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ARA, A TREBALLAR

Doncs sí, la candidatura Activisme em-
presarial encapçalada per Antoni Ca-
ñete ha guanyat les eleccions a la pre-
sidència de Pimec, i no per poc. No han 
estat unes eleccions senzilles; l’altra can-
didatura, encapçalada per Pere Barrios, 
portava tota la força mediàtica i política 
de l’ANC i això, vulguis o no, desferma 
sentiments que a vegades són de difícil 
comprensió. Voler la presidència de Pi-
mec per fer una entitat millor empresa-
rialment és bo; fer-ho per polititzar-la, un 
error. Així ho van entendre els socis, i així 
van votar donant suport a la candidatura 
de l’Antoni.

Bé, ara toca posar-nos a treballar, ade-
quar l’entitat als nous ritmes que la nova 
presidència marcarà i vetllar perquè el 
magnífic llegat que ens ha deixat Josep 
González es multipliqui en positiu. Cal 
aprofitar els vímets sòlids que el Josep ha 
deixat per seguir construint una patronal 
més forta i més representativa; cal donar 
molta importància a la implantació terri-
torial, peça bàsica de Pimec, cal seguir 
obrint-nos a Espanya i a Europa i també 
procurar que els diferents col·lectius i 
sectors que tenim se sentin ben aixoplu-
gats a la patronal.

Jo sé que no serà fàcil, les pressions que 
tindrem seran moltes, però com hem de-
mostrat a les eleccions tots farem pinya 
al voltant del nou president, com sempre 
hem fet, i tirarem endavant més forts.

Entrem en una nova etapa i, coneixent 
el Toni, estic segur que serà l’etapa de 
la feina, feina i feina. Així és ell!!
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La Junta Electoral de PIMEC proclama guanyadora de les eleccions a 
l’entitat la candidatura d’Antoni Cañete

La Junta Electoral de PIMEC va proclamar guanyadora de les eleccions generals 
a l’entitat, celebrades el passat 
dimarts 23, la candidatura Activisme 
empresarial, que encapçala Antoni 
Cañete. En conseqüència, es va 
proclamar Antoni Cañete nou 
president de PIMEC i els 93 integrants 
de la llista que l’acompanyaven, 
vocals de la Junta Directiva. Amb 
el 100% dels vots escrutats, la 
candidatura Activisme empresarial 
va assolir un 83,3% dels vots, mentre 
que la candidatura Eines Pimec va 
aconseguir el 16,12%. 

La participació va ser del 45,9%, amb un total de 3.717 vots que representen un univers 
total de 122.000 empreses. Els resultats obtinguts són els següents:

   BARCELONA    GIRONA   LLEIDA   TARRAGONA   CATALUNYA CENTRAL   TOTAL

VOTS EMESOS      2716        334 234              193       240             3717

Blanc           20            1     0 0           0                 21

Nul             0            0     0 0           0                   0

EINES PIMEC 

Pere Barrios          457          45              15                  12          70               599

ACTIVISME EMPRESARIAL 

Antoni Cañete       2239       288 219                181        170              3097

 
La jornada electoral va transcórrer amb normalitat i sense incidències, tot i que a 

la seu de Barcelona el procés d’elecció 
es va allargar a conseqüència de la gran 
participació, les mesures preventives 
contra la Covid i les verificacions 
necessàries dels requisits per a l’exercici 
del vot. Per agilitzar el vot, la Junta 
Electoral va habilitar dues meses de 
votació addicionals en el decurs de la 
jornada.

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
i tota la Comissió Permanent van donar 

suport a la candidatura d’Antoni Cañete des d’un principi.


