que té Catalunya pel que fa al transport ferroviari?
A Catalunya tenim un problema de prioritats. Està àmpliament contrastat que el mitjà de transport intern més segur i fiable és
el ferroviari i seria bo que arribés al màxim
de territoris possibles. Però és important
que se segueixin unes pautes lògiques de
prioritats, no ho podem fer indiscriminadament. Crec, per això, que és vital que el
Corredor Mediterrani es faci real, no només
per Catalunya sinó per tot el sud d’Europa.
Fa més de vint anys que esperem que el
projecte vagi endavant i no només s’atura
des del govern central espanyol sinó que es
busquen alternatives inviables i s’ha invertit
en línies d’AVE ineficients o en aeroports
fantasma, per exemple. La unió de Catalunya i el País Valencià a la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani permetrà treballar conjuntament amb la Unió Europea
i esperem que s’impulsi definitivament el
projecte.

Creu que les empreses públiques tenen
un paper en la competitivitat del país?
Absolutament sí. El paper del sector públic
empresarial és fonamental en molts àmbits i
en particular en la provisió de serveis. El cas
d’FGC demostra que una empresa pública
pot ser un exemple de bon servei i bona
gestió. Tanmateix, perquè el sector públic
empresarial sigui eficient i eficaç, s’ha de
creure-hi i aplicar-hi un model de gestió més
proper a l’empresa privada que al sector públic. Si s’imposa a les empreses públiques un
model de gestió similar al d’una Conselleria
o una Direcció General, llavors és millor integrar-les directament a l’administració.
Malauradament, el context actual imposat
per algunes regulacions porta a restringir
l’autonomia de gestió i, a la pràctica, la capacitat de gestió de les empreses públiques.
Així s’està posant en perill un model que ha
donat molt bons resultats (no només a FGC,
també, per exemple, al sector sanitari) però
que actualment està en risc. El context actual fa molt difícil mantenir la competitivitat
i eficiència de les empreses públiques en restringir-ne enormement l’agilitat en aspectes
clau com el relleu generacional o la projecció
cap a nous mercats.
Tornant a la pregunta, crec que les empreses públiques poden i han de jugar un paper
clau per a la competitivitat del país, però
només si tenen prou autonomia de gestió
(sempre amb la corresponent supervisió) podran exercir aquest paper.

ENERGIA

NEGATIVA de les
grans elèctriques
a abaixar el preu
de l’electricitat
El mercat elèctric
espanyol requereix una
reforma en profunditat
en què prevalgui la
competència entre
operadors i la qualitat
de regulació/control
per tal que els preus
de l’electricitat deixin
de ser un fre a la
competitivitat de les
pimes

El sector elèctric és bàsic per a qualsevol
economia, atesa la incidència que tenen els
preus de l’electricitat sobre les famílies i el
sistema productiu. PIMEC ja fa temps que
denuncia que, en el cas espanyol, les pimes
suporten uns preus d’electricitat dels més
alts d’Europa i, per tant, és necessari abordar
una reforma profunda del mercat elèctric espanyol que equipari els nivells de rendibilitat
de les grans firmes del sector al mercat.

Sota el títol Resultats econòmics i financers
del sector elèctric espanyol, l’Observatori de
la pimec ha elaborat un informe que compara el nivell de beneficis que generen les
cinc empreses que dominen el mercat de
l’electricitat i que s’agrupen en l’Associació
Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA).
Comparant els resultats de les cinc elèctriques amb els de les pimes catalanes en un
període llarg (2003-2014), s’observa que
existeix una gran distància: el Benefici Net
sobre Vendes de les primeres és del 16,8%
de mitjana, enfront del 2,4% de les pimes.
És a dir, gairebé 7 vegades superior, tot i que
la distància entre les elèctriques i les pimes
catalanes s’ha reduït en els darrers anys.
En aquest sentit, el mateix estudi revela que
les grans companyies elèctriques van incrementar el seu benefici durant els anys de
crisi, malgrat que es va produir una caiguda sostinguda i important del consum de la
llum.
Pel que fa a la producció d’electricitat, fins
a l’esclat de la crisi el 2008 venia dominada
per les tecnologies tèrmiques. Des d’aleshores, la tèrmica ha anat perdent pes absolut
i relatiu en favor de la hidràulica, l’eòlica i
la solar. La nuclear, per la seva banda, ha
mantingut la quantitat d’energia generada

El benefici net sobre
vendes de les cinc
grans elèctriques és 7
vegades superior al de
les pimes

de forma molt estable, fet que ha provocat
una reducció del seu pes relatiu en el total.
Aquestes dades posen de manifest que les
grans elèctriques tenen marge per reduir el
preu de l’electricitat i facilitar la competitivitat empresarial. PIMEC reitera, per tant, que
el mercat elèctric espanyol requereix una
reforma en profunditat en què prevalgui la
competència entre operadors i la qualitat de
regulació/control, per tal d’apropar les rendibilitats de les elèctriques i, per tant, els preus
de l’electricitat, al mercat.
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BEN FET!

MARCA EL SEU
FULL DE RUTA
El distintiu Ben Fet!
Qualitat d’aquí, impulsat
per PIMEC, va convocar
més de 70 participants
en el seu primer congrés
celebrat a Món Sant
Benet, a Sant Fruitós
de Bages. La trobada
va permetre mostrar la
solidesa adquirida
pel projecte en els seus
dos anys i escaig
d’existència i presentar
el full de ruta.

La tria de Món Sant Benet no ha esta casual.
Va ser aquí on, el març de 2014, es presentava per primera vegada aquesta iniciativa
impulsada per un grup d’empresaris de la
Catalunya central, amb el suport de PIMEC i
de la Diputació de Barcelona. Ben Fet! Qualitat d’aquí va néixer per certificar l’origen, la
qualitat i la traçabilitat dels productes i serveis catalans. La gran força d’aquest distintiu
és que està pensat per estimular un cercle
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Esteve Pintó, president de Ben Fet!

virtuós: fomentar el consum de proximitat;
enfortir les empreses catalanes; guanyar capacitat exportadora; augmentar el compte
de resultats i, així, poder seguir invertint i
generant riquesa en el territori.
PROJECTE ESTRUCTURAT
Durant aquests dos i anys i escaig el projecte
ha anat guanyant adhesions. Un total de 32
empreses ja en són membres i 25 més estan
en procés de certificació. Però més enllà de
les xifres concretes, aquest període inicial ha
servit per estructurar Ben Fet! en els seus valors, objectius i mètodes de treball.
Així ho van posar de manifest el seu president, Esteve Pintó, i el seu director, David

Giménez. Pintó va fer èmfasi en el treball
rigorós que s’ha fet per establir els criteris
de certificació, que va definir com “la clau
del procés”. Per la seva banda, Giménez
va destacar els esforços “per construir una
marca honesta i de prestigi” pensada per
interpel·ar “empreses, distribuïdors i consumidors”. Resulta fonamental, segons
Esteve Pintó, “que el consumidor entengui
que quan compra està decidint el país que
vol perquè la seva acció incideix de forma
directa en l’economia”. No menys important en aquesta primera etapa han estat
la creació d’un sistema de governança i de
gestió del projecte, així com el disseny d’un
pla de negoci. Tot plegat s’ha fet amb una
directriu molt clara, que David Giménez va

Participants del 1r Congrés Ben Fet!

sintetitzar així: “el projecte ha de ser sostenible i viable per si mateix”.
ESTRATÈGIA PER GUANYAR
Els promotors de Ben Fet! volen arribar a
finals d’any amb 86 membres i de cara al
2020 s’ha posat un llistó alt: 1.400 membres. El futur passa per una estratègia basada en el desenvolupament de cinc grans
eixos que Esteve Pintó i Núria Sala, directora de E2S, van anar desgranant.
El primer eix -anomenat “el canvi”- posa
l’accent en com empreses, distribució i
clients/consumidors han d’incrementar la
consciència de la seva capacitat transformadora. El segon -el retorn- es refereix a
la imbricació entre la projecció local i global
de l’activitat econòmica (glocal). El tercer
eix és la difusió. Núria Sala el va qualificar
“com la gran oportunitat de fer arribar els
nostres valors a un públic ampli”, i va anunciar un “pla d’impacte” que s’anirà desplegant tant als mitjans tradicionals (premsa,
ràdio i televisió) com a Internet (web i xarxes socials). El quart eix de l’estratègia és
el món. Aquí el repte es troba a contactar
amb destinataris internacionals que puguin
valorar el que significa Ben Fet! Les fires i
les missions comercials a indrets selectes
són instruments per aconseguir-ho, però
Núria Sala va recordar que “els milions de
visitants que rep Barcelona són una oportunitat per aconseguir la internacionalització
des de casa nostra”. El darrer eix -el nuclies basa a potenciar i millorar la comunicació interna entre els membres.

CONVIDATS I DEBAT
Els organitzadors van convidar els representants de dues iniciatives de certificació
de la qualitat, una de la Bretanya i l’altra
del País Basc. José Martínez, de Produit en
Bretagne, va explicar com aquest projecte
impulsat el 1993 ha aconseguit incorporar
370 empreses amb 100.000 treballadors
i va destacar que “avui és un interlocutor
econòmic i social de primer ordre”. Produit en Bretagne ha aconseguit una de
les fites que es va marcar: crear ocupació
a la regió. A més, el segell ha esdevingut
un sinònim de qualitat a tot França. Per
la seva part, el representant d’Euskolabel i
director de HAZI Fundazioa, Asier Arrese,
va descriure el segell “com a centre d’una
estratègia per salvar el sector primari en
un país fortament industrialitzat”.
Els representants basc i francès van participar en un diàleg obert amb la resta
d’assistents moderat pel periodista de
TV3 Albert Closas. Durant el debat es va
posar en relleu la importància que el segell no esdevingui una finalitat en si mateixa i que es fonamenti en “continguts
reals”.
El president de PIMEC, Josep González,
va cloure el congrés amb un breu parlament en què es va congratular del gran
avenç que havia experimentat el projecte i va recalcar que el potencial de Ben
Fet! rau en la seva visió multisectorial,
transversal i independent d’interessos
polítics o ideològics.

“Convertiu-vos
en plataforma!”
Alfons Cornella, fundador d’Infonomia i Co-Society i una de les
veus amb més autoritat en matèria
d’innovació a Europa, va pronunciar la conferència Les marques en
l’era dels mitjans socials. Cornella
va argumentar que l’època en què
una minoria amb poder decidia el
discurs dominant i l’oferta s’havia
acabat. El nou paradigma social i
comunicatiu es basa en la crowdculture, que es podria traduir com
a “cultura de la multitud” i suposa
un gir de 180 graus respecte a l’esquema anterior. Les noves tendències surten de baix i es manifesten
sovint a Internet a través dels seus
propis canals que superen amb
escreix l’impacte dels canals corporatius. Els projectes que vulguin
triomfar hauran d’escoltar què
s’està dient a les xarxes. Aquesta
nova cultura s’articula al voltant
de plataformes –com Amazon–
que Cornella va qualificar com “un
dels millors instruments per llegir
bé les demandes del mercat”. I va
suggerir a Ben Fet! la creació d’una
plataforma “per conèixer els desitjos i preferències de la gent”.
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HOMENATGE
ALS CLÀSSICS
DE PIMEC
Tamansa, sòcia des de 1977; Comercial Ceramista, sòcia des de 1984, i
Mudanzas Casa Rojal, sòcia des de 1986, són només algunes de les empreses que fa més de 30 anys que són sòcies de PIMEC i que han estat
homenatjades per la patronal.
PIMEC ha celebrat diversos actes de Reconeixement al Soci arreu del territori per
retre homenatge a les empreses associades amb més antiguitat. A l’acte que
s’ha celebrat a Barcelona, el president
de PIMEC, Josep González, ha donat les
gràcies personalment als empresaris i empresàries reconeguts per la seva fidelitat,
confiança i suport durant tots aquests
anys. Així mateix, ha mostrat la seva admiració cap a totes les empreses sòcies i
els socis col·lectius pels seus projectes i
la seva tasca, i els ha encoratjat a seguir
endavant amb la mateixa empenta.
Josep González ha presentat cadascuna
de les empreses assistents, tot esmentant
algunes anècdotes que han amenitzat la
trobada. Seguidament, s’han exposat les
novetats i les fites assolides per PIMEC i
ha començat un interessant debat en què
s’han posat sobre la taula els diferents temes que afecten directament les pimes i els
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autònoms i dels quals l’entitat pren bona
nota per seguir treballant en una sol·lució:
morositat, excés de càrregues formals, tipus impositius regressius, legislació laboral,
formació, preu de l’electricitat, infraestructures, contractació pública i barreres a l’emprenedoria i a la segona oportunitat.
En aquest context, el president de PIMEC
ha apuntat que “cal que les legislacions
es facin pensant en les pimes, que són
el 99,8% de les empreses, i que incorporin les excepcions o particularitats necessàries per regular les grans empreses
d’acord amb les seves característiques
diferenciades”.
La trobada, que també ha servit als assistents per estrènyer vincles i compartir
experiències amb altres empresaris i empresàries, ha finalitzat amb el lliurament
dels diplomes i els obsequis de reconeixement per part de PIMEC.

EMPRESES
HOMENATJADES
BAIX LLOBREGAT L'HOSPITALET

LLEIDA

• COMERCIAL NADELL

• GRIMEC - GREMI D'INSTAL·LADORS
I MANTENIDORS D'EXTINTORS I
SISTEMES CONTRA INCENDIS DE
CATALUNYA

• CYDESA

• INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

• ESPRESSO 95

• ESTEVES-DWD

• MUDANZAS CASA ROJALS

• GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN

• GALVANIZADOS TENAS

• POBALLE

• HIDROMATIC PONENT

• LABORATORIOS ORDESA

• SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS

• VIUDA PIFARRÉ I CIA

• MOVILFRIT

• SPIN

• REPRESENTACIONS INDUSTRIALES
MASSAGUÉ

• TURCO ESPAÑOLA

• TALLERES MAF

CATALUNYA CENTRAL

• TAMANSA - TALLERES MANUTENCIÓN

BARCELONA
• ADADE BARCELONA
• AEAPAF - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
AGENCIAS DE PRENSA Y ARCHIVOS
FOTOGRÁFICOS
• AFCA - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
Y COMERCIALIZADORES DE ADITIVOS
Y COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS
• ASEPYME BCN

• ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES
DE TREBALLS FORESTALS

• ATLÁNTIDA MÉDICA DE
ESPECIALIDADES
• AUTOCARES ÍZARO
• CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
BARCELONA
• COMERCIAL CERAMISTA GAYA
HERMANOS

• BIOVERT

TERRES DE L'EBRE
• CEMS - COL·LECTIU D'EMPRESARIS
DEL MOBLE DE LA SÉNIA

VALLÈS OCCIDENTAL

• ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS
CATALANS OFICIALS

• ARMELUX INTERNACIONAL

• COL•LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS
INDUSTRIALS DE MANRESA

• CATOR (CATALANA DE TRACTAMENT
D'OLIS RESIDUALS)

• GREMI D'INSTAL·LADORS DEL BAGES I
BERGUEDÀ
• UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS
DE MANRESA
• VIC COMERÇ

• ASESORÍA CARDELLACH & PANADÉS
• ASOCIACIÓN DE PREPARADORES DE
TIERRAS Y SUSTRATOS (APTYS)

• BENITO ARNÓ E HIJOS

GIRONA
• AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA
• ASSOCIACIÓ GIRONINA
D'EMPRESÀRIES
• BICICLETAS ESTEVE
• BURÉS PROFESIONAL
• CARROCERIAS AYATS
• FÉLIZ RIBERA E HIJOS

• FETOR - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
TÉCNICOS ORTOPÉDICOS

• FIBRAN

• GREMI D'EMPRESES DE PINTURA DE
BARCELONA I COMARQUES

• INDUSTRIAS CERÁMICAS BRANCÓS

• GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL
• TALLERES MECÁNICOS COMAS
• TRANSPORTS PORQUERES

• BEBE DUE ESPAÑA

• CEMS - COL·LECTIU D'EMPRESARIS
DEL MOBLE DE LA SÉNIA
• CHOCOLATES SOLE
• CIRCUTOR
• CONIEX
• ESLA CABLES Y CONEXIONES
• ESSENTRA COMPONENTS
• HABASIT HISPANICA
• INDUSTRIAL DE CELOSIAS
• LEONELLI
• POSIMAT
• PROQUIMIA COSMETICS
• RIEUSSET

VALLÈS ORIENTAL
• INDUSTRIAS TAPIA I EMBOTITS
PEDRAGOSA
• LABORATIORIOS CALIER
• PLASTICBAND
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“Per a mi, ser empresari
significa donar CONTINUÏTAT
A UN PROJECTE DE VIDA
FAMILIAR”
L’empresari de 31 anys Josep Soto ha estat designat president de PIMEC Joves. Tercera generació
d’empresaris, és responsable financer i de compres, i adjunt a la gerència de CAYPI CATALUNYA.
Forma part de PIMEC Joves des de l’any 2013 i,
fins ara i des del 2014, ha presidit la territorial
del Vallès Oriental. Soto pren el relleu de Miquel
Camps, que seguirà presidint PIMEC Metall i
formant part del Comitè Executiu de PIMEC.

En tres paraules, què és PIMEC Joves?
Connexions, afterwork i representativitat.
Què vas pensar quan et van proposar
ser president de PIMEC Joves?
Quan en Miquel Camps em va proposar per al càrrec, vaig tenir una sensació
d’alegria barrejada amb molt de respecte. Crec que és un orgull poder defensar
el paper dels joves d’una entitat com PIMEC, però alhora això comporta molta
responsabilitat. Evidentment, un cop s’ha
fet oficial el relleu, sento agraïment per
la confiança que m’han donat i, sobretot,
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il·usió pel gran repte que tenim davant.
La motivació és màxima, ja que sóc molt
jove i tenim anys per endavant per poder
fer créixer aquest projecte.
Com has fet front a aquests primers
mesos de mandat?
En primer lloc, estem redefinint el projecte amb els membres de la comissió
(presidents territorials inclosos) per tal de
fixar-nos uns objectius a curt i mitjà termini. L’equip està il·usionat i, sobretot, concentrarem tots els esforços a fer accions
per donar valor als nostres socis i seguir

En clau personal

creixent com a col·ectiu. Molts reptes per
a aquest 2017!
Quin és el teu repte principal al capdavant de PIMEC Joves?
Reforçar el sentiment de pertinença. Fins
ara s’ha fet una tasca molt bona quant
a creixement i, tot i que hem de continuar reforçant aquesta línia, també hem
d’aconseguir crear allò que faci que un
jove empresari o empresària vulgui sentir-se part de PIMEC Joves. Que ho vulgui ser només pel fet de satisfer la seva
necessitat de formar part d’un grup que
comparteix les seves inquietuds.
És més difícil transmetre aquest sentiment de pertinença entre el col·ectiu
jove?
És cert que en els darrers temps s’ha intensificat el debat sobre el paper que juguen les organitzacions empresarials en
la societat actual i això no ens ajuda, però
tots els empresaris i empresàries joves
hem de ser conscients que a Catalunya
hi ha una patronal independent dedicada
exclusivament a les pimes i els autònoms.
PIMEC ha treballat i ho continuarà fent
a favor de les pimes en tots els àmbits
i nivells, des de denunciar els preus de
l’energia i l’alta pressió fiscal, contribuir
decisivament en l’elaboració de les lleis
de simplificació administrativa i del SOC a
Catalunya, fins a la reforma laboral, la llei
de morositat o la de contractació pública
al Congrés dels Diputats.
Aquests problemes per a la solució
dels quals PIMEC treballa, són els que
també tenen els joves empresaris?
Sí, aquests i molts més. A les empreses
de nova creació, la majoria d’elles regentades per joves empresaris, s’hi sumen altres problemes com el finançament. Des
de Joves treballem perquè les institucions
donin suport a aquells projectes empresarials altament viables i estratègics per
al país.

Com et descriuen els teus amics?
Entenc que la majoria em definirien
com una persona responsable però tossuda, optimista però realista, i sobretot
molt alegre. Tinc molta sort de la gent
que tinc al meu costat, a tots els nivells.
Un referent?
El meu pare, sense cap mena de dubte.
Tot el que sóc és gràcies al que estic
aprenent treballant conjuntament amb
ell, i especialment als consells que em
dóna a diari per seguir creixent com a
persona i com a empresari. És envejable la capacitat emprenedora i empresarial que té i que ha demostrat durant
tota la seva trajectòria professional.
Emmirallar-te en una persona com ell,
fa que et vulguis superar cada dia.
Un ídol?
Mai he estat d’idolatrar ningú en concret
(em refereixo a un famós, esportista, empresari, o similar), però el cert és que considero un ídol tota aquella persona que
aconsegueix triomfar en la vida, a qualsevol nivell, fent el que li agrada, dedicant
el temps a la seva passió i, en definitiva,
sent feliç fent el que fa.
Una ciutat per viure?
Tot i que sóc de poble, i que com Sant
Fost de Campsentelles no hi ha res…,
Barcelona, sense cap mena de dubte.
Crec que és una ciutat que ho té tot
i som afortunats de poder-hi viure.
Mar, muntanya, oci, cultura... Infinites
possibilitats de fer coses gaudint de la
ciutat, amb un clima envejable.
L’últim llibre que has llegit?
Joc de trons-Tempesta d’espases; he
trigat a enganxar-me a la saga de
George R.R. Martin, però ara no hi ha
qui ho aturi.
Quants diaris llegeixes al dia?
Menys dels que m’agradaria. Faig
molt ús del servei Titulars del dia, que
oferiu des del departament de comunicació, i, a més, acostumo a repassar
diàriament la versió digital d’EXPANSIÓN a través de l’App.

Per això és necessari tenir un col·ectiu
de joves empresaris dintre de la patronal?
Per això i perquè tenim maneres de fer
les coses diferents, tant de relacionar-nos
com de gestionar les nostres empreses i,
per tant, considerem vital tenir el nostre
propi col·ectiu. Per exemple, els actes que
organitzem des de PIMEC Joves tenen un
distintiu especial. Ens agrada fer contactes, compartir experiències i buscar solucions, alhora que ens divertim. Potser
amb un aire més desenfadat i relaxat.
A més, cal tenir en compte que PIMEC
Joves és una magnífica pedrera de futurs
socis de PIMEC. Entre els projectes més
immediats per reforçar aquest col·ectiu
dintre de la patronal hi ha oferir un servei
específic per a Joves.
Què poden aprendre els empresaris i
empresàries sèniors de vosaltres?
Molt! Igual que nosaltres d’ells. L’intercanvi d’idees i impressions entre noves i
ja consolidades generacions d’empresaris ha permès enfortir encara més la raó
de ser de la nostra patronal i reinventar
estratègies de negoci per ser més competitius.
Ho tens molt clar!
Sí, jo vinc d’una empresa familiar, CAYPI
CATALUNYA. He après molt dels meus
pares, i crec que ells de mi també.
Què és per a tu ser empresari?
Ser un bon empresari és tenir la capacitat
de gestionar una organització per fer que
funcioni, sentir passió pel que fas i, sobretot, disposar de la capacitat de fixació
d’objectius, presa de decisions i assumpció de riscos. Personalment, per a mi ser
empresari significa donar continuïtat a
un projecte de vida familiar, sóc la tercera
generació que em dedico al sector dels
recobriments, i com a objectiu principal
em fixo el creixement del negoci i la millora contínua en el nostre àmbit.
29

FEM | NO DEDICARÀS DUES HORES A SABER COM POTS DEFENSAR LA TEVA EMPRESA?

EL SECRETARI GENERAL
DE PIMEC CLOU EL SEU
CICLE DE JORNADES A
BARCELONA
Més d’un miler d’empresaris han participat a les
11 sessions que s’han celebrat arreu del territori
català durant aquest 2016
Sota el títol “No dedicaràs dues hores a
saber com pots defensar la teva empresa?”, Antoni Cañete, secretari general
de PIMEC, ha recorregut diferents punts
de Catalunya durant aquest 2016 amb
l’objectiu d’apropar al teixit empresarial
les accions que du a terme la patronal en
la defensa i representació dels interessos
de les pimes i dels autònoms, així com la
seva contribució activa en el creixement
i competitivitat del teixit empresarial del
país.
El de Barcelona ha estat el darrer
d’aquests actes. Celebrat al CaixaForum
davant de més de 200 empresaris i empresàries, el secretari general de PIMEC
ha tancat el cicle de sessions manifestant
el seu agraïment al miler de persones que
han participat en les onze jornades que
s’han dut a terme arreu del territori català: “per a mi ha estat una experiència
molt enriquidora. Poder compartir inquietuds amb el teixit empresarial d’una
manera més pròxima, ens ajuda a millorar en la nostra missió de defensa i reprePIMECNEWS 51 | GENER - ABRIL 2017

sentació dels interessos de les pimes i els
autònoms”.
Durant la seva conferència, Antoni Cañete ha recordat que “les pimes estan considerades el motor de l’economia però,
en canvi, el marc normatiu i legal no està
dissenyat per fomentar que l’economia
creixi i prosperi a través de les pimes”. En

“El marc normatiu i
legal no està dissenyat
per fomentar que
l’economia creixi i
prosperi a través
de les pimes”
aquest context, ha dit que “la morositat
continua sent una xacra per a les pimes i
ja ha provocat el tancament d’un terç de

les 500.000 empreses que han desaparegut des de l’inici de la crisi”. Això no
obstant, “la lluita que portem des de fa
molts anys contra la morositat ha permès
que les pimes disposin d’un marc jurídic
favorable que considera il·legal pagar
més enllà dels terminis fixats”. A més,
“sembla que per fi aconseguirem el llargament reclamat règim sancionador per
a aquelles empreses que no compleixen
amb els terminis de pagament que estableix la Llei, fet que contribuirà a acabar
amb la situació de domini de les grans
empreses”, ha afegit el secretari general.
També s’ha referit al sistema tributari,
que actualment “està bàsicament pensat
per a les grans empreses i grups empresarials”. Les darreres mesures aprovades
pel nou Govern de l’estat per quadrar els
comptes públics davant les exigències de
la Comissió Europea, tornen a impactar
sobre la fiscalitat de les pimes i “això
afecta la competitivitat empresarial i, per
tant, el país”. En aquest context, Antoni Cañete ha manifestat que la patronal
està treballant per reduir les càrregues
formals i fer-les proporcionals a la dimensió de l’empresa, i molt especialment
per aconseguir una proposta alternativa
a l’IVA de caixa per evitar els problemes
fiscals derivats de la morositat.

El secretari general durant la jornada celebrada a Barcelona.

Un altre tema que ha tingut especial rellevància és la contractació. El pes que té
la petita i mitjana empresa en la contractació pública és molt inferior al de la seva
contribució al conjunt de l’economia,
tant en nombre d’empreses com de riquesa generada. “És per això que PIMEC
lluita per aconseguir que la incidència de
les pimes en aquest àmbit sigui la que es
correspon d’acord amb la seva aportació
a la riquesa generada”, ha assenyalat Antoni Cañete. Les darreres mesures aprovades pel Govern en aquest sentit “no
van en la bona direcció”, conclou el secretari general. Davant d’això, la patronal
“ha proposat una sèrie d’esmenes al text
presentat pel Govern, l’aprovació de les
quals eliminaria ambigüitats i contradiccions, i permetria a les pimes un millor
accés a la contractació pública”.
Tenint en compte que la crisi ha castigat
durament moltes persones empresàries i
autònomes que han perdut el seu negoci,
el secretari general de l’entitat ha explicat
que a través del programa emppersona
de la Fundació PIMEC “ajudem els empresaris a trobar una segona oportunitat”.
En aquesta línia, la patronal també està
actuant perquè es reguli veritablement
la segona oportunitat “despenalitzant el
fracàs i facilitant l’accés al finançament”.
Seguint amb les conviccions que PIMEC
defensa amb tenacitat davant dels diferents òrgans de decisió, el secretari
general ha denunciat que “a Catalunya
i Espanya paguem l’energia més cara
d’Europa”. A més, no s’han impulsat les
energies renovables i no s’ha avançat ni
en la liberalització ni en el reforçament

“El règim sancionador
per a empreses
moroses contribuirà
a acabar amb la
situació de domini de
les grans empreses”
de la competència ni en la supervisió
del sector. Per això, la patronal treballa
per “abordar seriosament la planificació
energètica, definint un marc regulador
estable i evitant la discriminació que representa que les empreses amb consums
més baixos surtin perjudicades, sobretot
ara que es penalitza l’autoconsum amb
uns gravàmens inèdits a Europa”.
Antoni Cañete ha conclòs la seva ponència defensant que “creiem en un model
patronal que separi la representació de
pimes i de grans empreses. És l’únic model de futur possible per a un rellançament del progrés social i econòmic. És
fonamental que el país segueixi comptant amb una patronal dedicada exclusivament a les pimes i els autònoms, una
organització activa, transparent i democràtica que les defensi”.
De la mateixa manera que en les 10 sessions anteriors, la jornada ha finalitzat
amb una sessió networking que ha permès als empresaris del territori compartir
experiències i coneixements, tot facilitant la creació de relacions empresarials
i oportunitats de negoci.
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SOM NOTÍCIA...
L’ambaixador del
Canadà visita PIMEC

Joan Vila,
nou president de la
Comissió d’Energia
Joan Vila, empresari, professor i articulista, ha estat designat nou president de
la Comissió d’Energia de la patronal. Vila
és director executiu d’LC Paper, empresa ubicada a Besalú i que es dedica a la
fabricació de paper tissú i de paper per
al mercat de l’hostaleria. A més, compta
amb una dilatada trajectòria en l’àmbit
de la docència i la comunicació.
El nou president de la Comissió d’Energia
afronta amb i·usió aquesta nova etapa i
amb la voluntat que la Comissió d’Energia segueixi sent un referent i líder en el
seu àmbit davant les administracions, els
mitjans de comunicació i l’opinió pública. Així mateix, Joan Vila pretén millorar
l’eficiència energètica i fomentar la transició cap a les renovables, així com vetllar perquè els preus de l’energia siguin
els adients per a les pimes i les facin més
competitives en el món global.
Joan Vila pren el relleu de Vicenç Pedret,
que continuarà com a membre de la Comissió però deixa la presidència per dedicar-se a la seva empresa. Carles Vivas
passarà a ocupar la vicepresidència de la
Comissió.
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Acord entre la Creu
Roja i la Fundació
PIMEC
La Fundació PIMEC i la Creu Roja han signat un acord de co·aboració que té per
objectiu reafirmar el suport a les persones
en situació de vulnerabilitat social afectades per la situació de crisi econòmica a
través de serveis d’ajut a l’emprenedoria
i l’ocupació.
El conveni, signat per Antoni Aguilera,
president de la Creu Roja a Catalunya, i
Joaquim Llimona, president de la Fundació PIMEC, unifica esforços per anar un
pas més enllà i treballar per la consolidació
dels negocis iniciats i el foment de l’autoocupació en persones amb dificultats.
Tots dos presidents han manifestat la importància de treballar en xarxa en l’àmbit
de la reinserció social i professional, sobretot en la situació actual de dificultat
econòmica per a aquest tipus de co·ectiu. Així, s’ha subratllat que l’activitat
d’aquestes persones va més enllà del
context productiu i s’expandeix a altres
àmbits personals.

El president de PIMEC, Josep González, i
l’ambaixador del Canadà a Espanya, Matthew Levin, s’han reunit a la seu de PIMEC amb l’objectiu d’estrènyer els llaços
de co·aboració i enfortir les relacions entre Catalunya i el Canadà. Durant la trobada s’han tractat de manera conjunta
diferents temes relacionats amb el món
de l’empresa, centrant l’atenció molt especialment en l’Acord Econòmic i Comercial entre la UE i el Canadà (CETA).
El president de PIMEC ha destacat de manera positiva aquest acord “progressista
i integrador” i que, quan entri en vigor,
“suposarà un important impuls per al
creixement econòmic i també per a les
pimes”. Per la seva banda, l’ambaixador
ha convidat les empreses catalanes “a explorar des d’ara mateix les oportunitats
de negoci amb el Canadà”.
La reunió també ha comptat amb la participació de la cònsol general del Canadà a
Barcelona, Kathryn Burkell, del conseller
polític de l’ambaixador, Simon Cridland,
de l’adjunt a presidència en relacions externes i president de la Fundació PIMEC,
Joaquim Llimona, i del president de la
Comissió Internacional de PIMEC, Víctor
Campdelacreu.

PIMEC Logística
s’integra a la plataforma europea ALICE
PIMEC Logística s’integrarà a la plataforma tecnològica europea de logística
ALICE (Aliance for Logistics Innovation
through Collaboration in Europe). Es
converteix així en la primera organització
empresarial catalana que entra en aquesta plataforma i reforça la seva posició en
un dels sectors clau per a la integració europea i el creixement eaconòmic a la UE.
La plataforma ALICE, amb seu a Brusse·es, és una agrupació d’empreses i entitats que té com a missió desenvolupar
una estratègia global en l’àmbit de la logística i les cadenes de subministrament,
i identificar les necessitats del sector en
matèria de recerca i desenvolupament
(R+D). ALICE reuneix els principals protagonistes europeus del sector, entre els
quals destaquen multinacionals del transport, la logística i les tecnologies de la
informació, així com més de 10 clústers
de logística.
El president de PIMEC Logística assenyala
que “la integració de la nostra sectorial
a ALICE ens permetrà posicionar-nos en
l’àmbit europeu, identificar vies de co·aboració amb altres entitats i participar en
el futur desenvolupament del sector en
l’àmbit tecnològic i estratègic”.

Innovació, clau per a
la competitivitat de
les pimes
Una cinquantena d’empresaris i empresàries membres de la Junta Directiva
de PIMEC i interessats en les noves tecnologies i la innovació han visitat el Centre
Internacional d’HP Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, un dels centres d’investigació més emblemàtics d’HP.
Aquesta visita s’emmarca en l’aposta de
PIMEC per la innovació i les noves tecnologies digitals, elements clau per a la
competitivitat de les pimes. La patronal
és conscient que la transformació en
aquest àmbit està impactant en la forma
de treballar de pimes i autònoms, que
estan adaptant eines digitals que els permetran ser més eficients.
En aquest context, el president de PIMEC,
Josep González, que ha participat a la visita, ha destacat que “és molt important
posar a l’abast de les petites i mitjanes
empreses aquestes tecnologies que sovint només ho estan de les grans. Estem
en un moment decisiu en què només les
empreses que siguin capaces d’adaptar-se i d’utilitzar aquestes tecnologies
de forma eficient podran competir i, fins
i tot, sobreviure”. Així mateix, ha assenyalat que “és important tenir en compte
que els llocs de treball evolucionen i que,
per tant, empresaris i treballadors hem
d’adaptar-nos a aquesta nova situació laboral o correm el risc que augmenti l’atur
i l’exclusió social”.

Comunica’t: suport
a la comunicació
empresarial en català
Una comunicació eficaç i un bon ús de
la llengua són sinònims de qualitat i, per
tant, ajuden a millorar la competitivitat
de qualsevol empresa. Conscients d’això,
PIMEC i el Departament de Cultura de la
Generalitat han posat en marxa Comunica’t, un programa de suport a la comunicació empresarial en català.
L’objectiu és ajudar les pimes, els autònoms i els emprenedors a millorar i potenciar el vessant comunicatiu dels seus
productes o serveis i, al mateix temps,
fomentar la llengua catalana en el sector
empresarial.
En aquest context, la patronal ofereix
tasques d’acompanyament i serveis d’assessorament a les pimes i autònoms en
l’àmbit de la comunicació i facilita tots els
recursos d’interès empresarial per a una
comunicació eficaç i un bon ús de la llengua a través del seu web www.comunicat.pimec.org.
En el marc del projecte, s’han organitzat vuit sessions de sensibilització sobre
comunicació i llengua arreu del territori
català que han reunit més d’un centenar
d’empresaris i empresàries.
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Míriam Sabaté,
directora del Departament Internacional de PIMEC

Com afecta les pimes
catalanes, LA VICTÒRIA
DE TRUMP?
Les enquestes preelectorals posicionaven
Hillary Clinton com la candidata preferida per a la presidència dels Estats Units
però, per a sorpresa de molts, el vot real
dels nord-americans va donar finalment
la victòria al magnat immobiliari Donald
Trump.

“La reducció del lliure
comerç representaria
un gran pas enrere, ja
que minvaria la competitivitat de les empreses i limitaria les oportunitats de negoci”

Tothom n’ha parlat molt, de les intencions del que serà el 45è president dels
EUA; de moment, però, l’única certesa
és que les relacions internacionals com
s’han conegut fins ara patiran una transformació.

Per començar, Trump va prometre retirar el suport econòmic a l’OTAN si la resta de membres no augmenten les seves
aportacions, però també poden estar amenaçades altres organitzacions multilaterals com l’OMC o el Banc Mundial, que,
segons la visió del nou president, són ineficients.
D’altra banda, es preveu que una de les mesures més immediates sigui la paralització de les negociacions dels tractats de
lliure comerç que estaven en vies de redacció (TTIP) o de ratificació (TPP). Més enllà de les repercussions que tingui la pròpia
paralització, es tem que això pugui desencadenar l’adopció
de polítiques proteccionistes en altres països.
Des de PIMEC considerem també que la reducció del lliure
començ representaria un gran pas enrere, ja que minvaria la
competitivitat de les empreses i limitaria les oportunitats de
negoci. Tenint en compte que, tradicionalment, el partit republicà ha tendit a la liberalització del comerç, s’espera que
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l’afany proteccionista de Trump quedi
amortit per l’actuació de les cambres
i el Senat.

Respecte a la relació que estableixi a
partir d’ara amb regions específiques,
s’especula amb la possible paralització
del procés de desbloqueig en què està
immers actualment l’Iran. Pel que fa a
Rússia, es creu que augmentarà el seu
poder i que es convertirà en el nou
aliat dels americans en la lluita contra
Estat Islàmic, mentre que Mèxic serà, sens dubte, un del més
afectats pels canvis en la política exterior americana. Si bé no
es parla de la construcció del mur com una possibilitat real, sí
que es creu que tindrà un impacte en la indústria fronterera,
en els moviments migratoris i, sobretot, en la situació dels
immigrats il·legals en el país.
Sense oblidar els reptes interns que haurà d’afrontar el nou
president en matèria de cohesió social, la comissió mostra la
seva preocupació per la possibilitat que el seu discurs populista
pugui donar força a les organitzacions polítiques d’ultradretes
que ja han anat guanyant pes a Europa en els últims anys, cosa
que representaria un perill per a la cohesió europea. Especialment, es creu que els resultats del referèndum pel BREXIT tindran una repercussió més directa en el curt termini.
Estem, doncs, a l’expectativa dels esdeveniments reals que
tindran lloc en un futur pròxim i de com aquests afectaran
Europa amb eleccions a Alemanya i França, sota l’amenaça de
l’onada populista.

WWW.PIMEALDIA.ORG
Entra, informa-te’n, comparteix...

ASSEGURANÇA

PER BAIXA LABORAL
Subsidi Exprés
La peça que et faltava com a autònom!
Des de només 10€ mensuals, com a soci de PIMEC contracta de
manera personal (autònoms) una cobertura asseguradora de 900 €
al mes en el cas d'estar de baixa laboral per malaltia o accident.
Amb la confiança de MÚTUACAT i PIMEC.

Contacta amb PIMEC Mediació d'Assegurances:
Tel. 93 496 45 00 • mediacioassegurances@pimec.org
*Contacta amb PIMEC Mediació d'Assegurances per consultar totes les condicions d'aquesta cobertura.

35
pimec.org

FEM

Fas tan bé la teva feina
que necessites explicar-ho
i diferenciar-te
de la competència?
Més enllà del producte català hi ha el producte
BEN FET! Qualitat d’aquí
Comprova si la teva empresa compleix els requisits
per formar part del projecte BEN FET!, principis
que fan al·lusió a:
· Els seus criteris de qualitat
· La seva contribució a l’activitat econòmica de Catalunya
· La destinació d’una part dels seus beneficis al territori

benfet.cat

Suma-t’hi!
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La marca de les empreses compromeses
amb la qualitat, el territori i la feina ben feta.
Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

