REVISTA DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

PIMEC RECONEIX
LA CONTRIBUCIÓ
DE LES PIMES I ELS
COL·LECTIUS A
LA SUPERACIÓ DE LA
CRISI DE LA COVID-19
La 34a edició dels Premis
Pimes també distingeix Josep
González amb la Medalla d’Or
al Reconeixement Empresarial.
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StilChest: Arriben les
estacions de treball portàtils

Els problemes de subministrament
impedeixen el bon funcionament de
les pimes

L’impuls de les renovables per
assolir els reptes de la transició
1
energètica

LA TEVA EMPRESA
COMPLEIX TOTES LES
OBLIGACIONS LEGALS?
Des del departament jurídic de PIMEC et facilitem una eina
d'autodiagnosi perquè puguis comprovar si la teva empresa
compleix amb tots els requeriments legals.
Dedica 5 minuts a comprovar que estàs cobert/a jurídicament
en aspectes dels àmbits laboral de prevenció de riscos,
protecció de dades, igualtat o mercantil.

pimec.org

ACCEDEIX A L'EINA
D'AUTODIAGNOSI

EDITORIAL
Mirem el 2022 amb un optimisme moderat per la incertesa envers l’evolució de la pandèmia i l’aparició de la variant òmicron, i per les variables de context que interfereixen
en la recuperació; com els fons europeus o l’encariment de l’energia i les matèries
primeres, sense que això representi, al seu torn, un encariment del cost del treball i vigilant l’impacte de la inflació sobre l’economia i l’empresa. Cal tenir en compte diferents
factors, que podreu consultar en el contingut d’aquesta revista.
Per continuar fent passes cap a la recuperació social i econòmica, hem de fer front a
diferents reptes, com l’adaptació als nous hàbits de consum a través de la digitalització,
o la transició energètica, que els empresaris i empresàries volem liderar amb l’objectiu
d’assolir una formació justa de preus i de promoure l’ús d’energies renovables, com
podreu llegir en les pàgines que segueixen.
Així mateix, creiem que cal dotar pressupostàriament el Pacte Nacional per a la Indústria i fer una aposta decidida per l’FP com a motor de competitivitat, solucionant el dèficit de places i adaptant-la a les demandes del teixit productiu. Sobre els fons europeus
Next Generation EU, és fonamental que arribin a les pimes i establir un calendari de
convocatòries amb temps suficient per preparar-les, tot evitant que aquests recursos es
destinin a empreses moroses.
A més, s’han de dur a terme reformes profundes, com millorar el contingut de la reforma laboral per adaptar-la a la realitat del mercat de treball, o avançar cap a una reforma de les pensions que garanteixi el dret de les persones a una prestació digna. També
és necessària una reforma concursal que mantingui viu el màxim nombre d’empreses
i una reforma fiscal adaptada a les pimes, tant a nivell estatal com a nivell català, per
reduir les diferències en el tractament fiscal entre CA i eliminar la penalització sobre
les empreses familiars.
D’altra banda, urgeix fer de la col·laboració pública i privada una eina de garantia en
la qualitat del servei, amb mecanismes eficients, transparents, accessibles i àgils. Finalment, i entre altres qüestions, vull destacar la importància d’ampliar l’abast de l’aplicació de la llei d’empreses emergents perquè arribi també a les que ja estiguin en actiu.

Antoni Cañete
President de PIMEC

EL MUR

DELS SOCIS DE PIMEC
Dona visibilitat a la teva empresa,
i cerca i crea sinergies amb la resta
d’empreses sòcies de PIMEC.
Espai exclusiu per a associats de PIMEC.

pimec.org

Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

OPINIÓ

L’ombra de la Covid
és allargada:
INFLACIÓ I SALARIS
L’ombra de la Covid-19 és allargada i els efectes sobre l’activitat econòmica
i l’entorn laboral no deixen de tenir noves ramificacions que –dia a dia– van
caient a l’esquena de les empreses que ja arrosseguen l’esgotament de les
dificultats derivades de la pandèmia.
Ara, a final d’any, apareix un nou ensurt: toca afrontar la revisió dels salaris
i la negociació dels convenis col·lectius que finalitzen la seva vigència, amb
una inflació desbocada que s’afegeix a les dificultats de subministrament de
matèries primeres, a l’increment de preus d’energia i transport, i que està generant conflictes tan bel·ligerants com el que hem vist en el sector del metall
de Cadis.

“Entre els molts canvis
que havia de comportar la
pandèmia hi ha el d’afrontar
el nou paradigma de les
relacions laborals"

L’equació planteja una difícil solució, ja que els increments salarials han estat tradicionalment i preeminentment vinculats a l’IPC interanual. Per altra
banda, el seu impacte en els salaris seria estructural i suposaria un increment
permanent en els costos salarials que no se sol contrarestar amb reduccions
salarials en els supòsits d’IPC negatius, com el 2020.
Així doncs, entre els molts canvis que havia de comportar la pandèmia hi ha
el d’afrontar el nou paradigma de les relacions laborals, amb nous prismes i
nous components que portin a un equilibri i un creixement sostingut tant per
a empreses com per a persones treballadores, i que permetin adaptar-se a
entorns cada cop més canviants i incerts.
Les propostes per als increments retributius s’haurien d’enfocar amb fórmules
diferents vinculades a indicacions més precises com l’IPC subjacent d’1,7%, o
tenint en compte tant les fluctuacions positives com les negatives. Però sobretot, caldria buscar altres fórmules pròpies d’un teixit empresarial més competitiu i un mercat de treball més estable, vinculant-les a factors de productivitat
o de resultats i beneficis, entre d’altres.

Emma Gumbert
Vicepresidenta de PIMEC
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AUDITORIA
DE RISCOS:

protecció asseguradora
personalitzada per
als socis de PIMEC
Des de PIMEC Mediació d’Assegurances oferim
una auditoria de riscos gratuïta amb un assessor
personal que avalua els riscos als quals esteu
exposats tant tu com la teva empresa. PIMEC
Mediació d’Assegurances optimitza les cobertures
contractades i t’ofereix una proposta asseguradora
adaptada a les teves necessitats.

Sol•licita’n més informació
93 496 45 00

mediacioassegurances@pimec.org
pimecassegurances.org

*PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES” és un servei ofert a través de “PIMEC”, i és operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,La Confederació
Empresarial “PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA” (“PIMEC”), actua com a col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,
NIF B–63.832570, inscrita al Registre de Mediadors de la DGSFP, número de registre J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.
Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona.
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EMPRESES | TAIKO METEOROLOGIA

“La meteorologia pot
anticipar PREVISIONS
DE CONSUM I EL
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC”
Alfred Rodríguez Picó és director de Taiko Meteorologia, empresa que
es dedica a fer prediccions meteorològiques per a empreses. Entre
altres, col·labora amb mitjans com La Vanguardia. També és director del
programa “El nou temps del Picó" que s'emet a Betevé i La Xarxa
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Un informe recent de l'ONU constata que alguns dels efectes del canvi
climàtic ja són irreversibles. Què es
pot fer per donar resposta a l’emergència climàtica?
Cal adaptar-nos a aquests efectes irreversibles del canvi climàtic. Tots els científics
diuen que els fenòmens extrems –com les
temperatures i el vent– seran més freqüents
i violents, i a la Mediterrània ho notarem
més perquè és una de les zones més sensibles del planeta. Cal ser previsors, les pluges
seran més torrencials, els vents en determinades situacions seran més forts... i, per tant,
caldrà adaptar les infraestructures a aquests
fenòmens i lluitar per reduir l’augment del
CO2, canviar hàbits, fer lleis més restrictives
per no contaminar tant, etc.
Com creieu que està afectant les empreses el canvi climàtic? Quines mesures aconselleu a les pimes per fer
front a la problemàtica?
Les empreses es veuen més exposades als
riscos derivats dels fenòmens climàtics, fet
pel qual cal adaptar les instal·lacions i els
equips, però sobretot cal prevenir. Avisem
les empreses quan es presenten situacions
adverses que puguin afectar el seu correcte desenvolupament i, així, poden actuar a
temps, ja que amb una bona informació
meteorològica poden prevenir riscos. Les
estratègies d'adaptació tenen un cost, és
clar, però són necessàries. En aquest aspecte és important que treballem plegats i que
l'administració pública impulsi els projectes
d'aquesta línia, especialment els que duen
a terme les pimes.
Quin és el vostre punt de vista davant
els macroprojectes de parcs eòlics
i fotovoltaics que generen algunes
controvèrsies a nivell territorial i empresarial?
Com que estem destruint el planeta, amb
danys que ja són irreversibles, i hauríem
de complir els ODS que marca l’Agenda
de l’ONU per al 2030, cal posar-se les pi-

Amb Joan Prat,
professional del món
del dret de l'energia,
va crear Taiko Meteorologia, que ofereix
servei a múltiples
sectors i s’ha consolidat com a empresa
referent.
Els serveis més demandats són les
prediccions diàries, hora a hora, i
fins a una setmana vista. Aquestes prediccions, a part de ser molt
fiables, permeten que els clients
coneguin l'estat del cel en tot
moment i amb totes les variables
rellevants. També els informes
meteorològics per a determinats
esdeveniments, competicions o
dies assenyalats, i les prediccions
a mitjà termini, a 1-3 mesos vista,
on analitzem múltiples models
per determinar les tendències esperades en la zona en qüestió i facilitem als clients la presa de decisions un cop coneixen la previsió
de la producció i del consum. Per
exemple, si s'espera un estiu molt
calorós al nord del continent, sabem que es consumirà més fruita,
la demanda augmentarà i les empreses exportadores hauran d'incrementar els seus estocs.

les i actuar. Per això, des d’un punt de vista
científic i ecològic crec que hem de substituir l’energia bruta (carbó, elèctrica i la
de matèries fòssils) per energies netes, ja
que tenim un enorme potencial que ens ve
de l’atmosfera: som un país de Sol. Hem
d’aprofitar el Sol, el vent i l’aigua per fer
parcs eòlics, plantacions solars i dipòsits
d’aigües pluvials, buscant un equilibri entre

paisatge i economia.
El nivell de contaminació és igual o superior
al d’abans de la pandèmia, no pot ser que
Alemanya tingui més plaques solars que
nosaltres quan ells tenen molt menys sol;
en aquest sentit, caldrà un canvi de mentalitat i d’hàbits per part de la ciutadania
i mesures concretes: reciclatge, fer servir
menys el cotxe, peatges a les entrades de
les grans ciutats, etc.
A quin tipus d’empreses presteu serveis i quins d’aquests són els més demandats pels vostres clients?
Oferim a tots els nostres clients un servei
meteorològic personalitzat i adaptat a les
seves necessitats, fent ús de la més avançada tecnologia i de les fonts d’informació.
Prestem servei a empreses tant públiques
com privades (Generalitat de Catalunya,
ajuntaments com el de Barcelona o Terrassa...), empreses petites i multinacionals,
del sector agrari, d'energia renovable, de
gestió d'aigua, ports marítims, pistes d'esquí, constructores, etc. Els nostres serveis
s'adapten a totes aquelles empreses amb
activitat a l'exterior a les quals, d'una manera o altra, la meteorologia els afecta i
condiciona el funcionament.
9

EMPRESES | STILCHEST

STILCHEST,

del teletreball a les
emergències sanitàries i
els esdeveniments
La nova divisió del fabricant de mobles StilRicart
adapta a nous usos el model d’oficina mòbil que
va crear en temps de pandèmia, com a resposta
a les necessitats del mercat laboral
La companyia StilChest va sorgir el 2020
com una revolució en els espais de treball arran de la pandèmia del coronavirus,
amb el disseny i la fabricació d’un mòdul
integral, sostenible, compacte i portàtil
que facilita el teletreball a les llars.
Aquest projecte, liderat per Judit Ricart,
representant de la tercera generació del
fabricant de mobles StilRicart de la Garriga (Vallès Oriental), s’ha consolidat com
un nou negoci dins el grup familiar. Amb
menys d’un any de trajectòria empresarial,
la divisió StilChest està evolucionant per
introduir-se en nous segments d’activitat.
És una aposta per fer del disseny de mobles una solució al context sociolaboral actual, sortint del moble tradicional per oferir un mobiliari molt més pràctic, modern i
equipat amb tecnologia.
Posant una vegada més el món del moble al servei de les persones i les empreses, StilChest observa com en la postpanPIMECNEWS 63 | DESEMBRE 2021

dèmia el teletreball no està arrelant tant
com s’esperava i, en canvi, gràcies a una
demanda creixent, veu com l’adaptabilitat, interactivitat i polivalència del mòdul
intel·ligent és una solució idònia per a les
emergències sanitàries o climàtiques, per
a esdeveniments i també com a botiga
efímera.
La peça del mobiliari dissenyada per StilChest és un workplace, un mòdul amb
rodes que es pot tancar i transportar com
si es tractés d’un gran maletí, que permet
establir en qualsevol espai una oficina o
un punt de treball sense instal·lació prèvia, sempre que es disposi d’un punt de
corrent elèctric estàndard.
Judit Ricart explica que actualment ja fabriquen sis tipus d’oficines mòbils adequades per a les llars o com a punt de treball
mòbil per a esdeveniments diversos, com
a botiga efímera per testar nous punts de
venda (com si es tractés d’una petita pop

up store), com a punt d’atenció sanitària
o per a emergències diverses, com a lloc
de treball per a fires i congressos. També
tenen previst comercialitzar-lo per a facilitar zones flexibles de business als hotels
o com a espai per a la promoció de productes en diferents llocs. En tots aquests
mòduls, la tecnologia i la connectivitat són
eines indispensables que fan de l’oficina
mòbil un punt de treball intel·ligent.
“Adaptem a cada client i per a cada finalitat, no només les eines tecnològiques que
es requereixen, sinó també les mides del
mòdul perquè pugui ser transportat i ubicat de manera fàcil i ràpida, ja que un dels

avantatges primordials de l’oficina mòbil
és que no cal recollir el material que es fa
servir cada vegada que s’acaba la feina”,
explica Judit Ricart. Les mides estàndard
són 1,90 metres d’alçada, per 1,40 metres
d’ample, i 70 centímetres de fons. “A part
que podem adaptar-ho a les mides que
requereixi una empresa o un particular”,
insisteix.
Entre d’altres, des del taller de la Garriga
s’han dissenyat i fabricat cinc unitats d’un
model de SC Health que el personal de la
Creu Roja ha utilitzat com a unitat mòbil
per realitzar tests Covid-19 a diferents
punts de tot Catalunya. “La polivalència
d’aquest mòdul ens dona una gran capacitat de reacció per adaptar-lo a molts sectors i serveis”, concreta Ricart, que explica
que pot ser una solució molt ràpida per
afrontar les emergències climàtiques, “en
successos com el del volcà de La Palma”,
perquè es pot desplaçar amb facilitat.
Unitats per llogar
Aprofundint en l’aposta per la innovació,

StilChest vol disposar d’un nombre d’oficines mòbils per oferir-les en règim de lloguer tant per a empreses com per a particulars. “Serà una opció molt interessant
per a les persones que venen de fora per
assistir durant uns quants dies a una fira o
un congrés i que necessiten un espai temporal per treballar, però que no volen fer
la inversió en un estand firal”, diu Ricart.
La responsable d’StilChest explica que
han detectat que hi ha interès creixent
per aquest tipus de mobiliari entre les empreses que es dediquen a l’organització
d’esdeveniments per poder traslladar-se
als llocs on hi ha demanda i oferir, fora de
les seves oficines habituals, una imatge de
qualitat vinculada a la innovació.

per la restauració: “Hem col·laborat amb
el grup d’interioristes de Quintana Partners en el disseny del restaurant Gala, un
nou concepte dins del grup de restauració
Isabella’s”, que s’ha obert a Barcelona.

StilChest, com tot el grup StilRicart, treballa amb fusta de qualitat i amb la certificació FSC de Cadena de Custòdia que
garanteix que s’ha comprovat i verificat la
traçabilitat dels productes provinents de
boscos i fins al consumidor final. “Tenim
molta cura a l’hora de triar els nostres
proveïdors en matèria de sostenibilitat
i també fomentem els productes i la mà
d’obra local”, manifesta la consellera delegada de StilChest. Afirma que el canvi de
cultura i d’hàbits al sector del moble s’ha
fet palès i, com a mostra d’això, explica
l’auge que ha tingut el bambú com a fusta
eco-friendly.
Uns canvis que es donen en molts àmbits,
des de les llars fins a les oficines, passant

El grup StilRicart
El grup StilRicart va tancar el 2021 amb
unes vendes d’1,5 milions d’euros. La
companyia compta amb l’última tecnologia per al disseny i la fabricació de mobiliari a mida i ofereix un servei integral, des
del disseny fins a la instal·lació. En matèria
d’innovació, la firma de la Garriga busca
permanentment nous materials i tecnologies aplicables al moble, per tal d'oferir
les millors solucions. Alhora, aposta per la
sostenibilitat: “El camí cap al desenvolupament sostenible és imparable i a StilRicart
ho sabem. Per això, treballem amb materials sostenibles i fem una aposta perquè
el seu percentatge d'ús incrementi dia a
dia”, conclou Judit Ricart.

StilChest observa com
en la postpandèmia
el teletreball no
està arrelant tant
com s’esperava
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“L’art i la cultura
S’HAN ADAPTAT ALS
REQUISITS DEL TEMPS”
En quina situació es troben les empreses del sector de l’art i la cultura?
Quins són els seus principals problemes ?
En el sector de l'art i la cultura aquesta
crisi ens ha obligat a invertir per a adaptar-nos a les noves circumstàncies. Als
museus, per exemple, s'ha optat per
noves iniciatives com les experiències
immersives, les exposicions virtuals i les
compres en línia.
En general, la crisi sanitària està afectant
al mercat, als preus i a la creativitat dels
artistes. Des que va començar la pandèmia, el sector viu amb cert desconcert i
cal destacar que les empreses que el conformen estan molt acostumades als canvis constants del món de l’art i la cultura.
D’altra banda, cal afegir d’altres fets que
afecten negativament el sector, com les
falsificacions, els robatoris, etc. Però, sobretot, destacaria l’elevada taxa de l’IVA,
que al nostre país és del 21%, fet que
afecta la competitivitat envers d’altres
països europeus on és més baix.
Quin tipus de pimes conformen el
sector?
Les empreses del sector de l’art i la cultura són moltes i de diferents tipus i dimensions. Cases de subhastes, galeries,
marxants, assessors d’inversors d’art, gabinets d’experts, fires, etc.
PIMECNEWS 63 | DESEMBRE 2021

L'IVA cultural és una de les reclamacions històriques del sector. Com
afecta aquest fet els productors i consumidors d'art?
Hi ha un cert desconcert i s'haurien de
matisar alguns aspectes. Per exemple:
aquest impost pot variar si la venda d'una
obra la realitza un galerista, que és propietari d'aquesta, si l'efectua directament
l'artista, o si l'efectua aquest a través
d'un intermediari.
Aquest fet planteja un dilema al comprador i també a l'artista, ja que és habitual
que aquest depengui de la galeria per a
promocionar i vendre la seva obra.
Crec que s’hauria d’aconseguir el suport
necessari per part dels governs a l’hora
de fer possible una rebaixa de l’IVA.
Com es podria solucionar la confusió
que avui hi ha entre el valor i el preu
dels productes artístics?
Com sempre s'ha dit, “és de necis confondre valor i preu”. Per valorar una obra
d'art es tindrà en compte la seva qualitat
intrínseca i el bon fer de l'autor. Valorar
una obra d'art és donar-li un valor. A
part, amb el seu valor material es constata la seva qualitat artística.
I què conforma el preu, doncs?
És difícil de determinar el contingut exacte dels components que donen preu a
una obra d'art, però sabem que la de-

manda del mercat hi té un paper important. Podríem definir que el preu és l'import que algú estigui disposat a pagar.
Lamentablement, en algunes ocasions
la lleugeresa de les licitacions determina
quantitats elevades que de cap manera
marcaran la cotització de l'autor ni, per
consegüent, el “valor” de l'obra.

ENTREVISTA A FRANC MORENO, DIRECTOR INDUSTRIAL DE VAC-TRON

“Som una pime que ara
participa en un GRAN
PROJECTE SOBRE
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA”
Heu aconseguit el premi al talent territorial a la gal·la “Vallesà de l’any” per
la vostra participació en un projecte a
escala global sobre eficiència energètica. Com ha estat l’experiència i per què
creieu que l’heu guanyat?
Per nosaltres, una petita empresa, el fet de
poder participar en un projecte d’aquesta
magnitud és un somni i estem molt orgullosos d’haver rebut aquest premi. Ens encoratja a seguir treballant i innovant.
Esteu treballant com a proveïdor d’un
contractista directe en el desenvolupament de la tecnologia per al programa
ITER; en què consisteix aquest projecte?
ITER és una gran instal·lació científica que
s’està construint al sud de França, amb l’objectiu de portar l’energia que produeix el Sol
a la Terra. Encara que sigui una energia nuclear, no té res a veure amb la fissió nuclear,
la qual fa servir com a combustible un àtom
d’hidrogen, mentre que en el nostre cas el
residu que es genera és l’heli.
Quina és la vostra tasca en el marc
d’aquest programa i com vau aconseguir involucrar-vos?
Aquest projecte ens va arribar de casualitat
el 2016, quan l’enginyeria que està desenvolupant la integració de ports de diagnòstic

de l’ITER ens va consultar si nosaltres podríem dur a terme el que necessitaven. Com
que és un projecte públic, totes les contractacions van ser en format de concurs i ens
van seleccionar. A principis del 2021 els prototips a escala real van passar tots els assajos
per validar la tecnologia Glass to Metal Seal
en un laboratori extern, i ara l’estem aplicant
en el concurs per fabricar els connectors que
aniran a la central ITER.
Quins beneficis creieu que obtindreu
per a l’economia catalana?
A VAC-TRON li donarà renom i credibilitat,
ja que la nostra tecnologia ha estat validada
per treballar sota les condicions del reactor
del ITER. Per a la economia catalana significarà un augment de les seves capacitats
tècniques. A més, per la nostra part sempre
hem intentat utilitzar proveïdors locals.
És difícil per a una pime participar en
grans projectes?
D’una banda, és molt complicat perquè
requereix molta documentació tècnica i en
anglès, però el retorn és molt gran. Com
que es tracta d’un projecte on realment la
qualitat passa per davant del cost, et facilita
el desenvolupament i la innovació, però els
riscos també són més elevats perquè les exigències són molt grans.

Quines mesures demaneu a l’Administració Pública per fomentar la participació de les pimes en projectes estratègics?
La majoria de l’R+D i el seu finançament el
fem a través de l’administració pública, per
mitjà del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), on les condicions
són molt bones. Però, per exemple, una
mancança que trobem és la de no poder
combinar l’R+D amb la inversió d’actius
necessaris per fer una recerca, ja que s’han
d’utilitzar línies d’inversió d’actius en quantitats molt elevades per a una pime.
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SÓN NOTÍCIA...

El Gremi de
Comerciants de
Bicicletes engega la
campanya “Blinda
la teva bici”
Davant el fet que la bicicleta és el vehicle
més robat i el menys controlat, aquest projecte està orientat a identificar el propietari o
propietària de cada bicicleta per facilitar-ne
la recuperació en cas de pèrdua o robatori.
Tot això es fa a través d’un carnet d’identificació que forma part d’un registre informàtic de bicicletes on s’associen les dades
del propietari amb el número de quadre del
vehicle i la seva descripció.
El gremi crearà i gestionarà la base de dades
de totes les bicicletes que vulguin acollir-se
a aquesta campanya, posant-la a disposició
dels Mossos d’Esquadra per a la seva consulta quan calgui conèixer el seu propietari
o propietària a fi de retornar-li la bicicleta. El
registre també permet actualitzar canvis de
propietat en el cas de compra i venda.
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La Fundació NouXamfrà
rep el Premi FIDEM 2021
a l’emprenedoria social

EVARM ha ampliat les seves instal·lacions
amb l’obertura d’un nou espai a Sant Boi
de Llobregat. L’objectiu és seguir liderant
la transformació dels vehicles d’hidrogen
amb aquesta nova planta, la qual està
permetent triplicar la seva producció amb
una infraestructura més moderna i de
més capacitat.

Els premis FIDEM d’enguany han reconegut la tasca de la presidenta de la Fundació NouXamfrà, Imma Pericas, per la feina feta en relació a l’emprenedoria social
al llarg del 2021, un any molt marcat encara pels efectes de la pandèmia. El jurat
ha destacat la seva mirada renaixentista,
i el fet que és una lluitadora incansable
per tal d’aconseguir l’autonomia de les
persones amb discapacitat intel·lectual,
buscant els millors projectes educatius i
participant en projectes europeus com
Comenius o Erasmus.

D’altra banda, aquesta pime ha finalitzat
recentment el seu segon prototip 100%
d’hidrogen verd amb la cooperació de
l’Institut Coreà de Ciència i Tecnologia en
una aposta per l’R+D i la tecnologia respectuosa amb el medi ambient.

La Fundació, que compta amb 50 anys
de vida, segueix centrada en el seu paper
de buscar, a través de la feina digna, la
integració de les persones amb discapacitat en el món laboral, sempre cercant la
màxima autonomia d’aquestes persones.

EVARM amplia les seves
instal·lacions

Networking a les
trobades digitals
GCT Plus
Des dels inicis de la pandèmia, GCT Plus
comparteix virtualment experiències amb
empresaris i empresàries de diferents sectors, sobre com afrontar els diferents escenaris de la covid, reestructuracions empresarials i organització interna, teletreball,
digitalització i venda online, canvis productius, etc. L’objectiu és crear xarxes de connexions entre professionals dins aquest espai de networking.
Aquestes trobades digitals es continuen
fent un cop al mes, tot i la tornada a la presencialitat, i tenen una durada aproximada
d’una hora. Estan organitzades i moderades per l’ex conseller d’Interior, Felip Puig,
juntament amb el president del Grup de
Gestors Energètics, José Enrique Vázquez,
una directora comercial de GCT Plus, Núria Viadé, i per la sòcia de la companyia,
Montse Argemí. A més, organitzen d’altres
trobades monogràfiques amb convidats
destacats del món laboral i econòmic sobre
diversos temes d’actualitat i màxim interès
pel teixit empresarial.

La internacionalització
de RocRoi a través de la
innovació, la sostenibilitat i la competitivitat
RocRoi, la pime creadora d’experiències
d’aventura, està experimentant una ràpida expansió empresarial, amb una presència actual a tres continents.
Carlos Rabaneda, president del consell
de l’empresa, explica que l’objectiu és la
internacionalització de la marca, a través
de centres arreu del món. Ja han posat en
marxa projectes de turisme d’aventura a
llocs com la Patagònia (Argentina), la Xina
o Azerbaiyán, assessorant empreses i desenvolupant experiències d’alt nivell al món
outdoor.
La missió de RocRoi és crear i compartir
emocionants experiències que invitin a
gaudir de la natura de manera sostenible i
segura, apropant-se a tot el món, de la mà
d’experts especialistes en cada activitat.

Click-it inaugura noves
oficines a Madrid
Per tal de donar resposta al creixement
que ha experimentat, aquesta pime dedicada a proporcionar solucions integrals a
través de la consultoria i de la implementació de la tecnologia, ha inaugurat recentment unes noves oficines a Madrid.
Es tracta d’un espai de treball flexible al
Coworking Utopicus, el qual s’ha obert
amb l’objectiu d’aconseguir una proximitat
més gran amb els clients i de consolidar-se
com a partner tecnològic de referència,
ampliant també les seves àrees de negoci
i guanyant presència al sector IT.
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PANORAMA | LA CRISI DE LES MATÈRIES PRIMERES

ELS PROBLEMES
DE SUBMINISTRAMENT
impedeixen el bon
funcionament de les
cadenes de producció
Davant l’increment dels preus de les primeres
matèries, els components i els serveis de
transport internacional de mercaderies, les
empreses estan patint greus problemes de
subministrament que impedeixen el bon
funcionament de les cadenes de producció.
per a les pimes catalanes de l’encariment
de les matèries primeres pot arribar als 200
milions d’euros, tot afectant un 83,3%
d’empreses, un 60,1% de les quals considera necessari afavorir la producció i la importació de primeres matèries a Europa. Els
encariments més elevats els han patit matePIMECNEWS 63 | DESEMBRE 2021

rials com el ferro, l’acer, l’alumini o el coure,
entre altres.
Al llarg de la presentació de l’estudi, el secretari d'Economia i Competitivitat de la
Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, ha explicat que el sector del metall és

estratègic per a l’economia catalana i el conjunt del sector industrial pel seu alt nivell de
productivitat i d’exportacions. D’altra banda,
ha defensat que l’increment del cost logístic
podria ser una oportunitat a mitjà termini a
l’hora de relocalitzar bona part de la indústria del metall.
La veu de les pimes: testimonis de
l’encariment de les primeres matèries
CAFÈ. Xavier de Erausquin:
"L'increment inevitable del preu del cafè
d'entre un 60% i un 120% és degut a l'encariment de matèries primeres, del transport
i sobretot dels contenidors".

Informe PIMEC. Problemàtica i preus dels aprovisionaments: propostes de PIMEC ↗

FERRO. Antoni Puigmal, plant manager
de Funderia Condals:
“La manca de materials semiconductors ens
afecta i tenim problemes de subministrament perquè a Europa no hi ha oferta de
determinades matèries que venen d’Àsia. La
UE hauria de descentralitzar la dependència
de la Xina i promoure mercats locals”.
COURE. Oriol Guixà, president i conseller delegat de La Farga yourCopperSolutions:
“Des d’un punt de vista global, els bancs
centrals han injectat diners i les borses han
pujat fent que els inversors especulin en
matèries primeres; la producció de les grans
àrees està monopolitzada, i els tipus d’interès han pujat”.
PLÀSTIC. Jordi Guimet, CEO de
Plasticband:
“Amb l’augment del 100% dels preus de
les matèries primeres, o apugem els preus
o haurem de tancar. Estem innovant, fent
servir plàstics més eficients i reciclant per
tenir menys dependència de les matèries
primeres”.
MATERIALS SEMICONDUCTORS.
Carlos Sánchez, director de COFME:
“El termini mitjà d’aprovisionament ha passat a ser de 64 setmanes i això vol dir que
no podem fabricar mentre augmenta la
demanda d’alguns productes com els ordinadors o les criptodivises que fan servir els
circuits”.
PINSO. Carme Soler, directora d’ASFAC:
“Els preus del blat de moro, la farina i els
olis s’han incrementat des del 2020 fins a
posar-se pels núvols i ens ha afectat també
que les previsions en les collites als països
productors com el Brasil o l’Argentina eren
menys optimistes. Cal un canvi d’estratègia
quant a sostenibilitat i producció ecològica”.
Automoció Foto. Montse Ramon, executive board d’Industrias Tapla: “Els terminis
de lliurament de les matèries primeres i la
pujada del preu dels contenidors provoca

parades constants de producció dels nostres
clients; calen polítiques globals i aliances per
fer front a aquesta situació”.
CONSTRUCCIÓ. Ramon García,
vicepresident de CONSTCAT:
“L’encariment de materials incideixen en el
preu i en els terminis de la construcció de
forma directa i està afectant els resultats de
les empreses del sector. A més, l’increment

del preu de la fusta fa complicat trobar alternatives més sostenibles”.
TRANSPORT. Jaume Ferrer, director
general de Bas & Josa: “Hi ha molta més
demanda que oferta i, per aquesta raó, no
hi ha previsió de baixada de preus a curt i
mitjà termini; crec que a nivell logístic marítim i aeri les perspectives es mantindran un
temps”.

Propostes de PIMEC per respondre a les tensions
en els aprovisionaments Comissió Europea
• Directrius a països sobre flexibilització en matèria de contractació pública.
• Revisió d’aranzels antidumping sobre importacions de primeres matèries i components de tercers països.
• Identificar primeres matèries que es troben a la UE i són estratègiques.
• Impulsar iniciatives de compres conjuntes.
ESPANYA I CATALUNYA
Accions per afrontar les tensions en els aprovisionaments
• Impuls a la localització/relocalització a prop o dins de la UE, de la producció de
primeres matèries i components.
• Elaborar un pla d’accions governamental.
• Destinar recursos del NGEU a una línia especial per reduir la dependència de les
pimes respecte de les primeres matèries.
Anàlisi i vigilància de la problemàtica i les seves causes
• Potenciar la CNMC i l’ACCO.
• Crear el Comitè de Seguiment.
• Anàlisi i seguiment de la vulnerabilitat i sobirania amb relació a les primeres matèries i components.
Suport a les empreses afectades
• Crear línies de finançament públic per a pimes afectades.
• Establir mecanismes de compensació salarial temporal (ERTO).
• Posar en marxa centrals de compra.
• Accions per facilitar l’accés a proveïdors propers.
Flexibilització de la contractació pública i privada
• Indexació de preus, reducció/congelació de penalitzacions i flexibilització de terminis en contractes públics en vigor.
• Introduir canvis en la Llei de Contractes del Sector Públic.
• Clàusules de revisió de preus amb preus de referència oficials en contractes privats.
• Recurs a la mediació en contractes privats.
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PANORAMA | DONA I AUTOOCUPACIÓ

Els estereotips i
les traves fiscals
ALENTEIXEN EL
CREIXEMENT
DE L’ACTIVITAT
DE LA DONA
AUTÒNOMA
Les principals dificultats per a desenvolupar l’activitat professional pel fet de
ser dona es concentren en la conciliació personal i familiar (47,1%) i en el rol
emprenedor de les dones (28,8%)
Al tombant del segle XXI, les dones representaven el 30,2% del col·lectiu de persones inscrites al registre de treballadors
autònoms (RETA). Aquest percentatge ha
augmentat més de cinc punts des de llavors,
fins a situar-se en el 35,8% l’any 2020. Els
avenços més rellevants es van produir entre
el 2000 i el 2010 (fins al 33,9%). Després,
el ritme es va reduir a poc a poc, tot i que va
marcar el màxim el 2019, amb un 35,9%
de dones autònomes inscrites. El 2020 va
retrocedir lleugerament per a situar-se en
el 35,8%.
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El decantament de les dones a emprendre
a l’Estat espanyol és gairebé idèntic al dels
homes, fet que contrasta amb la seva baixa
presència real al col·lectiu, amb una proporció de 2 homes autònoms per cada dona.
Aquesta allau de dades i percentatges
mostra la fotografia més recent i ens explica d’on venim. L’estudi Dona i autoocupació a Espanya. Perspectiva de gènere
i mesures per a la seva incorporació, elaborat per PIMEC, detalla els factors que
influeixen en l’emprenedoria femenina i

revela una sèrie de mesures a prendre, a
partir d’una enquesta.
L’estudi destaca que, tot i la millora de ràtios i percentatges, l’emprenedoria femenina segueix patint els rols i estereotips
de gènere, que fan recaure en la dona
tant la tasca de tenir cura dels membres
de la seva família, com la gestió de la llar.
Aquests condicionants situen la dona en
inferioritat de condicions en relació amb
l’home a l’hora de desenvolupar la seva
professió, situació que indica que encara

per augmentar els nivells de teletreball, o la
manca de dones mentores (16,3%).
La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, remarca que l’estudi evidencia
que les iniciatives liderades per dones
“són més rendibles i duradores”, tot i que
“les dones tenim una presència inferior
en la iniciativa emprenedora, i el resultat
d’aquesta sol ser empreses més petites
que generen menys ocupació, amb menys
capacitat tecnològica i amb menys vocació
exportadora”.
Segons Bach, l’emprenedoria i l’activitat
professional de la dona autònoma és “un
element clau en el creixement econòmic, la
innovació, l’arrelament territorial i l’empoderament personal i social”.

queda camí per recórrer pel que fa a la
bretxa de gènere.
Les principals dificultats per a desenvolupar l’activitat professional pel fet de
ser dona es concentren en la conciliació
personal i familiar (47,1%) i el rol emprenedor de les dones (28,8%). En menor
mesura, les associades al tipus d’activitat
desenvolupada (22,1%).
L’informe també detecta dificultats com
ara l’accés al finançament (19,2%), la valoració econòmica de les tasques (17,3%),
la promoció professional (17,3%) i l’accés
a determinats òrgans de direcció (15,4%).
Les dades inclouen a més efectes de la pandèmia, com que el 52% de les iniciatives
han aprofitat el recurs de la digitalització

Les propostes
L’estudi apunta una sèrie de propostes de
millora en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les dones autònomes. Però alguns d’aquests plantejaments
també inclouen reivindicacions fiscals i
econòmiques, com la incorporació d’una
anàlisi d’impacte de gènere en el marc de
la fiscalitat per donar compliment a la Llei
d’Igualtat, i la duració més llarga de la tarifa plana de la quota d’autònoms per a les
dones emprenedores.
També, la bonificació de la quota mensual a la Seguretat Social per la cura d’un
menor de 12 anys o un familiar de fins a
segon grau, amb dependència o discapacitat en un grau mínim del 33% es dupliqui,
passant com a mínim de 12 a 24 mesos.
D’altra banda, s’hauria de revisar l’obligatorietat de contractar una persona de substitució durant 6 mesos, situació que fa poc
atractiva la bonificació.
Seguint en l’àmbit de la dependència, l’informe proposa millorar la xarxa d’infraestructures dels serveis d’atenció a dependents, i establir una cartera de serveis que
acompanyi les famílies durant els diferents

Les principals dificultats
per a desenvolupar
l’activitat professional
es concentren en
la conciliació i el
rol emprenedor de
les dones

cicles vitals, des de la infància i l’adolescència, passant per tot el ventall de circumstàncies que es poden donar.
Finalment, l’estudi recull demandes que
van des de la voluntat de donar visibilitat i
millorar el reconeixement social de la dona
autònoma, fins a aconseguir la gratuïtat de
l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys, passant
per la introducció de noves formes d’organització del treball.
En definitiva, l’estudi mostra “la necessitat
de portar més mirades femenines al disseny
de noves polítiques actives que afavoreixin
l’emprenedoria femenina”, segons afirma
la presidenta de la comissió Dona i Empresa
de PIMEC, Maria Teixidor.
L’autoocupació a Europa
L’estudi compara la situació de l’autoocupació femenina a Europa. Destaca l’escletxa existent a Espanya entre la propensió
emprenedora de les dones i el desenvolupament efectiu de l’activitat per compte
propi. La idea emprenedora de les dones
espanyoles és quasi idèntica a la dels homes, però comparada amb la presència femenina en el col·lectiu de persones autònomes només representa una tercera part del
total. Mesurant aquesta diferència en forma d’indicador, el resultat obtingut mostra
que Espanya és el segon país europeu amb
el valor més alt, després d’Irlanda.
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PANORAMA | ENTREVISTA A MYRTHA B. CASANOVA

“La pime
hauria de tenir
UN EQUIP
RESPONSABLE
DE GESTIONAR
LA DIVERSITAT”
La fundadora de l'Institut Europeu
per a la Gestió de la Diversitat, Myrtha B. Casanova, en la seva última
obra, El Poder de la Diferència, explica com la inclusió de la diversitat
és un valor estratègic per a l'empresa perquè en propicia el desenvolupament sostenible. Adverteix,
però, que la pime té pendent una
gran transformació a fer en aquest
àmbit: ha de saber gestionar la
força laboral diversa per convertir-la en el recurs més valuós de
l'organització.
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La pime ha d'estructurar un departament intern per a la gestió de la diversitat?
La gestió de la diversitat no ha de ser un
departament més de l’empresa. Les petites
i mitjanes empreses i també les grans corporacions han de designar un responsable o un
equip de persones per abordar la diversitat
com una oportunitat de creixement futur.
La pime té consciència d'aquesta necessitat?
Malauradament, no. A la Unió Europea vam
treballar durant deu anys (2000-2010) per
analitzar el grau d'implementació d'estratègies d'inclusió de la diversitat a les diferents
organitzacions. Una anàlisi que va derivar
el 2011 en una llei per respectar-la i protegir-la. A més, el 2010 vam realitzar un estudi
que va demostrar que només el 63% de les
grans empreses a Europa eren conscients de
la necessitat de gestionar la diversitat de la
seva força laboral, que ja és diversa de per

si, i encara més actualment, en un món
tan globalitzat. No obstant això, després de
l'anàlisi de 25.000 pimes a Europa, es va evidenciar que només el 3% tenia consciència
i sensibilitat sobre la necessitat de gestionar
la inclusió, els perfils diversos dels seus empleats, clients, proveïdors... Aquesta falta
de sensibilització respecte a la diversitat en
el si de la pime, i de l'empresa en general,
preocupa moltíssim el món acadèmic, empresarial i científic perquè la pime representa
el 97% del teixit empresarial i dona feina al
93% dels treballadors a la Unió Europea. Per
tant, és de vital importància per a la sostenibilitat social i econòmica d’arreu que les petites i mitjanes empreses augmentin els seus
nivells d'eficàcia i innovació potenciant les
diferències entre les seves persones, per tal
de contribuir a l'estabilitat i la sostenibilitat
del sistema.
Quin problema origina aquesta radiografia del teixit empresarial a Europa?

Cal entendre que el comportament de les
persones és una peça clau per al desenvolupament de l'organització, i per mantenir
en el futur la seva presència al mercat. Cal
comprendre que la diversitat i la capacitat de tenir un comportament inclusiu,
respectar i acceptar la diversitat a tots els
nivells és quelcom que beneficia el conjunt
de l'organització.
Vostè adverteix que la gestió de la diversitat implica inclusió, però la sensació és que a la societat del segle XXI
estan sorgint molts col·lectius poc tolerants, contraris a la inclusió.
La inclusió serà bàsica per gestionar la diversitat. La diversitat ha existit al llarg de la
història de la humanitat perquè mai dues
persones no han estat iguals. La comunitat
científica, ja als anys setanta del segle passat,
anunci BT-PIMEC.pdf
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va identificar la diversitat com a factor que
distingiria el segle XXI, perquè és la causa del
desenvolupament humà. Per tant, ens hauríem de conscienciar que, en lloc de crear
conflictes, les diferències ens enriqueixen.
Les diferents maneres de pensar, analitzar,
investigar, produir... si es respecten, s'inclouen i es potencien, generen desenvolupament i innovació, també a les pimes. Això
és el que proposa la ciència de la diversitat
i el que es recull a El Poder de la Diversitat.
Considera que la pandèmia de la Covid-19 ens ha conscienciat sobre la inclusió de la diversitat?
La situació que hem viscut ha aprofundit
en una cosa que ja sabíem: la globalització
ens ha acostat el món, ens ha posat a un
clic de la resta del planeta. I consolida la
base de la ciència de la diversitat. És a dir,

ens ha demostrat que la generació d’innovació és el resultat de persones amb
perfils diversos treballant juntes de forma
inclusiva. Com ha passat, per exemple,
amb la investigació de les vacunes contra
la Covid-19. Hi ha una diversitat de recerca que enriqueix la innovació. I qui innova? Doncs persones amb perfils diversos
que tenen objectius comuns i que aporten
les diferències per detectar oportunitats
i generar noves solucions. També és imprescindible per a l'organització, independentment de la seva dimensió, que la seva
força laboral tingui el perfil de diversitat
necessari per reflectir el dels seus públics
externs; com ara clients, proveïdors, accionistes, administracions…. Tot per tal
d'incrementar-ne l'eficàcia i, per tant, els
resultats financers i de sostenibilitat en els
escenaris socioeconòmics actuals i futurs.
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Publica les teves ofertes
a la Borsa de treball
d’ENGINYERS BCN
Troba l'enginyer de l'àmbit industrial
més adequat per a la teva empresa.

És un servei gratuït
i especialitzat.

Més informació: www.enginyersbcn.cat/empreses
Consulta’ns a ocupacioipromocio@ebcn.cat
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ELS PREMIS PIMES

reconeixen la contribució
de les empreses a la
superació de la crisi
de la Covid-19

PIMEC distingeix Josep González amb la
Medalla d’Or al Reconeixement Empresarial i
reconeix Supermercats Llobet, Estilo Barber
Shop, el Gremi de Carnissers i Xarcuters,
l’Associació Viu Guimerà i els sectors
empresarials afectats per les restriccions

La Sala Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) ha acollit la 34a edició dels Premis Pimes, en què PIMEC ha
reconegut la contribució de les empreses
a la superació de la crisi sanitària, social
i econòmica de la Covid-19, així com a
l’hora de garantir la continuïtat de l’economia i els llocs de treball.
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La cerimònia ha comptat amb la participació de diferents personalitats com Pere Aragonès, president de la Generalitat; Nadia
Calviño, vicepresidenta primera i ministra
d’Afers Econòmics i Transformació Digital;
Teresa Cunillera, delegada del Govern a Catalunya; Roger Torrent, conseller d’Empresa
i Treball; Victòria Alsina, consellera d’Acció

Exterior i Govern Obert; Salvador Illa, cap de
l’oposició; Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona; Jaume Collboni, alcalde accidental de l’Ajuntament de Barcelona;
Javier Pacheco, secretari general de CCOO
Catalunya; Camil Ros, secretari general
d’UGT Catalunya, i Carlos Prieto, subdelegat
del Govern a Barcelona, entre altres.

34a edició dels PREMIS PIMES ↗

Antoni Cañete:
“El desenvolupament
econòmic passa per
l’activisme empresarial,
per situar les pimes al
pont de comandament,
per legislar i pensar
en petit, i pel diàleg
social”

Les donacions
recaptades durant
la cerimònia aniran
destinades al
programa solidari
emppersona-segona
oportunitat de la
Fundació PIMEC

Antoni Cañete ha viscut per primera vegada la cerimònia com a president de la
patronal, tot destacant la importància de
fer créixer la dimensió de les empreses
perquè siguin més competitives i rendibles, i ha fet una crida a les autoritats
presents a fer arribar els fons europeus
a les pimes i els autònoms en benefici de

la creació de riquesa i llocs de treball. A
més, ha parlat d’altres necessitats, com
l’adaptació de l’oferta formativa a la demanda del mercat de treball, l’erradicació
de la morositat, un millor accés de les pimes a la compra pública, l’homologació
del mapa patronal a nivell estatal perquè
les pimes tinguin una veu pròpia, una reforma laboral profunda, eficient i eficaç,
i garantir la transició energètica i la digitalització.

que ens uneix i el valor d’allò públic; hem
de mirar al futur amb positivisme i aprofitar totes les oportunitats amb l’objectiu
d’impulsar la recuperació a curt termini i
de modernitzar la nostra economia”, i ha
comentat els reptes als quals el país ha
de fer front, com el canvi climàtic o les
reformes que permetin millorar la demografia empresarial: la llei d’Start-ups, i les
reformes laboral i de les pensions.
El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha considerat que
“estem iniciant el camí cap a la recuperació i el dinamisme” i ha posat en valor
el diàleg social com a espai de propostes i per afrontar els reptes, sobretot en
aquest context de crisi. A continuació,
ha defensat la necessitat d’un teixit productiu fort per seguir progressant com a
societat i crear ocupació, i ha assenyalat
que “res pot compensar l’aturada de l’activitat i cal reconèixer l’esforç per part de
les empreses a l’hora de tirar endavant
malgrat totes les dificultats, com l’encariment de l’energia o la manca de matèries
primeres”.
L’alcalde accidental de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït a
PIMEC la seva tasca de suport al teixit empresarial, sobretot en el context de pandèmia: “Conjuntament, patronal i consistori,
hem ajudat moltes pimes i autònoms en
un exemple de col·laboració publicoprivada, amb programes per modernitzar-se i
mesures per superar els efectes de la Covid-19 en l’economia local”.
Els reconeixements han comptat amb el
patrocini de Banc Sabadell, CaixaBank,
Telefónica, Endesa i Factor Energia, la
col·laboració d’Informa, Solred, Cesce i
Wolters Kluver, i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La vicepresidenta primera i ministra
d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha destacat que “la
pandèmia ens ha fet posar en valor allò
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ELS RECONEIXEMEN

Medalla d’Or al Reconeixement
Empresarial
JOSEP GONZÁLEZ
Durant l’esdeveniment, PIMEC també ha
reconegut amb la Medalla al Reconeixement Empresarial en la seva categoria
d’Or el president d’Honor de PIMEC i president de la Fundació PIMEC, Josep González, per la seva tasca, implicació i fites
aconseguides al capdavant de la patronal
en la representació i la defensa dels interessos de les pimes i els autònoms de Catalunya. “Aquest reconeixement és una
satisfacció i tot un honor, com el fet de
treballar al servei del teixit empresarial”,
ha dit González després d’agrair el suport
dels associats, l’equip, la família i totes
aquelles persones que l’han acompanyat
en la seva trajectòria.
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Reconeixement empresarial a la
llengua catalana com a eina de
cohesió social i laboral
SUPERMERCATS LLOBET SA
L’empresari Ignasi Llobet ha estat l’encarregat de recollir el guardó d’aquesta pime
familiar, nascuda el 1923 a Manresa, la qual
treballa per seleccionar, oferir i, en alguns
casos, elaborar els millors productes alimentaris possibles amb criteris que es basen en
tres pilars fonamentals: la salut, el gust i la
proximitat. Supermercats Llobet ha fet de
la llengua catalana el seu distintiu i la seva
identitat perquè és la llengua amb la qual
somien, treballen i es volen comunicar. Per
això, PIMEC i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya han posat en valor la seva proposta de foment de la llengua
catalana, present en tot el seu cicle productiu: des de l’inici de la seva activitat fins al
final de la cadena del mercat i l’etiquetatge,
passant per les seves presentacions corporatives, la pàgina web i els seus catàlegs.

Reconeixement Banc Sabadell als
sectors empresarials afectats per les
restriccions
El reconeixement l’han rebut els presidents de diferents associacions i organitzacions que han estat al costat de les
empreses dels diferents sectors que han
hagut de tancar totalment o parcialment
a causa de les restriccions per la Covid-19. Aquest distintiu destaca el paper
de les organitzacions i la importància de
l’associacionisme. També la capacitat de
resiliència de les pimes i els autònoms,
que s’han adaptat als requeriments de la
pandèmia i les exigències del mercat de
treball en un context de crisi, en el qual
la persistència i l’esforç han estat clau a
l’hora de donar continuïtat a l’activitat
empresarial.

Logo Premis Pimes 2021

NTS de la nit

Reconeixement Endesa a la
sostenibilitat empresarial
ASSOCIACIÓ VIU GUIMERÀ
Jordi Dalmau, president de l’entitat, ha
estat l’encarregat de recollir el guardó en
nom d’aquesta associació, que neix gràcies a la voluntat d’un grup de veïns amb
un sentiment d’estima incondicional pel
poble de Guimerà, de forma totalment
voluntària i altruista, en ple confinament
per la pandèmia. El seu projecte té l’objectiu d’aconseguir un increment de la
població, impulsar l'economia local i promoure el turisme de forma sostenible.

Reconeixement Telefónica a la
digitalització com a estratègia
de competitivitat
GREMI D’EMPRESARIS CARNISSERS
I XARCUTERS DE BARCELONA I
PROVÍNCIA
Xavier Gallifa, president del Gremi, ha recollit el reconeixement per la posada en
marxa del portal Carns.cat, l’eina digital
que ha permès a les empreses del Gremi
crear un nou canal de relació comercial
amb els seus clients, oferint-los la possibilitat de fer comandes de forma ràpida, senzilla i segura. En un exemple de
transformació digital empresarial, ofereix
a través d’aquesta aplicació en format de
botiga online els productes de proximitat
i amb la qualitat de sempre, amb l’opció
de recollida a l’establiment o de lliurament a domicili.

Reconeixement-homenatge
CaixaBank a la segona oportunitat
empresarial
ESTILO BARBER SHOP
Aquest guardó destaca el cas del premiat,
el propietari d’Estilo Barber Shop Alexi
Mejía, qui es trobava en situació d’atur
i en moments de dificultat quan, a través de la Fundació PIMEC i el seu servei
d’autoocupació, va començar a treballar
en un pla d’empresa en diferents àrees
de negoci. Posteriorment va presentar el
seu projecte a Microbank, entitat que li
va concedir el microcrèdit que necessitava
per poder engegar la seva empresa, una
barberia dirigida al públic masculí. Com
l’Alexi, moltes altres persones emprenedores o en moments de dificultat tenen
projectes engrescadors, il·lusions i totes les
ganes. Només els cal una empenta, la segona oportunitat, que contribueix a crear
teixit productiu, ocupació i riquesa, i a fer
realitat els seus somnis.
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NADIA CALVIÑO es reuneix
amb les pimes catalanes
La vicepresidenta primera i ministra d’Afers
Econòmics i Transformació Digital, Nadia
Calviño, ha visitat la seu de PIMEC a Barcelona per trobar-se amb els membres del
Comitè Executiu de la patronal, empresaris
i empresàries representants de diferents
sectors, qui han traslladat les seves necessitats en matèria econòmica i han destacat la
importància de mesures que millorin la seva
competitivitat i viabilitat.
El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha
destacat la importància que els fons europeus NGEU arribin a les pimes i ha manifes-

tat la necessitat que es legisli pensant en les
pimes perquè creixin i guanyin dimensió. A
més, ha parlat de la manca de representació de les pimes a nivell estatal i ha assenyalat la necessitat que la Llei Crea i Crece
sigui efectiva i eficaç “per acabar amb la xacra de la morositat”, entre altres qüestions.
Calviño ha presentat davant les pimes i els
autònoms de Catalunya el desplegament
del Pla de Recuperació del Govern d’Espanya, tot fent una valoració de la situació
econòmica actual i parlant de les inversions i
les reformes que l’Executiu té previstes.

Arrenca la 1a edició del programa
"ACCELERA EL CREIXEMENT LLEIDA”
Un total de 15 pimes de la província de
Lleida han estat escollides per participar a la
1a edició del programa "Accelera el creixement Lleida", impulsat per PIMEC Lleida i la
Diputació de Lleida amb l’objectiu d'ajudar
les empreses a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat, molt
malmesa encara pels efectes de la pandèmia.
Les principals característiques de les pimes
participants són:
• El 47% són microempreses, el 40% són
petites, mentre que el 13% restant són
mitjanes.
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• Per comarques, un 47% són del Segrià,
un 13% de la Noguera, també un 13%
del Pallars Subirà i de l’Urgell, un 7% de
les Garrigues i un 7% del Pla d’Urgell.
• Per sectors d’activitat, el 67% de les empreses són del sector industrial, un 27%
de serveis i un 7% de la construcció i indústries auxiliars.
• El 60% són empreses amb més de 20
anys d’antiguitat, el 13% tenen entre 16 i
20 anys, el 7% entre 11 i 15 anys, el 13%
entre 6 i 10 anys i el 7% menys de 6 anys.
Xavier Caufapé, president de PIMEC Lleida, ha destacat la necessitat de donar un

impuls a la competitivitat i la viabilitat de
les pimes lleidatanes, en aquest context
de crisi econòmica per la pandèmia i s’ha
mostrar orgullós de la resiliència i la capacitat d’adaptació del teixit productiu local a
l’hora d’afrontar els reptes.
La jornada inaugural d’aquest programa ha
comptat amb la directora general de Ventas
Energivity Consulting, Mónica Mendoza,
una de les conferenciants més sol·licitades
en temes d’estratègia comercial, intel·ligència emocional i vendes, qui ha dirigit el taller de networking entre totes les empreses
assistents.

La Generalitat i PIMEC acorden un
GRUP DE TREBALL PER IMPULSAR
LES ENERGIES RENOVABLES
La Generalitat de Catalunya, a través del
departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i PIMEC han acordat
un grup de treball amb les organitzacions
empresarials representatives per impulsar
les energies renovables, aportant la visió
del teixit productiu en el seu desplegament
normatiu i operatiu.
Al llarg d’una reunió entre la consellera
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, Teresa Jordà, i el president de PIMEC,
Antoni Cañete, Govern i patronal han acordat treballar conjuntament per donar un
impuls decidit a la descarbonització, treballant a nivell tècnic i territorial per accelerar la
transició energètica a Catalunya a partir d’un
nou model energètic que prima la proximitat
i la participació de les pimes.
La consellera Jordà ha destacat que “la par-

ticipació de les petites i mitjanes empreses
i autònoms de Catalunya és imprescindible
per a la implementació del nou model energètic participat, distribuït i amb la cohesió
territorial que volem”. Per part seva, PIMEC
vol aportar la visió empresarial al decret amb
l’objectiu d’afavorir l’impuls de les energies
renovables, reforçant la corresponsabilitat
empresarial en l’assoliment dels objectius de

descarbonització de l’economia. En relació
al decret 24/2021, Cañete ha insistit en el
fet que cal revisar els articles per flexibilitzar
criteris fins que la velocitat sigui la necessària
per assolir els 1.000 MW anuals.
PIMEC ha participat en diversos actes per reclamar l’impuls de les renovables per assolir la
transició energètica, de la mà d'entitats com
Foment del Treball o les cambres de comerç.

L’impuls del talent i la innovació
al BIZBARCELONA 2021
Com a membre del comitè promotor de BIZBarcelona, PIMEC ha estat present un any
més en aquest esdeveniment de referència
per ajudar i acompanyar a les empreses i els
emprenedors per fer créixer els seus negocis,
aportant continguts, presentant diverses activitats i assessorant les persones empresàries
i emprenedores des de l’estand institucional.
Prop de 500 persones empresàries i autònomes han comptat amb assessorament personalitzat a l’estand de PIMEC per a la millora de la competitivitat del seu negoci, en tots
aspectes des de la internacionalització, la
sostenibilitat, la innovació, fins a la formació,

passant per l’assessoria jurídica,etc.
Les 5 ponències de PIMEC han tingut gran
acollida, amb un total de 400 assistents, i
arribant als aforaments complets en la seva
majoria, com les impartides pel director de
Relacions Internacionals de la patronal, Jacint Soler, sobre els fons europeus Next Generation EU; o pel president de PIMEC Joves,
Josep Soto, sobre emprenedoria.
PIMEC ha organitzat 8 tallers pràctics que
han gaudit d’igual acceptació, amb quasi
500 participants en les sessions sobre talent,
coaching, xarxes socials i gestió del temps,
entre moltes altres temàtiques. A més, els 2

networkings organitzats han gaudit d’igual
acceptació, amb quasi 100 participants: A
les dues sessions d’speed networking els
assistents han pogut aprendre tècniques
comercials; i al “Network Talent” han gaudit de l’oportunitat de captar i incorporar el
talent emergent.
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ELS TERRITORIS
apropen a les pimes les
línies d’actuació per al
creixement empresarial
Les seus i delegacions de PIMEC faciliten al teixit productiu les eines i els
coneixements per ser més competitiu en matèria d’innovació, formació, fons
europeus, energia, capacitat d’adaptació i vehicle elèctric.

SC Trade Center

Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès

Centre d'FP de l'Automoció a Martorell

L’entitat segueix divulgant les línies estratègiques d’actuació per al creixement i l’impuls
de la competitivitat. Recentment, ha celebrat
un seguit d’actes amb l’objectiu que d’adaptar l’activitat empresarial als nous reptes que
planteja el mercat de treball.

ponen a les àrees tecnicoproductives, i ha
demanat la implicació de tots els actors per
aconseguir que el rol formatiu de l’empresa
es consolidi.

PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet ha destacat la necessitat de crear perfils industrials
qualificats davant les dificultats per cobrir
llocs de treball. En el marc de l’acte sota el
títol “L’FP Dual: vital per seguir creixent”, el
president de la patronal al territori, Joan Soler, ha posat de manifest que un 60% de les
empreses industrials pateixen aquesta mancança, fet pel qual demana adaptar l’oferta
formativa als requeriments del mercat de
treball.

Formació i ocupació
PIMEC Vallès Occidental constata que 7 de
cada 10 pimes industrials tenen dificultats
per cobrir llocs de treball, segons un estudi
presentat a la jornada sota el títol “L’ajust
entre l’oferta i la demanda de l’FP”. El president territorial, Josep M. Catalán, ha recordat que els perfils més demandats corresPIMECNEWS 63 | DESEMBRE 2021

PIMEC Vallès Oriental segueix fomentant les
aliances entre centres de Formació Professional i empreses. En el curs d’un acte sota
el títol “FP i empresa: teixint complicitats”,
la vicepresidenta territorial, Àngels Subirachs, veu necessari abordar reptes formatius
com la digitalització, tenint en compte les
característiques pròpies del teixit productiu
local i ajustant l’oferta a les demandes de les
pimes.

Fons europeus
PIMEC Tarragona ha organitzat un acte sota
el títol “Fons europeus: com i per a què?”.

Palau Firal de Manresa

Seu central de PIMEC

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

Ajuntament de Salou

Seu central de PIMEC

Palau de Congressos de la Llotja

El president de l’entitat, Jordi Ciuraneta, ha
demanat que els fons europeus es gestionin
en proximitat al territori i ha posat en valor
el paper fonamental de les pimes per a la
cohesió territorial i social, ja que garanteixen
la creació d’ocupació. El director de Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler,
ha recordat la importància que les pimes rebin els fons en forma de subvenció i no de
préstec, tot defensant excloure les empreses
moroses.

ció a les pimes: factor clau enfront de les
crisis”, el president al territori, Esteve Pintó,
ha destacat que la covid ha posat de manifest que “les empreses que inverteixen en
innovació s’adapten millor a les situacions de
canvi, gràcies a la seva avançada digitalització” i ha afirmat que els fons europeus han
de desplegar-se perquè Europa avanci cap al
model industrial 4.0.

titat al territori, Pere Cornellà, ha assegurat
que queden poques oportunitats en matèria
de transició energètica. El president de la
comissió d’Energia de la patronal, Joan Vila,
ha demanat reduir la taxa de CO2; el cotxe
elèctric, autònom i de flota; les bombes de
calor en forma de geotèrmia, aerotèrmia o
solar; les bateries d’emmagatzemament de
xarxa, domèstica o de cotxes, etc. Finalment,
el president de la comissió de Sostenibilitat,
Jaume Puig, ha manifestat la necessitat de
disminuir la dependència de Catalunya respecte de l’energia nuclear a uns costos assumibles per a tothom.

Economia, tecnologia i innovació
PIMEC Maresme-Barcelonès Nord ha encoratjat recentment les pimes a innovar per
créixer i ser més competitives, en el curs
d’una jornada que duia per títol “Arribes a
temps al futur?”. El president de la patronal
al territori, Joan Pera, ha animat el teixit productiu a entendre el moment actual de pandèmia com una oportunitat i no pas com
una amenaça, mentre que Marc Vidal, Top
100 Forbes Influencers 2020, ha defensat
l'ús de les dades i de la intel·ligència artificial
per fer més eficients els processos, generar
nous models de negoci, i la recerca de l'excel·lència en els equips humans a partir de
les seves competències.
D’altra banda, PIMEC Catalunya Central
ha destacat que les pimes han d’innovar
per créixer, ser més competitives i fortes
enfront de les crisis. En l’acte “La innova-

Vehicle elèctric
PIMEC Vallès Occidental ha defensat reforçar i reorientar la indústria per aprofitar
les oportunitats que el sector de l’automoció ofereix a les pimes. Al llarg de la jornada sota el títol “Vehicle elèctric i indústria
auxiliar: present i futur”, el president de
PIMEC Vallès Occidental, Josep M. Catalán,
ha constatat que l’aposta pel vehicle elèctric
per part dels fabricants està tenint una incidència directa en les empreses que presten
serveis auxiliars, i ha destacat que l’impacte
en el medi ambient fa replantejar les sinergies entre el transport públic i el privat amb
una aposta ferma per alternatives com l’hidrogen o les flotes elèctriques.
Transició energètica
PIMEC Girona ha organitzat un debat virtual
sobre l’impacte mediambiental, econòmic
i social dels macroprojectes eòlics i fotovoltaics previstos, en què el president de l’en-

Resiliència i capacitat d’adaptació
La 4a edició del Lleida Empresa ha comptat
amb 300 assistents a la jornada de referència del teixit empresarial lleidatà. El president
de l’entitat al territori, Xavier Caufapé, ha
posat en valor la resiliència empresarial i la
necessària adaptació als reptes econòmics
que han fet les pimes i els autònoms.
Sílvia Leal, divulgadora científica i experta en
tendències de futur, ha explicat els reptes
empresarials de la digitalització i la sensibilització social enfocada al canvi climàtic i els
perfils digitals. L’acte ha comptat amb una
taula d’experiències i el lliurament de reconeixements als socis més antics: Inlingua Lleida SL, Ilemo-Hardi SL, Codina-Càtering SL i
Aigües del Segarra Garrigues SA.
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Josep González, MEDALLA D’OR AL
RECONEIXEMENT EMPRESARIAL
En el marc de la 34a edició dels Premis
Pimes, PIMEC ha reconegut amb la Medalla al Reconeixement Empresarial en la
seva categoria d’Or el president d’Honor
de PIMEC i president de la Fundació PIMEC, Josep González, per la seva tasca,
implicació i fites aconseguides al capdavant de la patronal en la representació i
defensa dels interessos de les pimes i els
autònoms de Catalunya.

Aquesta medalla, rebuda de mans de la
vicepresidenta primera i ministra d’Afers
Econòmics i Transformació Digital, Nadia
Calviño, així com del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, se suma a altres reconeixements a la seva aportació
al món empresarial, com per exemple la
Creu de Sant Jordi que va rebre l’any passat per part de la Generalitat de Catalunya, per la seva contribució a l’enfortiment
i la transformació del teixit productiu ca-

talà, la qual ha permès millorar la competitivitat, el creixement i la internacionalització de la nostra economia.
La cerimònia va tornar a tenir caràcter
solidari i les donacions recaptades aniran
destinades al programa solidari emppersona-segona oportunitat de la Fundació
PIMEC, un servei d’acompanyament a les
persones empresàries i autònomes que
es troben en situació d’atur o en serioses
dificultats.

Comença l’era de
LA NOVA RURALITAT
El món rural, entre altres, és un gran
damnificat en la cursa del progrés i la dicotomia urbà-rural que ha marcat les decisions del segle passat. Una Europa del
segle XXI requereix una revisió profunda
del model. Per això, la Fundació PIMEC,
amb el suport de PallarsActiu, ha celebrat una jornada sota el títol “La Nova
Ruralitat: dona, innovació i tradició” amb
l’objectiu d’acompanyar i ajudar a la reactivació econòmica i social del col·lectiu
femení en les zones rurals i amb una mirada de futur sostenible.
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L’acte –el qual ha comptat amb la col·laboració de set comarques rurals de Catalunya i Aragó: Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Alta Ribagorça, Ribagorça, Sobrarbe,
Aran i Priorat– ha servit per plantejar
un enfocament innovador i la necessitat
d’una palanca tractora de l’esperit emprenedor, així com la revisió de l’epistemologia feminista per a inspirar nous
itineraris que parteixin de qüestionar les
lògiques binàries i les premisses universalistes que tendeixen a l'homogeneïtzació
de les experiències.

Aquest projecte està alineat amb l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030
del Ministeri de Drets Socials, l’Agenda
2030 i l’Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya, i amb les línies estratègiques
futures que s’estan promovent des de
Brussel·les, tant en la nova PAC com en la
visió a llarg termini per a la revitalització de
les zones rurals.

LA FUNDACIÓ PIMEC I ENDESA despleguen
emppersona 2021 per donar una segona
oportunitat a empreses amb dificultats
Aquest servei de mentoria empresarial
vol aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats i que ningú es quedi
enrere, per això s’estén a totes les empreses de Catalunya.
La Fundació PIMEC adverteix que, ara
més que mai pel context de pandèmia,
són necessaris recursos de suport i ajuda
a les persones per superar les dificultats
com el sobreendeutament, entre d’altres,
i ser més resilients. Per això, el programa
té l’objectiu de facilitar un camí on potenciar nous valors, nous enfocaments de
treball i noves maneres de fer, d’aprendre i de formar-se, així com facilitar eines
que ajudin les empreses amb dificultats a
sobreviure i ser proactives davant la crisi

i les adversitats, en definitiva, a regenerar-se.
La Fundació PIMEC va crear el programa
emppersona arran de la crisi del 2009, i al
llarg d’aquests 10 anys un total de 1.495
persones s’han pogut beneficiar d’aquest
suport i han tingut l’oportunitat de reflotar el seu negoci, crear-ne un de nou o
aconseguir una recol·locació laboral.
D’altra banda, la Fundació PIMEC ha
anunciat recentment l’entrada al patronat de l’entitat de Matilde Cuena, advocada amb una llarga experiència en dret
i segona oportunitat, un dels temes clau
de treball de la Fundació en el marc del
programa emppersona.

La cultura de la
SOSTENIBILITAT
Els empresaris i les empresàries han de
fer front als constants canvis culturals,
econòmics, socials i tècnics que es van
produint. Si abans aquests canvis tenien
més a veure amb requisits de qualitat o
riscos laborals, avui dia destaquen la digitalització i la sostenibilitat.
La sostenibilitat del nostre entorn és un
canvi global que s’ha de fer a escala social, i també dins el món empresarial. En
aquest sentit, les empreses de menor
dimensió tenen més dificultats que les
grans companyies per adaptar-se als re-

queriments d’aquest canvi.
La Fundació PIMEC assoleix el compromís
d’ajudar les pimes en aquesta tasca, facilitant informació i eines per a l’aplicació
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030
de les Nacions Unides.
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SOM NOTÍCIA...
El PIP és la nova eina de
consulta interactiva dels
principals indicadors de
la pime catalana

L’actualitat empresarial
s’escolta a “El món és
digital”
BARCELONA.DOT ofereix cada dimecres
continguts d’interès empresarial sobre temes d’actualitat com la digitalització, la innovació, la sostenibilitat o la informació actualitzada de les mesures i els ajuts directes
que afecten les pimes i els autònoms.
El programa “El món és digital”, produït i
presentat pel periodista Tomàs Cascante,
compta amb la participació activa del director de Tecnologia i Innovació de PIMEC,
Andreu Bru, entre altres veus expertes de
referència econòmica.

PIMECNEWS 63 | DESEMBRE 2021

PIMEC ha posat en marxa el Portal Interactiu
de les Pimes (PIP), el qual treballa amb un total d’entre 75.000 i 80.000 comptes anuals
d’empreses per poder fer comparacions
homogènies amb la voluntat de compartir
informació detallada i a mida. Aquest portal digital posa a disposició dels seus usuaris
informació sobre els ingressos, els resultats
d’exercicis, les despreses, el nombre de treballadors i la rendibilitat; i permet filtrar per
anys, dimensió d’empresa, sectors d’activitat
i localització per província o per comarca.
La presentació del PIP va tenir lloc en el marc
d’una roda de premsa sobre l’Anuari de la
pime catalana, feta a partir de les dades dels
estats comptables de 75.731 empreses. En
la seva darrera edició, l’Anuari analitza la
contribució de les pimes a l’economia catalana i destaca que l’any 2019 van augmentar un 5,6% les seves vendes, que van representar un 59,7% del VAB català.

Els joves empresaris
redefineixen l’estratègia
del futur al PIMEC
Joves Day
La darrera edició del PIMEC Joves Day s’ha
tornat a celebrar presencialment amb la participació d’un total de 18 joves empresaris,
els quals es van reunir per redefinir els reptes
i les estratègies per als propers anys.
La jornada va tenir lloc al port de Barcelona, la qual cosa va permetre als assistents
fer una visita a les instal·lacions que va servir
per conèixer com funcionen els processos
logístics de la zona portuària, així com les
problemàtiques que diàriament afronta la
institució.

La importància
d’innovar per créixer
i ser més competitius

Vicenç Mauri,
distingit com a Soci
Honorari de PIMEC
L’empresari català Vicenç Mauri ha estat distingit com a Soci Honorari de PIMEC en el
marc de la Junta Directiva de la patronal i de
la mà de l’expresident de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, en reconeixement de
la seva trajectòria professional i la seva tasca
al servei del teixit associatiu.
Mauri va ostentar la presidència de PIMEC
Catalunya Central i la de PIMEC Metall, i va
ser vicepresident de la patronal. També va
formar part del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Manresa i va ser membre
del Consell Català de la Formació Professional. Al llarg de la seva trajectòria va acceptar,
l’any 2011, la proposta d’incorporar-se com
a assessor del Govern català en temes d’empresa i economia, càrrec que va exercir fins
al gener de 2016.

PIMEC segueix encoratjant les pimes a innovar per créixer i ser més competitives, tot
contribuint a la recuperació de l’economia a
través de la creació de llocs de treball i de
riquesa.
Al llarg de la jornada sota el títol “Arribes a
temps al futur?”, a la qual han assistit 200
persones, el president de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord, Joan Pera, ha destacat
la importància que les pimes del territori siguin conscients dels desafiaments que hauran d'afrontar en el futur immediat en relació
amb les noves tecnologies, tot animant-les
a ser positives i entendre el moment actual
de pandèmia com una oportunitat i no pas
com una amenaça.
En el marc d’un acte sota el títol “La innovació a les pimes: factor clau enfront de les
crisis”, celebrat al Palau Firal de Manresa,
el president de PIMEC Catalunya Central,
Esteve Pintó, ha destacat que la pandèmia
ha posat de manifest que les empreses que
inverteixen en innovació tendeixen a adaptar-se millor a les situacions de canvi, sovint,
gràcies a la seva avançada digitalització.

El Ben Fet! estrena
comerç en línia
Ben Fet!, el projecte que agrupa empreses
catalanes unides per uns valors i el compromís amb la qualitat i el territori, oferirà
a partir del 24 de gener l’oportunitat de
vendre els seus productes i serveis a través del seu nou comerç en línia: Proximitat
Responsable, una cooperativa que ofereix
un canal de venda exclusiu, aportant al
consumidor final el valor afegit d’adquirir
productes amb el segell de Ben Fet!
El projecte continua exercint la seva tasca de sensibilització cap al consum local
de proximitat, i la promoció dels negocis
i les connexions i col·laboracions entre els
seus membres. Totes aquelles empreses
que comparteixin els valors del seu ideari i
vulguin participar en aquest nou canal de
venda poden unir-se al projecte a través
del seu lloc web.
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Josep Maria Solé,
director de la Fundació
Support Girona.

Pere Cornellà,
president de Pimec Girona.
President de la Fundació
Support Girona.

Benestar en el
LLOC DE TREBALL
Malgrat que el desenvolupament
de la nostra personalitat pot trobar
molts camins, la feina segueix essent
vista com alguna cosa més que una
forma de cobrir necessitats econòmiques, i genera interaccions que ens
poden ajudar a sentir-nos millor, o
poden ser un factor de malestar.

Parlem de la
possibilitat que
Catalunya pugui
consolidar-se
com un gran Hub
intercontinental

El benestar en el lloc de treball va més
enllà d’aspectes de seguretat i higiene, i cal emfatitzar que, el clima laboral o la satisfacció de les
persones, són també aspectes clau de l’èxit empresarial a llarg
termini.
La preocupació pel desenvolupament de polítiques empresarials de benestar integral ha anat creixent, superant la prevenció del malestar o la malaltia per buscar entorns laborals
saludables. Però la pandèmia ha fet emergir la percepció que
el malestar emocional i mental pot arribar a ser un greu problema col·lectiu, i que les respostes han de donar-se en tots
els àmbits.
Com més neguit i incertesa es generen en l’entorn social, més
èmfasi hem de posar en la creació d’entorns laborals sòlidament saludables. Aquesta necessitat s’incrementa si atenem a
algunes tendències en el mercat laboral que afecten les generacions més joves, que valoren molt més el benestar emocional que la permanència en el lloc de treball.
Un estudi de la revista Harvard Business Review recull que el
68% dels treballadors de la generació Millennial i el 81% dels
Zeta que han deixat feines o renunciat a responsabilitats, ho
fan per raons de salut mental. Afortunadament, cada vegada
parlem més de salut mental i la lluita contra l’estigma que
aquesta suposa és compartida per més actors. És temps de
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posar en marxa eines per millorar l’entorn laboral i el benestar emocional
dels treballadors.

Els principals problemes de salut
mental es poden relacionar amb circumstàncies socioeconòmiques i ambientals. No tots es poden resoldre
només des del món empresarial. Però
els factors de risc psicosocial a la feina representen càrregues de treball,
ambigüitat en la descripció, canvis organitzatius no explicats,
manca d’expectatives legítimes de promoció, de reconeixement, dificultats de conciliació, males relacions interpersonals,
assetjament, etc.
Cal implementar mesures globals de benestar emocional a
l’empresa i que tothom assumeixi el seu paper.
Les administracions han de posar en pràctica les estratègies dissenyades en l’àmbit europeu:
• Actualitzar els marcs jurídics per abordar riscs i oportunitats
en matèria de salut i seguretat relacionats amb les transicions
ecològica i digital.
• Centrar-se en l’ús d’eines digitals per aconseguir que la inspecció de treball sigui més eficaç.
• Celebrar «revisions entre les parts» que abordin problemes
psicosocials i ergonòmics.
• Intensificar la supervisió i recopilació de dades sobre la situació dels riscos mentals i psicosocials.
La Comissió invita els interlocutors socials a:
• Adoptar mesures per abordar qüestions relatives a l’àmbit laboral digital, d’aquí al 2023.
• Buscar solucions per abordar els desafiaments del teletreball,
la digitalització i la desconnexió.

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

Avalis t’ajuda a millorar
el teu finançament
Avalem operacions d’inversió i de circulant
i facilitem avals de licitació per a pimes i autònoms
amb seu o activitat a Catalunya
Assessorem sobre el projecte

Millora la capacitat de negociació

Accés al finançament

Millora les condicions financeres

Incrementa la capacitat d’endeutament

ENLAIRA EL TEU NEGOCI
AMB EL NOSTRE AVAL
CONTACTA AMB NOSALTRES

www.avalis.cat

93 557 01 25
informacio@avalis.cat

Dona un impuls
a la teva empresa!
NOU PROGRAMA

KIT DIGITAL
UN PROGRAMA DE DIGITALITZACIÓ
BÀSICA PER A LES PETITES EMPRESES,
LES MICROEMPRESES I ELS AUTÒNOMS.
COM T’AJUDEM DES DE PIMEC?

Empresa beneficiària, disposaràs d'un bo digital per accedir
a les solucions de digitalització del programa.
Agent digitalitzador, ofereix els teus serveis a les empreses
beneficiàries que sol·licitin el bo digital. Si ets soci de PIMEC
podràs formar part dels agents digitalitzadors de l'entitat.

Informa-t’en a
kitdigital.net

