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Micro, petita i mitjana 

empresa de Catalunya

DIGITAL AMB PIMEC!
A LA TRANSFORMACIÓ 

SUMA’T 

Aquest programa està dissenyat per a auditar el grau de digitalització de l’empresa 

per poder dissenyar un projecte intern o road map que impulsi la transformació 

digital del teu negoci.     

TRANSFORMACIÓ 
Digital

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DELS NEGOCIS

2
edició
2

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Anàlisi
• Visita de coneixement.

• Sessió d'anàlisi de la situació 

actual amb consultor expert.

• Informe de diagnosi del grau 

de digitalització de l'empresa.

• Propostes de millora.

 Sessions contrast 
• Sessió de contrast amb 

equip d'experts.

• Revisió dels aspectes a tenir en 

compte per a la digitalització.

• EMPRESA - EXPERTS.

• Brainstorming.  

Informe i seguiment
• Revisió de l’informe amb les 

aportacions de la sessió de contrast.

• Entrega de l’informe final o road map.

• Sessió d’orientació a l’acció.

• Acompanyament per a implementar 

el/s projecte/s. 

MASTERCLASS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS NEGOCIS?

Programa exclusiu per a socis de PIMEC de 3 mesos de durada.

Horari adaptat i 20 hores de sessions de treball col·lectiu i individual.

INICI FEBRER 2019.



S’acaba l’any i arriba el moment de fer balanç. Les empreses i l’economia van bé, mal-
grat la desacceleració dels darrers mesos. Segurament, durant el 2019 el creixement 
serà menor però no hem de patir. Jo soc optimista. Ho soc perquè confi o en el nostre 
teixit de pimes i autònoms que han demostrat estar per damunt i sobreposar-se als 
diferents entrebancs dels darrers anys. 

Només puc sentir orgull. Orgull del treball constant, convençut i durador. Orgull del 
nostre teixit empresarial, que ha lluitat de valent i ha treballat per seguir creixent. En 
aquest número, trobareu exemple d’orgull. Les germanes Martínez del Grup Carinsa i 
l’Òscar Royo de Condorchem ens expliquen la trajectòria i l’evolució de les seves res-
pectives empreses, tot incidint en la innovació i en l’RSC com a factor determinant per 
a la consolidació empresarial. 

En una mirada més transversal, fem una radiografi a del mercat de treball català des de 
la perspectiva de l’oferta i la demanda, posant en valor l’FP; d’altra banda, entrevistem 
la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ens explica els reptes del 
Govern per a aquesta nova legislatura. 

Recentment també hem presentat a Madrid la Plataforma Pymes, una nova organitza-
ció intersectorial d’àmbit estatal que neix amb la voluntat de fer una defensa real dels 
interessos de les pimes i els autònoms i d’una economia més productiva, tant a l’Estat 
espanyol com a la resta de la Unió Europea. Defensem una economia de mercat inclu-
siva, basada en la igualtat d’oportunitats i de competència entre empreses enfront dels 
interessos creats pel capitalisme neoclàssic. Ho expliquem amb detall a la secció “Fem” 
d’aquest número de la revista. 

Destaquem també la 31a edició dels Premis Pimes, en què hem reconegut les millors 
iniciatives empresarials del 2017 i hem lliurat la medalla de reconeixement empresarial 
a l’empresari i amic Pere Relats. 

En aquesta època i a punt ja d’acabar l’any, vull desitjar-vos molt bones festes i encora-
tjar-vos a afrontar el proper any amb il·lusió i optimisme. Així ho farem des de PIMEC, 
defensant el principal teixit productiu del país: les pimes i els autònoms. Bon Nadal i 
que seguiu fent història! 

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC



De la mà de la Fundació PIMEC, hem engegat diverses accions dins 

el paraigua del nostre  Repte SostenibLE:

Ara ens manques tu, participa-hi!
En línia amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, 

t’animem a posar el teu gra de sorra i emprendre accions en 4 línies: 

by fundació PIMEC

Explotació de recursos, escalfament global, esgotament de matèries 
primeres, mala gestió de residus... 

És l’hora de fer canvis i des de PIMEC volem participar en els projectes 
que institucions, governs i la UE estan engegant.  

Vida Saludable ReduccIO i reciclatge
de residus

Consum responsable

Volem que formis part del nostre Repte,
per esdevenir una empresa sostenible i amable amb el medi ambient.

T’hi apuntes?

• “Decoració” de les nostres instal·lacions animant i 
recordant a fer servir ampolles d’aigua d’ús més durador.

• Indicacions respecte al reciclatge, la impressió, l’ús de l’ascensor, o l’estalvi 
energètic

• Substitució dels gots de plàstic pels de cartró reciclables i reutilitzables.

• Distribució d’un fulletó explicatiu i una infografia per totes les nostres seus i 
delegacions.

reptesostenible.org | pimec.org | Tel. 93 496 45 00

Estalvi enerGEtic
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OPINIÓ

“És necessari aconseguir 
una fi scalitat específi ca 
i justa per a pimes i 
autònoms.”

Una de les tasques a les quals s’enfronta un emprenedor que vol iniciar un 
negoci o un projecte empresarial és la de decidir la forma jurídica que haurà 
d’adoptar la seva empresa. Malgrat la major simplicitat del règim jurídic de 
l’empresari individual, la majoria d’empresaris decideixen adoptar la forma 
jurídica de societat mercantil ja que, aparentment, la tributació dels benefi cis 
de l’empresa a un tipus nominal del 25% juntament amb la possibilitat de 
regular la retribució de l’empresari, resulta avantatjosa respecte els costos fi s-
cals de l’empresa personalista. La conseqüència de tot això és que l’empresa 
en qüestió haurà de sotmetre’s a unes normes – Llei de Societats de Capital i 
Impost de societats – pensades per a mitjanes i grans empreses i acabarà su-
portant costos i obligacions excessives de les quals li correspondria en funció 
de la seva dimensió i capacitat econòmica. 

Prima per tant la forma sobre el fons i es posa clarament de manifest que el 
nostre legislador oblida la realitat d’un 99,25% de les nostres empreses. Les 
normes es dirigeixen a les grans empreses i les especialitats de les pimes no es 
contemplen o bé són contemplades en règims especials o residuals el contin-
gut dels quals va ser objecte de retallades arran de la reforma fi scal del minis-
tre Montoro. En efecte, entre altres mesures, a partir de 2015 s’iguala el tipus 
nominal de l’Impost de societats aplicable a grans empreses i pimes i s’elimi-
nen defi nitivament els incentius a la inversió i renovació d’actius. Aquestes 
dues mesures són un clar exemple d’una fi scalitat que dona l’esquena a pimes 
i microempreses i desconeix que es tracta d’entitats totalment diferents de les 
grans. No es tracta d’exigir benefi cis fi scals sinó d’atendre al principi de capa-
citat econòmica i als fets diferencials de la majoria de les nostres empreses.

El nou Govern aposta per exigir un tipus efectiu mínim del 15% per a les 
grans empreses. Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada per l’establi-
ment d’un tipus nominal del 15% aplicable a pimes i microempreses així com 
d’estímuls de suport a la inversió i a la capitalització de les empreses. Des de 
PIMEC no cessarem a reclamar i celebrar mesures encaminades a aconseguir 
una fi scalitat específi ca per a pimes i autònoms, justa i equitativa, que aten-
guin a la seva capacitat econòmica i que, en defi nitiva, fomentin el creixement 
i millorin la competitivitat de les nostres empreses.

FISCALITAT 

per a pimes

Joan M. Gimeno
Vicepresident de PIMEC



CREA | CREIX | CANVIA
RelleuPime

pimec.org

CONTINUÏTAT dels 
Programa per a la 

NEGOCIS

T'acompanyem per prendre la millor
decisió per al futur del teu negoci amb el 

Què vols ser quan siguis gran?

Vols assegurar la continuïtat del teu negoci 
quan tu ja no te n'ocupis?

 

Demana informació sense compromís!

Maria Josep Contreras | mcontreras@pimec.org | TEL. 93 496 45 00

FASE 1
Sessions individuals

· Diagnosi de la situació
· Mapping d’opcions
· Sessions individuals

FASE 2
Sessions col·lectives

· Master classes, xerrades
· Activitats experiencial
· Tallers de networking

FASE 3
Sessions individuals

· Elaboració de document de conclusions

És un programa exclusiu per a socis de PIMEC.
Horari adaptat i 15 h de sessions de treball col·lectives i individuals.

En què consisteix el Programa per a la continuïtat dels negocis?
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“Ens dediquem 
a crear un món 

DIFERENT I AMB 
MÉS SENTIT”
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Elles són la Vanesa i la 

Denia. L’una economis-

ta i l’altra, enginyera de 

telecomunicacions. Una 

més impulsiva i l’altra 

més refl exiva. Les dues, 

ambicioses i amb un 

esperit de superació 

constant. Dirigeixen el 

Grup Carinsa, una em-

presa química de més 

de 150 treballadors i 

present a 4 continents 

i més de 50 països, que 

enguany celebra el seu 

25è aniversari. 

V. Ell ho tenia clar. Volia que el seu client na-
tural fos el líder local de tots els països on 
tinguessin presència. Dels sectors de perfu-
meria, cosmètica i alimentació, tant humana 
com animal. I això implicava aportar molta 
innovació i tenir una visió internacional im-
portant.

I ho heu aconseguit. 
D. Tenim fi lials al Marroc, Algèria, Veneçuela 
i Turquia. Hem aconseguit ser presents en 
quatre continents, impulsant projectes i pro-
ductes disruptius que han aconseguit captar 
l’atenció dels nostres clients. 

Que són empreses fabricants i també 
els consumidors, no? 
V. Així és. En un primer moment, els nos-
tres principals clients eren els fabricants de 
detergents, de xampú, de magdalenes, als 
quals ajudàvem a fer els seus productes més 
competitius. Ara, en canvi, també ho és el 
consumidor. Hem de crear nous productes 
per al consumidor. 

Què és el que més atrau de la creació i 
fabricació d’aromes i fragàncies? 
D. En certa manera, ajudem a donar sabor i 
olor al món. Ens dediquem a crear un món 
diferent i amb més sentit, amb tot el que 
comporta. Ara, per exemple, ens acaben de 

concedir la primera patent que existeix a es-
cala mundial del xiclet dual. Es tracta d’un xi-
clet que primer té un sabor i després un altre.

La innovació juga un paper fonamental 
a Carinsa.
D. Destinem el 20% dels nostres benefi cis a 
R+D+I. La innovació està en el nostre ADN. 
Cada any tenim projectes d’innovació a curt, 
mitjà i llarg termini. És un dels tres nostres 
pilars principals, juntament amb la interna-
cionalització i la diversifi cació especialitzada. 

Per fer tot això s’ha de tenir un equip 
humà important.
V. Comptem amb un equip de professio-
nals cada vegada més especialitzats. De fet, 
el 30% dels nostres treballadors, la majoria 
doctors, es dedica al desenvolupament de 
nous productes. A cada una de les fi lials, a 
més a més, treballem per aconseguir captar 
l’essència de cada continent.

Amb tot, com us ho feu per conjugar 
l’esperit familiar de la companyia amb 
aquesta empenta internacional que te-
niu?
V. Tenim clar que som una empresa catala-
na i familiar, de manera que valorem el que 
tenim i no juguem a la ruleta russa. Tenim 
creixements sostinguts i mantinguts. Enca-

25 anys ja... Us queden gaire lluny els 
inicis de Carinsa?
V. Ha passat molt ràpidament. És cert que ha 
estat un camí intens, ple d’alts i baixos, però 
la veritat és que estem molt contentes de 
com han anat les coses. El nostre pare, espe-
rem,  estaria molt orgullós de veure com està 
l’empresa en l’actualitat, almenys la meva 
mare així ens ho expressa.

Perquè és ell qui ho va començar tot.   
V. Era un visionari. Va decidir llançar-se a 
l’aventura empresarial i arriscar el seu patri-
moni perquè volia liderar un projecte propi. I 
així ho va fer. Nosaltres vam aprendre, al seu 
costat, tot el que vam poder fi ns que ens va 
deixar. 

En què va saber diferenciar l’empresa 
de les que hi havia al mercat?

Denia Martínez i Vanesa Martínez
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sió. Ell ja ens parlava de sostenibilitat quan 
ningú ho feia, de la necessitat de construir 
un món millor. És per això que la Fundació 
neix amb la voluntat de millorar el benestar 
de la població, ja sigui treballant per reduir 
l’obesitat o per disminuir els problemes 
cardiovasculars, entre altres. 

Interessant. 
V. Tenim un projecte al Marroc que con-
sisteix a reduir els accidents i la sinistrali-
tat per mitjà d’un ambientador que ajudi 
a relaxar la persona que va conduint. I és 
només un exemple.  

ra que ens agradaria créixer més de pressa, 
cada dos o tres anys anem obrint mercats 
nous i ampliant els que ja tenim.  

Durant aquests 25 anys, quin ha estat el 
repte més dur al qual us heu enfrontat?
D. Sens dubte, el relleu al nostre pare, el 
2005. Ell era l’ànima de Carinsa i succeir-lo 
va ser dur per a nosaltres. Per sort, amb el 
pas dels anys hem comprovat que estem 
seguint encertadament el camí  que ell ens 
va marcar. Ara sabem que, sense adonar-
nos-en, ell ens havia preparat per a aquest 
moment.

Amb què us quedeu de la seva mane-
ra de fer?
D. Ens va ensenyar a tenir més d’una solu-
ció per a cada problema. Sempre calia tenir 
un pla B i, fi ns i tot, un de C i un de D. I 
això és el que intentem aplicar en el nostre 
dia a dia. 

I ara heu creat una fundació que porta 
el seu nom: la Fundació Alberto Mar-
tínez.
V. És un homenatge al pare i a la seva vi-

|  CARINSA

Teniu sostre? 
D. Som ambicioses i tenim molta empenta. 
Tot el que ens proposem ho aconseguim. 
Cada dia és una lluita i de vegades costa 
avançar. Però sempre es tracta d’aixecar-se 
i seguir lluitant, mai ens relaxarem. 

Què creieu que feu millor ara que 
abans? 
V. Hem après a gaudir de la feina. Hi ha-
via moments en què ens costava, perquè 
teníem la necessitat de tirar endavant el 
projecte, però ara hem après a relativitzar 
les coses i a gaudir dels bons moments i 
també dels resultats de l’empresa.
 
I un repte per al futur?
V. Volem assolir els 100 milions de factura-
ció per al 2025. I ens volem centrar en tots 
els projectes que tenim per a la Fundació 
Alberto Martínez. 

A l’hora de treballar, assegureu que el 
treball en xarxa és un element impres-
cindible per seguir creixent. Per quin 
motiu? 
D. Creiem que és indispensable treballar 
en xarxa per tal de sumar forces i acon-
seguir millors resultats. Treballem amb 
patronals, centres tecnològics nacionals i 
internacionals, universitats, hospitals, ad-
ministracions i altres programes amb em-
preses, i així ho seguirem fent. 

I també amb PIMEC.
V. Va ser la primera patronal que ens va 
donar suport. Vam veure que era una en-
titat que realment estava a prop de les pe-
tites i mitjanes empreses i cada vegada ens 
hi vam anar integrant més. Som una em-
presa familiar i humana i ens agrada tenir 
companys de viatge que també vagin en la 
nostra línia. 

Vosaltres heu continuat el llegat del 
vostre pare. Qui continuarà el vostre? 
V. Confi em que les nostres fi lles, si elles vo-
len, però per a nosaltres el més important 
és que siguin felices. 

“La innovació està en el 
nostre ADN i destinem 

el 20% dels nostres 
benefi cis a R+D+I, en 

projectes a curt, mitjà i 
llarg termini” 
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Vivim en un món on la contaminació ha 
arribat a uns alts nivells que afecten de 
manera molt negativa la societat, i en 
un moment en el qual les polítiques de 
medi ambient són una prioritat per a les 
diferents indústries i administracions. Per 
incidir en qüestions com la protecció del 
planeta, la lluita contra el canvi climàtic 
i la producció sostenible, l’Organització 

de les Nacions Unides va marcar el 2015 
un total de 17 Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS), que són els 
que guien la implementació de l’Agenda 
2030 de l’ONU. El canvi que pretenen 
aquests objectius només es pot aconse-
guir si tothom compleix amb la seva part: 
els governs i els ciutadans, però també les 
empreses. 

CONDORCHEM ENVITECH

Les empreses prenen 

consciència de la 

importància d’aplicar 

els Objectius de 

Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 

2030 de l’ONU 

La implantació 
dels ODS com a
ESTRATÈGIA 
MEDIAMBIENTAL
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Les companyies que produeixen residus 
derivats de la seva activitat, així com les 
instal·lacions de gestió de residus de Cata-
lunya s’estan adaptant a les novetats en la 
normativa de residus sobre la classifi cació, 
la codifi cació i les vies de gestió. Elements 
com, per exemple, les aigües residuals que 
es generen com a conseqüència de l’activi-
tat industrial, poden contenir contaminants 
nocius per al medi ambient. És per aquest 
motiu que, des de fa molts anys, algu-
nes empreses dediquen la seva activitat a 
pal·liar aquests efectes perjudicials per a la 
nostra societat i el nostre entorn. 

Amb més de 25 anys d’experiència, Con-
dorchem Envitech ofereix solucions per al 
tractament d’aigües primàries, aigües resi-
duals i emissions atmosfèriques en qualse-
vol tipus d’activitat industrial. Opera a nivell 
internacional en més de 30 països de tot el 
món i sempre aporta solucions clau abor-
dant els projectes de forma integral: des de 
l’anàlisi dels residus fi ns a la instal·lació i el 
manteniment de la planta, amb solucions 
úniques i adaptades per a cada client.  

La implantació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: 
És molt important que les empreses 
d’arreu del món prenguin consciència 
dels possibles impactes negatius que les 
seves activitats poden generar en la so-

cietat i el seu entorn. En la mesura que 
els sigui possible, han de controlar-los i 
eliminar-los, a la vegada que han de pro-
curar contribuir a la construcció d’una so-
cietat més justa i igualitària i al respecte 
al medi ambient. 

A Espanya el compromís de les empreses 
amb els disset Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de l’Agenda 2030 és 
molt limitat. Encara són poques les com-
panyies que poden incorporar en la seva 
estratègia empresarial un propòsit que 
integri almenys alguna d’aquestes fi tes. 
Molt sovint, es tracta de petites mesu-
res i accions que, amb el pas del temps, 
poden suposar un gran canvi que, sens 
dubte, pot ser benefi ciós per a la nostra 
qualitat de vida i la de la resta de perso-
nes arreu del món.

 Que les empreses facin 
passes en Responsabi-
litat Social Corporativa 
els ajuda a crear valor 
afegit i a projectar una 

millor imatge

Condorchem Envitech està subscrita al 
pacte mundial de l’Organització de les 
Nacions Unides des del 2011 i, per tant, 
compromesa a operar de forma soste-
nible i responsable. A banda de la seva 
ofi cina a Premià de Dalt, en tenen en 
països com França, el Regne Unit, Mèxic 
i els Estats Units, on aporten solucions 
tecnològiques avançades per adequar les 
emissions i els abocaments de les empre-
ses a l’estricte compliment de cada legis-
lació vigent.

Òscar Royo, director d’Operacions i Ren-
dibilitat de la seu de l’empresa al Mares-
me, explica que l’Agenda per al 2030 de 
l’ONU amplia i concreta aquests objectius 
i destaca que, com a companyia, utilitzen 
totes les eines que tenen al seu abast per 
assolir aquelles fi tes que poden fer reali-
tat, com, per exemple, l’estalvi energètic i 
la millora del medi ambient. 

Parlant d’accions concretes, han establert 
diferents mesures en diversos àmbits 
d’actuació. A continuació n’esmentem 
algunes:
• A escala interna, s’esforcen diàriament 

per estalviar aigua; van canviar de com-
panyia elèctrica a una que subministra-
va energies 100% renovables, i per a 
l’any 2019 s’han marcat com a objec-
tiu utilitzar només paper reciclat en les 

|  CONDORCHEM ENVITECH
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seves activitats quotidianes. A més, 
treballen per aconseguir una igualtat 
efectiva entre homes i dones perquè no 
fan distincions de sous i compleixen la 
paritat en la plantilla de l’empresa, en 
què la meitat de treballadors són dones 
i l’altra meitat són homes. 

• A nivell extern i en termes de Respon-
sabilitat Social Corporativa, col·laboren 
amb Unicef. I, entre altres accions que 
es poden consultar a la seva pàgina 
web, han participat, juntament amb 
una ONG, en un Banc d’Energia per 
pal·liar els efectes de la pobresa ener-
gètica al territori. 

Cal destacar que una de les tasques de la 
Fundació PIMEC és donar a conèixer a les 
micro, petites i mitjanes empreses els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Organització de les Nacions Unides, 
i ajudar-les en la seva implementació. La 
patronal també impulsa la gestió moder-
na i efi cient de les empreses a través de la 
Responsabilitat Social Corporativa i la res-
ponsabilitat mediambiental. A més, ofe-
reix diferents serveis com, per exemple, 
ajuts en els tràmits i en les certifi cacions o 
legislació relacionada. I, entre altres qües-
tions, també proporciona ajuda als em-
presaris en l’elaboració de plans especí-
fi cs per a aconseguir un estalvi energètic.

R+D+I com a instrument per assolir 
reptes estratègics mediambientals
Cada vegada més empreses planifi quen, 
coordinen i estructuren les activitats de 
Recerca, Desenvolupament i Innovació 
(R+D+I) i s’impliquen en l’impuls de la 
cultura innovadora per alinear-la amb 
l’estratègia general de cada companyia. 
Són conscients que apostar per una ges-
tió efectiva en aquesta àrea és una inver-
sió benefi ciosa.

En l’actualitat, a Condorchem Envitech 
compten amb 335 projectes de tracta-
ment d’aigües residuals, 66 de tracta-
ment de l’aire, 204 d’evaporació i cris-
tal·lització i 105 d’abocaments zero. En 
tots ells, procuren crear valor afegit fo-
mentant de manera interna i externa les 
polítiques d’innovació en les seves tecno-
logies, serveis i processos. A més, fan ús 
de les noves tecnologies per treballar en 
la millora del medi ambient desenvolu-
pant accions com la de promoure la recu-
peració dels recursos a partir dels residus. 

Aposten fi ns a tal punt per la investigació, 
el desenvolupament i la innovació que, 
fi ns i tot, disposen d’un departament pro-
pi que constantment crea nous produc-
tes i que ha registrat fi ns a tres patents i 
nombroses marques. 

Per aprofundir en una de les seves acti-
vitats principals -el tractament d’aigües 
residuals- i atès que l’aigua és un recurs 
natural que no s’ha de malbaratar, practi-
quen l’alternativa més sostenible. Aques-
ta consisteix a tractar les aigües residuals 
fi ns a aconseguir que la seva qualitat sigui 
compatible amb la seva reutilització.

És possible millorar la competiti-
vitat a través de la innovació?
Sí, ho és, i cada vegada més. De fet, en 
els darrers anys, moltes empreses com 
Condorchem Envitech s’han centrat en 
la innovació. Si bé abans el focus estava 
centrat en l’efi ciència, és a dir, a fer el 
mateix però reduint temps i augmentant 
productivitat, en l’actualitat les empreses 
que volen tenir continuïtat en els pròxims 
anys s’han de centrar en la innovació, que 
es basa en la creativitat. El repte de qual-
sevol companyia, gran o petita, és seguir 
sent competitiva en un mercat en perma-
nent transformació. 

Hi ha moltes maneres per mitjà de les 
quals les empreses poden ser competitives 
amb la innovació. L’estalvi energètic n’és 
una i a Condorchem Envitech són inno-
vadors també en aquest sentit i al llarg 
de la seva trajectòria han renovat la seva 
manera d’actuar per ser més responsables 
energèticament i millorar el medi ambient.

El compromís de les 
empreses amb l’Agenda 

2030 de l’ONU és una 
forma de diferenciació 
i un factor clau per a la 
millora dels resultats a 

llarg termini
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Stuart és una empresa d’entregues 
i solucions logístiques urbanes de 
lliurament immediat i programat 
per a qualsevol tipus de negoci. Ha 
estat guardonada amb el premi Mi-
llor Software aplicat a la logística 
d’e-commerce en els eAwards 2018 
per la seva excel·lència en el des-
envolupament d’una plataforma 
tecnològica més veloç i fi able en 
serveis de lliurament a demanda 
d’última milla.

“ELS COMERÇOS 
LOCALS PODEN 
COMPETIR amb 
els Amazons del 

mercat”

La nostra tecnologia proposa un servei 
que respon a les necessitats de les pimes 
i dels consumidors. Segons dades de l’As-
sociació Espanyola d’Economia Digital, el 
57% de les empreses que disposen de 
botiga física també disposen d’e-commer-
ce, i el 16% planeja posar-lo en marxa al 
llarg d’aquest any. Per fer front a aquest 
repte, oferim un servei de multilliurament 
amb un estalvi considerable per entrega.
 
Com ho faig si tinc un comerç i vull 
portar els meus productes als meus 
clients a través vostre?
El procés és senzill i ràpid: amb 4 clics 
pots enviar els teus productes mitjançant 
la nostra web, l’App o l’API. Només t’has 
d’inscriure, incloure l’adreça de recollida i 
lliurament, seleccionar el vehicle i la teva 
comanda s’entregarà quan vulguis. 

Què us diferencia d’altres platafor-
mes com Amazon, Glovo, etc.?
A diferència d’aquestes plataformes, 
Stuart no és un servei de missatgeria per 
al client fi nal i permet al client oferir lliura-
ments amb la seva pròpia marca; això vol 
dir que no competim amb els comerços 
sinó que els donem suport. Un cop feta 
la primera comanda, quan el consumidor 
vulgui fer-ne una altra només haurà de 
contactar directament amb el local o vi-
sitar la seva pàgina web. Només proveïm 
la tecnologia i connectem el local amb el 
repartidor. 

Un altre factor que ens diferencia és la nos-
tra API, que es pot integrar en qüestió d’ho-
res al web del comerç, cosa que permet a 
les botigues oferir als seus clients una opció 
d’entrega més ràpida i econòmica.

En quines ciutats teniu presència ac-
tualment?
Comptem amb 200 treballadors distri-
buïts en 51 ciutats europees. Destaquen: 
París, Madrid, Londres, Manchester, Lió i 
Barcelona, on hi ha el centre de desenvo-
lupament. 

Què signifi ca per a vosaltres haver 
aconseguit el premi Millor Software 
dels eAwards?
Suposa un reconeixement al treball que 
s’ha realitzat durant aquests anys per 
aconseguir una plataforma d’última milla 
que faci la vida més fàcil a comerciants 
i petits empresaris, ajudant-los a satisfer 
les noves necessitats dels consumidors 
digitals. La nostra innovadora plataforma 
facilita la recollida de comandes en menys 
de 7 minuts i l’opció de lliurar-les en men-
ys d’1 hora.

Com podeu ajudar el petit comer-
ciant?
Li oferim nous canals d’accés als consu-
midors i posem al seu servei una tecnolo-
gia innovadora que l’ajuda a gestionar els 
seus encàrrecs i lliuraments. Amb Stuart, 
el comerciant té la possibilitat de compe-
tir amb els Amazons del mercat gràcies a 
una opció de lliurament que és fi ns i tot 
millor per als comerços i pimes. 

Quina serà la vostra estratègia per 
aproximar-vos al petit comerç?

|  ENTREVISTA A DAVID SAENZ, DIRECTOR D’OPERACIONS DE STUART
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En un món cada vegada més globalitzat 
i amb les empreses orientades a vendre 
fora dels mercats nacionals, les infraes-
tructures de comunicació i transport són 
protagonistes clau de la nova era econò-
mica. Per això, el projecte del Corredor 
Mediterrani és, des de fa temps, una re-
clamació a nivell europeu de la necessitat 
de disposar d’una infraestructura estra-
tègica per connectar els principals ports, 
aeroports i centres econòmics d’Europa.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, 
posa el 2021 com l’any de fi nalització 
d’aquest projecte des d’Algesires fi ns a 
la frontera francesa. Ens trobem llavors 
en la recta fi nal del Corredor Mediterra-
ni? Després d’anys de manca de voluntat 
política, molta gent confi a que aquesta 
vegada sigui un compromís real i no una 
nova frustració. 

Sobre el paper clau de les infraestructures 
de transport, cal evidenciar que el Corre-
dor Mediterrani és una obra ambiciosa, 
sobretot en certs trams. Però la reper-

cussió econòmica que tindrà és una fi ta 
estratègica perquè facilitaria que la Medi-
terrània fos la porta d’entrada i sortida de 
mercaderies del sud d’Europa. 

La importància del Corredor Me-
diterrani per al teixit empresarial 
català
Es tracta d’una infraestructura fonamen-
tal per a la connexió entre Catalunya i els 
principals centres econòmics europeus, 
així com perquè Catalunya sigui un punt 
de referència en els trànsits entre Europa, 
Àfrica i Àsia. Suposaria la disminució dels 
costos logístics i la millora de les conne-
xions amb la resta del continent. A més, 
es posarien en valor els ports de Tarrago-
na i Barcelona, ara clarament infrautilit-
zats després de les grans inversions per 
ampliar la seva capacitat en contenidors.

Cal destacar que Catalunya és un dels terri-
toris més afectats pel retard d’aquest pro-
jecte. Les difi cultats operatives per la falta 
d’infraestructura han fet que, fi ns ara, les 
empreses que comercialitzen al llarg de la 

costa mediterrània s’hagin vist pràctica-
ment obligades a fer-ho per carretera. 

L’informe de PIMEC 
Aquest informe indica que el cost de no 
accelerar el Corredor Mediterrani com-
porta la pèrdua de capacitat exportado-
ra i d’atractiu industrial. Entre el 2009 i 
el 2016, només el 22,11% de les inver-
sions pressupostades en alta velocitat 
s’han destinat a aquesta infraestructura, 
mentre que l’alta velocitat cap al nord 
d’Espanya ha rebut el 44,6% d’aquestes 
inversions. D’altra banda, el retard ha 
causat costos en termes de contamina-
ció, ja que el corredor impulsaria la ca-
pacitat exportadora de la indústria amb 
un sistema de transport competitiu i més 
respectuós amb el medi ambient. 

El fet de no comptar amb el fi nançament 
per a aquest projecte ha suposat perdre 
l’oportunitat de desenvolupar el sector 
logístic, cridat a tenir un gran protago-
nisme en el futur com a generador d’acti-
vitat econòmica. I això es tradueix també 
en una falta d’infraestructures que pro-
voca que, mentre que la quota del tràn-
sit de mercaderies per ferrocarril entre 
França i Itàlia és de l’11%, entre França 
i Espanya només suposa el 4,7%, segons 
dades de FERRMED.

Aquesta infraestructura és fonamental per a la 

connexió entre Catalunya i els principals centres 

econòmics europeus

EL CORREDOR 
MEDITERRANI: 
recta fi nal? 

|  ELS BENEFICIS DEL CORREDOR MEDITERRANI
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“SEGUIM TREBALLANT 
PERQUÈ EL NOSTRE 

ECOSISTEMA EMPRESARIAL 
SEGUEIXI SENT ATRACTIU 

i puguem acollir una activitat 
empresarial viva, innovadora, 

oberta al món i creadora de 
feina de qualitat”

Quina valoració fa dels primers sis 
mesos al capdavant de la conselleria?
En primer lloc, una de les coses que més 
m’han motivat per acceptar aquest en-
càrrec és que el Govern tornés a tenir veu. 
I això és així, precisament, perquè vaig 
viure com a directora general d’Indústria 
un període, durant l’aplicació del 155, en 
què no teníem ni veu ni vot. També sento 
un respecte enorme, pel que signifi caven 
aquests primers mesos de posada en mar-
xa d’un engranatge que havia estat atu-
rat, sense poder fer el relleu, i de planteja-
ment d’una nova estratègia. I, per què no 
dir-ho, hi afegiria per últim un sentiment 
de satisfacció enorme pel fet de poder en-

capçalar un departament que considero 
apassionant.

És la primera dona que ocupa el càrrec 
de consellera d’Empresa i Coneixe-
ment. Alguna cosa comença a canviar 
en el món polític i empresarial?
Comença a haver-hi canvis però encara 
ens queda moltíssim. Les dades mostren 
que les dones encara estem infrarepresen-
tades en posicions directives i tècniques, 
mentre que estem suprarepresentades 
en tasques de gestió o administratives. A 
l’àmbit tecnològic hi ha molt poca presèn-
cia de dones. Per tant, hem millorat però 
encara ens queda camí per recórrer. Ens 

calen més referents femenins en l’alta 
direcció, en determinades professions, 
a la industria, en posicions polítiques de 
primer nivell… El 70% d’empreses cata-
lanes encara no té cap dona en els seus 
òrgans de direcció. Necessitem visibilitat, 
hem d’estar a l’imaginari col·lectiu per 
quan algú necessiti una fi gura al consell 
d’administració d’una empresa. La for-
mulació de la pregunta ja denota que el 
tema encara no està ben resolt... Tenim la 
voluntat d’impulsar accions, mesures i po-
lítiques d’igualtat en l’àmbit empresarial, 
per avançar amb perspectives de gènere 
i aconseguir que on hi hagi decisions hi 
hagi un 50% de dones. Passar a l’acció i 
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comprometre’ns en programes i projec-
tes concrets.

Malgrat el context polític del darrer 
any, les dades demostren que l’eco-
nomia catalana i les empreses catala-
nes són fortes. 
Malgrat que l’aplicació de l’article 155 va 
impactar considerablement en les nostres 
institucions, hi ha dues coses que s’han 
acabat imposant. En primer lloc, tota la 
feina que s’ha fet per fomentar l’econo-
mia productiva ha seguit la seva inèrcia. I 
en segon lloc, el nostre teixit empresarial 
ha mantingut la seva activitat i consoli-
dat la seva fortalesa. Catalunya comp-

ta amb un teixit empresarial de gairebé 
620.000 empreses, justament el 2017 
van créixer un 1,5%; format majoritària-
ment per empreses petites i mitjanes, és 
una xarxa àmplia i diversa amb un gran 
pes industrial. Hi ha més 8.600 empreses 
estrangeres establertes a Catalunya i re-
centment hem anunciat que a Catalunya 
hi ha actualment 1.300 startups que ge-
neren més de 13.800 llocs de treball. Tot 
aquest teixit empresarial fa de Catalunya 
una economia productiva, que genera 
llocs de treball, coneixement i innovació. 
En qualsevol cas, sobre això dels indica-
dors i les previsions catastrofi stes que 
alguns van llençar, m’agradaria subratllar 
que PIMEC sempre ha estat rigorosa en el 
tractament de la informació relativa a la 
salut del nostre teixit empresarial i l’eco-
nomia del nostre país i això ho agraeixo 
enormement.

Segons un informe que vau presentar 
recentment, des de l’octubre del 2017 
fi ns al 31 de juliol del 2018, s’ha iden-
tifi cat el trasllat de 3.700 seus socials, 
una xifra que equival al 0,59% de la 
base empresarial de Catalunya. Qui 
missatge donaria a aquestes empre-
ses i quina és l’estratègia del Govern 
perquè tornin? 
Aquest tema ja ha caducat. Estem par-
lant d’un fi nal d’etapa i que es normalitza 
els fl uxos de trasllats de seus socials. No-
saltres entrem al Govern el mes de juny 

Àngels Chacón (Igualada, 1968) és 
consellera d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat des del passat mes de 
maig. 
Llicenciada en Dret per la Universitat 
de Barcelona, formada en comerç in-
ternacional, parla anglès i alemany i, 
abans d’entrar al món de l’adminis-
tració, havia treballat com a directora 
d’exportacions a Orient Mitjà i Europa 
de l’Est; ha coordinat projectes inno-
vadors com l’Urbact Retailink, l’Urbact 
3D Cities, i el Centre de Simulació 4D 
Health i ha estat directora general d’In-
dústria de la Generalitat. 

“Tenim la voluntat 
d’impulsar accions, 
mesures i polítiques 
d’igualtat en l’àmbit 

empresarial, per avançar 
amb perspectives 

de gènere”



PIMECNEWS 55  |  DESEMBRE 2018

PANORAMA 

de 2018 i des de llavors la tendència ha 
estat de reducció d’aquest nombre de 
moviments. Nosaltres seguim treballant 
perquè el nostre ecosistema empresarial 
segueixi sent atractiu i puguem acollir 
una activitat empresarial viva, innovado-
ra, oberta al món, creadora de feina de 
qualitat,... I també remarcaria que estem 
oberts al diàleg, com sempre, per a què 
qui vulgui venir ens identifi qui com un 
entorn òptim per desenvolupar la seva 
activitat. Tots els esforços i estratègia 
d’aquest Govern la dediquem a l’econo-
mia productiva del país.   

Tenim més d’un 10% d’atur a Cata-
lunya i les empreses continuen tenint 
problemes per trobar treballadors 
qualifi cats.  
Per ser competitives, les empreses reque-
reixen talent i comptar amb professionals 
que tinguin les competències adequades 
per desenvolupar els seus negocis. El món 
de l’educació i del mercat de treball han 
de fer front a un gran procés de trans-
formació. Estan naixent nous perfi ls pro-
fessionals que hauran de donar resposta 
a nous sectors derivats d’aquest procés 
de digitalització, per exemple, en àmbits 
com la impressió 3D, la logística, el vehi-
cle connectat... Com adaptarem els perfi -
ls professionals que ja existeixen amb els 
nous que hem de crear per a les especiali-
tats que estan sorgint és molt important. 
Necessitem una formació professional, 
una formació contínua i de l’emprenedo-
ria i una formació universitària que donin 
resposta, de qualitat i fl exible, a les ne-
cessitats de les empreses i de la societat, 
així com al canvi tecnològic i dels modes 
de producció.

En quina situació es troba el Pacte Na-
cional per la Indústria?
La principal eina de què es disposa per 
incrementar el pes de la indústria en 
l’economia és el Pacte Nacional per la In-
dústria, que es recolza sobre sis eixos es-

tratègics: competitivitat i ocupació indus-
trial; dimensió empresarial i fi nançament; 
indústria 4.0 i digitalització; formació; 
infraestructures i energia; i sostenibilitat 
i economia circular. El seu origen radica 
en una resolució del Parlament de Cata-
lunya presentada conjuntament per tots 
els grups parlamentaris i fi nalment es va 
signar al juliol de 2017 amb les organit-
zacions patronals i sindicals més repre-
sentatives. Com veu, el Pacte està regit 
per un consens molt ampli, el que li dóna 
una força especial per dirigir la indústria 
catalana cap a un futur més competitiu. 
Al llarg de 2017 es va executar el 75% 
del pressupost i el 73% de les actuacions. 
Tenint en compte que el Pacte es va sig-
nar a meitat de l’exercici, al juliol, i que 
durant l’últim trimestre l’entorn polític va 
ser molt difícil, el Govern de la Genera-
litat fa una valoració satisfactòria de la 
seva execució durant l’any 2017.

Des de PIMEC hem presentat un in-
forme recentment que constata que 
només la meitat de les empreses 
ubicades en polígons industrials de 
Catalunya disposen de bona connec-
tivitat. Com avança el compromís que 
contempla el Pacte Nacional per a la 
Indústria de connectar tots els polí-
gons industrials amb banda ampla? 
Properament presentarem els resultats 
del Cens de Polígons d’Activitat Econò-
mica elaborat pel Departament amb la 
col·laboració de les quatre diputacions 
catalanes, ajuntaments, consells comar-
cals, l’Institut Cartogràfi c i Geològic de 
Catalunya i el Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública. Aquesta 
eina ens servirà com a base per defi nir 
actuacions que millorin la competitivitat 
dels mateixos polígons industrials i de 
les empreses que hi estan instal·lades. 
També és un instrument clau per facili-
tar l’atracció d’inversions. Li puc avançar 
que Catalunya disposa de 1.424 polígons 
d’activitat econòmica que concentren 

més de 40.000 empreses i més de 20.000 
Ha de sòl industrial.

En alguna ocasió ha manifestat que 
vol tenir un paper actiu en la trans-
formació energètica del país. Quines 
acciones estan portant a terme des 
del Departament per aconseguir-ho?  
La transició cap a un nou model energètic 
més net, sostenible i democràtic  ja ha co-
mençat als països més avançats del món, i 
a Catalunya també. La passada legislatura 
es van aprovar la Llei del Canvi Climàtic i 
les bases del Pacte Nacional per la Transi-
ció Energètica, que es fi xen objectius molt 
ambiciosos i ens doten d’eines per asso-
lir-los. Ara ens toca complir aquest marc 
normatiu i utilitzar aquestes eines, i nosal-
tres ho estem fent: hem desplegat la xarxa 
pública de recàrrega ràpida per al vehicle 
elèctric, que l’any que ve ja comptarà amb 
més de 80 estacions; hem impulsat l’au-
toconsum fotovoltaic i l’ús de bateries as-
sociades; estem aplicant mesures d’estalvi 
i efi ciència energètic als edifi cis i equipa-
ments públics mitjançant la modalitat de 
serveis energètics –on la inversió en millo-
res es fi nança gràcies als estalvis obtinguts 
en el consum-, tant per optimitzar la ges-
tió com per servir de referent per al sector 
privat i domèstic. Ara bé, la transformació 
del model energètic no es pot fer només 
com a resultat de l’acció d’una adminis-
tració: cal el compromís i la col·laboració 

|  ENTREVISTA A ÀNGELS CHACÓN, CONSELLERA D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

 “El principal repte 
d’aquesta legislatura 
del Departament és 

portar la transformació 
digital a tots els àmbits 

empresarials”
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de tota la ciutadania i el teixit empresa-
rial. I per això, a més d’anar aplicant més 
mesures, també hem d’esforçar-nos en fer 
veure que, si hi tots hi apostem de mane-
ra decidida, aquest nou model s’acabarà 
traduint en un menor cost de l’energia, 
en una reducció de les emissions contami-
nants i en una major capacitat de decisió 
del ciutadà.

tius, interconnectats. Els models de nego-
ci es basen més en serveis i situen al con-
sumidor al centre de la seva estratègia. 
S’afavoreix el naixement d’empreses amb 
mentalitat global i les startups són el mi-
llor exemple. La digitalització i la robòtica 
comportaran la desaparició de tasques 
repetitives que no aportin valor, però 
també la creació de noves ocupacions… 
Ara bé, Catalunya està molt i molt ben 
posicionada. Hi ha elements estructurals 
que afavoreixen l’adopció de la indústria 
4.0: una sòlida base industrial, tenim més 
15.077 empreses del sector TIC, som un 
dels principals hubs d’emprenedoria digi-
tal d’Europa i tenim centres tecnològics 
i de recerca que ja transfereixen tecno-
logies relacionades amb la indústria 4.0.

Quins són els reptes del Departament 
d’Empresa i Coneixement a curt i a 
mitjà termini? 
El principal repte d’aquesta legislatura del 
Departament és portar la transformació 
digital a tots els àmbits empresarials, i fa-
cilitar que la universitat proveeixi i trans-
fereixi el coneixement necessari. Hem 
d’ajudar a les empreses dels diferents 
sectors a modernitzar-se i adequar-se a 
les noves formes d’activitat, i a proporcio-
nar a les universitats i centres de recerca 
l’entorn i les eines necessàries perquè pu-
guin generar i transferir el coneixement 
necessari per al progrés del país. També 
treballem per adaptar el model de negoci 
de les petites i mitjanes empreses (pimes) 
als reptes de futur, centrant-se bàsica-
ment en la transferència digital i en la in-
troducció progressiva de l’economia cir-
cular.  De la mateixa manera, millorarem 
l’ecosistema de suport a l’activitat de les 
pimes; es treballarà en la simplifi cació del 
marc legal per tal d’afavorir el dinamisme 
de les pimes; i també s’analitzarà quines 
desviacions hi ha en el marc normatiu ca-
talà amb relació amb la mitjana europea 
per tal de posar-ho en coneixement de 
les institucions competents.

En clau personal:
En quatre paraules, com la defi neix el 
seu entorn més proper? 
Tossuda, valenta, generosa i honesta.

Quina va ser la seva primera sensació 
quan li van proposar ser consellera? 
Molt de respecte. Això no entrava en 
el meu guió professional. Però un cop 
m’ho van plantejar, aleshores el que 
vaig fer va ser preguntar-me a mi ma-
teixa per què podia dir que sí i per què 
podia dir que no: hi havia raons en els 
dos cantons de la balança. I al fi nal, el 
motiu pel qual vaig acabar acceptant va 
ser perquè volia que el Govern tornés a 
tenir veu.  

Quants diaris llegeix al dia? 
És un continu, perquè la informació 
s’actualitza minut a minut.

Un llibre?
Un sobre fi losofi a que ara començo a 
llegir: La resistència íntima.

Un destí?
Qualsevol que sigui tranquil, a prop del 
mar i acompanyada amb la meva gent.

Un referent? 
Totes aquelles persones que, malgrat 
patir circumstàncies adverses, donen el 
millor de sí mateixes als altres.

Com creu que afecta la revolució in-
dustrial 4.0 sobre el teixit empresarial 
català? 
Ens trobem en un moment de globalitza-
ció accelerada de l’economia, impulsada 
sobretot per la disrupció digital. La 4a 
revolució industrial modifi ca els models 
productius, ara són processos productius 
més ràpids, efi cients, sostenibles, predic-
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Existeix la necessitat d’estrènyer la col·laboració entre centres de Formació 

Professional i empreses per tal d’incrementar les opcions d’inserció laboral 

dels joves i la seva qualifi cació.

ADEQUAR L’FP 
als requeriments 
de les empreses

participació en el procés formatiu és im-
prescindible.

Escola Montserrat: Formació Pro-
fessional Dual per a la inserció la-
boral
L’entrada dels estudiants en el mercat de 
treball és un dels objectius de l’Escola Mont-
serrat de Sant Vicenç de Castellet, que és 
pionera en Formació Professional Dual i ha 
apostat per combinar la formació acadèmi-
ca al centre educatiu amb l’aprenentatge 

en una empresa per aconseguir, d’una ban-
da, els coneixements necessaris i, de l’altra, 
l’experiència professional requerida. Això fa 
que la taxa d’atur dels seus alumnes sigui 
zero en acabar els estudis.

El seu director, Dani Mauriz, destaca els 
benefi cis d’aquesta modalitat en la relació 
escola-empresa i explica que els serveix per 
conèixer la realitat de les companyies i per 
adaptar cada cicle formatiu a les necessi-
tats dels diferents sectors. L’enriquiment 

A Catalunya, 120.310 joves van optar per 
la Formació Professional el curs 2017-2018, 
segons dades del Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta modalitat formativa té com a fi -
nalitat preparar l’alumnat per a l’activitat 
en un camp professional concret i facilitar 
la seva adaptació a les modifi cacions labo-
rals que es poden produir en els diferents 
sectors. L’FP Dual és la variant en la qual els 
estudiants desenvolupen la seva activitat 
formativa de forma simultània en un centre 
educatiu i en una empresa.

Si preguntem als estudiants per les seves 
preocupacions, de ben segur que trobar 
feina en acabar els seus estudis n’és una. 
Tal com indiquen moltes enquestes, l’atur 
és una de les grans preocupacions de la 
societat i l’atur juvenil, en concret, és una 
xacra que s’intenta combatre amb especial 
insistència des de les diferents administra-
cions. En un sistema educatiu, sempre en 
constant canvi, les escoles juguen un paper 
decisiu en aquest aspecte. Però també les 
empreses hi tenen un paper clau, i la seva 
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mutu entre alumnes, docents i empreses 
fa que s’allunyin de les classes magistrals i 
descobreixin plegats els reptes del mercat 
de treball.

L’Escola Montserrat -guardonada en diver-
ses ocasions pel congrés Talent + Empresa, 
la Cambra de Comerç de Manresa i el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya- organitza  trobades amb pro-
fessionals del món educatiu per millorar la 
competència dels seus docents de la mà de 
diferents experts en creativitat, comunica-
ció, màrqueting, emprenedoria i innovació.

El punt de vista empresarial sobre 
la Formació Professional
Antoni Ruiz és director gerent d’Aemife-
sa, gremi d’instal·ladors del Barcelonès 
Nord i el Baix Maresme, entitat que s’ha 
decidit a contractar estudiants per a l’any 
vinent perquè creu que aquesta fórmula és 
benefi ciosa per a sectors com el seu, que 
tenia poc interès entre els joves però que, 
gràcies a aquesta modalitat, ha aconseguit 
revertir la tendència: fa 2 anys es tancaven 
línies de formació per manca d’alumnes i 
ara han aconseguit que se’n matriculin 59 
estudiants.

Des d’aquest gremi, destaquen que s’ha 
perdut la fi gura del professional que feia 
de mestre a l’aprenent que començava en 
l’ofi ci, per això consideren bàsic adaptar 
els plans formatius a la realitat empresarial. 

Això és fonamental, ja que per al desenvo-
lupament de moltes de les competències 
professionals és imprescindible la participa-
ció de les empreses en el procés formatiu.

Després de col·laborar amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Aemifesa ha aconseguit que 
els alumnes puguin realitzar més hores a 
les empreses i introduir la fi gura del tutor 
mancomunat, que s’encarrega de facilitar 
la participació de les petites empreses en la 
Formació Professional Dual.

Reforçar la col·laboració escola-em-
presa afavoreix la inserció laboral
La directora de Polítiques d’Ocupació i 
Formació de PIMEC, Sílvia Miró, destaca la 
necessitat d’estrènyer la col·laboració entre 
centres de Formació Professional i empreses 
per tal d’incrementar les opcions d’inserció 

 L’FP Dual implica la 
participació activa de 
les empreses, acollint, 

instruint i supervisant els 
alumnes i participant en 

la seva avaluació

21

laboral dels joves i la seva qualifi cació. El 
model d’aprenentatge en el centre de tre-
ball és clau per contribuir a l’ajust entre les 
competències dels estudiants i les necessi-
tats de les empreses.

Un informe publicat per l’Observatori de la 
PIMEC l’any 2016 posa de manifest el des-
ajust entre la qualifi cació de la població ac-
tiva i la demanda per part de les empreses. 
Aquest estudi s’ha complementat amb la 
publicació de dos informes més el 2017: el 
primer fa una anàlisi de casos amb empre-
ses del sector industrial i constata que ens 
trobem davant d’un mercat que demana 
persones amb formació professional da-
vant un dèfi cit d’oferta de treballadors amb 
formació en les especialitats necessàries. 
L’altre estudi recull algunes bones pràcti-
ques en l’impuls de vies de col·laboració 
entre centres i empreses, per tal de do-
nar resposta a la necessitat de lligar millor 
l’oferta formativa professional i la demanda 
del mercat de treball.

En conclusió, cal apostar per un siste-
ma d’orientació professional integral i per 
una FP adequada a les necessitats del sis-
tema productiu, a fi  de facilitar la transició 
cap al món del treball i la plena integració 
de les persones. Cal abordar totes les va-
riables que actualment difi culten la implan-
tació d’aquests models a les empreses i la 
difi cultat d’assumir els costos inherents de 
la formació dels aprenents.
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És una evidència que tot està connec-
tat. La tecnologia ha avançat tant que 
ens podem connectar des de qualsevol 
punt del planeta amb el nostre disposi-
tiu mòbil i aprofi tar els avantatges que 
ens donen les tecnologies 3G i 4G, que 
ben aviat quedaran relegades per la 5G. 
Sense anar més lluny, Barcelona acollirà 
el 5G City, un Living Lab que té l’objectiu 
de desenvolupar un projecte pilot centrat 
en el desplegament d’una xarxa d’aques-
ta tecnologia. És només un dels molts 
exemples que ens demostren que el camí 
que ens porta cap a l’anomenada Indús-
tria 4.0 cada vegada fa menys pujada i 
que a mitjà termini les noves tecnologies 
s’imposaran a les actuals. A priori, que 
tot evolucioni d’aquesta manera no deixa 
de ser positiu.

Ara bé, abans de mirar cap endavant i 
imaginar els benefi cis que reportarà una 
tecnologia com la 5G, és important tenir 
en compte que la connectivitat real de la 
xarxa catalana encara està a mig camí de 
garantir que totes les empreses puguin 
digitalitzar-se adequadament. Ho expli-
ca un informe elaborat per PIMEC, que 
il·lustra que només la meitat de les em-
preses ubicades en polígons industrials 
disposen de bona connectivitat. Hi ha 
zones d’activitat econòmica en què, per 
exemple, encara no arriba la cobertura 
4G, de manera que pensar en el concep-
te de digitalització sense disposar encara 
d’una tecnologia estàndard per dur a ter-
me l’activitat diària resulta paradoxal.
 
Per què són tan importants els 
polígons industrials?
Els polígons industrials confi guren un ele-
ment clau en el desenvolupament econò-
mic de cada territori. Són aquells espais 
que aglutinen empreses de diferents ti-
pologies i dimensions i que acullen la ma-
jor part d’activitat industrial i productiva 
d’una zona o municipi. Tant és així que 
el Pacte Nacional per a la Indústria ja va 
considerar en el seu dia la importància 
que tenen els polígons i va recollir una 
sèrie de mesures per tal de millorar-los, 

entre les quals destaca la dotació de com 
a mínim un punt de presència de xarxa 
de banda ampla de nova generació o ul-
traràpida. 

La realitat, però, és que, mentre no arri-
ben aquestes mesures, el creixement 
d’aquestes zones industrials en els darrers 
anys s’ha produït d’una manera gens en-
dreçada i sense una previsió real de les 
necessitats. En molts dels casos, les inver-
sions en millores en polígons han passat 
de llarg, deixant enrere aspectes tan claus 
com l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua, 
la mobilitat, la seguretat, l’autoconsum, la 
gestió de residus i l’economia circular. Tot 
plegat, a més de ser un perjudici per a les 
empreses instal·lades en aquestes àrees, 
penalitza també a l’hora de captar noves 
inversions per a aquestes empreses.   

Celebrem que hi hagi projectes que apos-
tin per l’avenç tecnològic, i que les admi-
nistracions s’esforcin a fer arribar aques-
ta tecnologia a tots els ciutadans, però 
també advertim que cal traslladar-ho de 
forma homogènia a tot el territori. En cas 
contrari, ens podrem trobar amb zones 
amb els nous avenços tecnològics opera-
tius convivint amb d’altres on, per exem-
ple, encara no hi hagi cobertura 4G. 

I ELS POLÍGONS, què?
Són elements clau 

per al teixit productiu 

local, però només la 

meitat dels que hi ha a 

Catalunya tenen bona 

connectivitat

|  LA CONNECTIVITAT DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
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Tota empresa hauria d’afrontar una ade-
quada gestió de riscos i avaluar la imple-
mentació de tots els recursos que esti-
guin al seu abast per protegir-se. És per 
això que una de les formes més habituals 
i efectives de protegir un negoci és a tra-
vés de les assegurances per a empreses, 
que atorguen tranquil·litat en el cas d’al-
guns sinistres que puguin perjudicar di-
rectament el teu negoci. És recomanable 
considerar les necessitats individuals de 
l’empresa i analitzar els riscos que diària-
ment afronta.

• Assegurances de responsabilitat ci-
vil derivada de l’activitat de les so-
cietats. A partir del moment en el qual 
l’activitat es desenvolupa mitjançant 
una societat, s’obre la porta a possi-
bles reclamacions en contra d’aquesta 
societat, sigui de manera directa, soli-
dària o subsidiària, i amb independèn-
cia que per la mateixa causa es reclami 
també als professionals implicats a títol 
individual. 

• Assegurances de vida i accidents. 
En alguns convenis laborals, ja siguin 

sectorials o propis de l’empresa, s’es-
tableix l’obligatorietat que l’empresa 
disposi d’una assegurança de vida i/o 
accidents per als seus empleats.

• Assegurances de responsabilitat 
mediambiental. L’acompliment de 
determinades activitats empresarials 
que tenen impacte en el medi ambient 
requereix tenir contractada aquesta as-
segurança que et protegeix davant els 
danys que es puguin causar en el medi 
ambient.

• Assegurança de ciberriscos. Aquesta 
és una solució asseguradora completa 
davant l’amenaça intangible dels riscos 
cibernètics actuals i dona cobertura 
tant als danys propis com als perjudicis 
econòmics que es puguin causar a ter-
cers i als propis empleats. 

• Assegurances de responsabilitat 
civil de directius i administradors. 
Protegeix el patrimoni dels administra-
dors legals i els directius d’una empresa 
de possibles responsabilitats civils en la 
gestió d’aquesta empresa.

• Assegurances multirisc. Cobreixen di-
ferents garanties en una única pòlissa. 
En aquest tipus d’assegurances s’inclou 
l’assegurança d’incendis, però també 
es recullen cobertures i garanties de 
protecció del contingut i del continent. 

• Assegurances de crèdit. Les empreses 
que realitzen vendes, especialitzades 
en l’exportació o que treballen amb 
molts clients empresarials, solen con-
tractar una assegurança de crèdit que 
els redueix els riscos d’impagament.

• Assegurances de salut. Algunes em-
preses opten per contractar asseguran-
ces de salut per als seus empleats. A 
més de tenir avantatges fi scals, aques-
tes assegurances són una eina de fi de-
lització i retenció dels empleats.

PIMEC Mediació d’Assegurances ofereix 
àmplies solucions asseguradores per a 
empreses. Per a més informació sense 
compromís, truca’ns al 900 10 49 68 o 
escriu-nos a mediacioassegurances@
pimec.org i un assessor especialitzat es 
posarà en contacte amb tu.

QUINES ASSEGURANCES 
he de tenir a la meva empresa?

“PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES” és un servei ofert a través de “PIMEC”, i és operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. “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 fi nancera d’acord amb la 
Llei 26/2006, de 17 de juliol. Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona

ASSEGURANCES PER A L’EMPRESA
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El sopar va comptar 

amb la presència 

del president de 

la Generalitat, la 

vicepresidenta del 

Govern espanyol, el 

president del Parla-

ment i l’alcaldessa 

de Barcelona, entre 

altres personalitats.
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Un miler de persones del món econòmic, 
empresarial i polític es van donar cita el pas-
sat mes d’octubre a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya per reconèixer, 
un any més, les millors iniciatives empresa-
rials. Josep González, president de PIMEC, 
va ser l’amfi trió, i Quim Torra, president de 
la Generalitat, va presidir la 31a edició dels 
Premis Pimes. L’acte també va comptar amb 
la presència de la vicepresidenta del Govern 
espanyol, Carmen Calvo, del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i de 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Durant el seu parlament, el president de 
PIMEC va voler recordar les fi gures de tres 
persones vinculades a la patronal que han 
mort aquest any: “Enyorem molt en Vicenç 
Paituví, que va ser president de PIMEC Va-
llès Oriental; l’Enric Calvo, secretari institu-
cional de PIMEC Comerç, i en Josep Lluís 
Francesch, soci honorari i medalla al Reco-
neixement Empresarial de PIMEC, i un dels 
impulsors de la fusió de les antigues patro-
nals SEFES i PIMEC l’any 1997”. 

Josep González va aprofi tar l’ocasió per ex-
posar el nou camí que emprendrà la Funda-
ció PIMEC: “Sostenibilitat global, reputació 
i solvència de l’entitat, tecnologies de futur 
i els canvis sociolaborals que aquestes com-
portaran, valors, ètica i transparència són 
objectius pels quals, a partir d’ara, vetllarà 
la Fundació”.

També va parlar de l’entorn econòmic i va 
reivindicar la bona salut de l’economia ca-
talana: “El PIB de Catalunya creix al voltant 
del 3% des de fa 15 trimestres seguits i per 
damunt de la mitjana del conjunt de l’Estat 
espanyol. Les vendes i l’ocupació milloren 
tant a Catalunya com a Espanya. La indús-
tria i la construcció creixen per damunt del 
5% i el consum es manté”.

D’altra banda, Josep González va voler re-
marcar tots els reptes pendents que tenen 
les pimes catalanes i les actuacions que cal 
realitzar. El president va parlar de la impor-

tància del Pacte Nacional per a la Indústria, 
de la necessitat de potenciar la Formació 
Professional, de les possibles actuacions 
contra l’economia submergida, de la ne-
cessària implementació del Corredor Medi-
terrani, de la millora de la xarxa de rodalies 
catalanes i, fi nalment, de l’aplicació del Rè-
gim Sancionador de la Morositat.

Aprofi tant la visita de la vicepresidenta 
del Govern espanyol, Carmen Calvo, i del 
president de la Generalitat, Quim Torra, Jo-
sep González va voler recordar que “és un 
moment favorable per construir veritables 
ponts de diàleg i per solucionar greuges so-
cials, econòmics i culturals que millorin les 
relacions entre Catalunya i Espanya”.

L’economia catalana va bé
Per la seva banda, el president de la Gene-
ralitat va clausurar l’acte agraint al president 
de PIMEC haver “defensat sempre el teixit 
productiu català i fugir de discursos catas-
trofi stes”. I va posar en relleu que, “davant 
d’aquesta allau que vol fer veure que la 
situació econòmica a Catalunya era catas-
tròfi ca, vull enviar un missatge de respon-
sabilitat basat en xifres i dades: l’economia 
catalana va bé”.

En aquest sentit, el cap de l’Executiu català 
va destacar que Catalunya compta amb un 
teixit empresarial de gairebé 620.000 em-
preses; que lidera el nombre d’empreses 
amb seu social a l’Estat, amb el 18,5% del 
total; que té un creixement interanual del 
3,1% el segon trimestre del 2018 o que les 
exportacions catalanes van superar el 2017, 
per primera vegada, els 70.000 milions 
d'euros. 

El sopar va tornar a tenir caràcter solidari per 
tal de vehicular el compromís del món empre-
sarial amb la societat catalana. Les aportacions 
fetes pels assistents s’han destinat al progra-
ma emppersona de la Fundació PIMEC, que 
dona suport als empresaris i empresàries que 
s’han quedat sense negoci i sense feina i bus-
quen una segona oportunitat.
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Medalla de Reconeixement 

empresarial: 

PERE RELATS 

Pere Relats és l’actual president del Grup Re-
lats. Va entrar el 1978 a Teixits Relats com 
a gerent i dos anys després va ser nomenat 
director general i membre del Consell. Des 
d’aleshores ha estat al capdavant de l’em-
presa i li ha donat el caràcter internacio-
nal que té en l’actualitat, ja que té plantes 
productives a Catalunya, la Xina, Mèxic, el 
Marroc, el Vietnam, Romania i un centre al 
Japó. A més, és membre del Comitè Exe-
cutiu d’AMELEC i d’AMEC, i des del 2007 
forma part de la junta directiva de PIMEC.  

Premi al Millor Treball Periodístic 

en temes econòmics: 

ELS MATINS DE TV3

Els Matins, dirigit i presentat per Lídia Here-
dia, és el programa informatiu de referència 
de la franja matinal de TV3, que analitza 
l’actualitat des de diferents punts de vista i 
amb els principals formats periodístics. En 
antena des del 2004, Els Matins ha sabut 
estar al costat de l’actualitat amb objectivi-
tat, credibilitat i rigor, i amb un llenguatge 
accessible  al llarg de tots aquests anys. El 
programa també posa a l’aparador les grans 
qüestions en matèria econòmica que afec-
ten la societat i ofereix tots els punts de vista.  

Reconeixement a la segona 

oportunitat empresarial*:

ANNA MENDOZA

Anna Mendoza és una empresària lluitadora 
i inquieta que ha sabut combinar la recerca 
d’oportunitats, la negociació i l’adaptació als 
canvis del mercat. Va estar a punt de tancar 
la seva empresa a causa d’una crisi després 
de set anys de funcionament però, fi nal-
ment, amb l’ajuda del programa empperso-
na de la Fundació PIMEC, va poder refl otar 
el seu negoci. En l’actualitat, ha triplicat la 
facturació i ha incrementat de manera expo-
nencial la seva plantilla, formada majoritària-
ment per dones que superen la quarantena.  

Reconeixement en el comerç 

(a títol pòstum): 

ENRIC CALVO

Advocat de professió, durant més de vint 
anys va estar treballant pel comerç de proxi-
mitat i els autònoms i, en els darrers anys, 
com a secretari institucional de PIMECo-
merç. Amant del Priorat i els seus valors, for-
mava part activa de la seva vida associativa 
i del teixit econòmic. La seva empremta, la 
seva humilitat i la seva professionalitat van 
fer de l’Enric una peça indispensable en el 
petit comerç, i va aconseguir conscienciar 
les administracions sobre la importància dels 
autònoms i el comerç de proximitat.  
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Premi Fundació PIMEC 

als Valors d’Empresa: 

INDUSTRIAS TAPLA

Industrias TAPLA és una empresa que es 
dedica al disseny i fabricació de productes 
fl ocats per al sector de l’automoció que té 
en el seu vessant mediambiental el seu gran 
valor. Treballen en la millora contínua i ba-
sen la gestió en un model transparent, just 
i orientat a la sostenibilitat en tots els seus 
àmbits. Consumeix energia 100% verda, 
mesuren la gestió amb indicadors que va-
loren l’efi càcia i l’efi ciència, porten a terme 
una política de formació contínua i treballen 
d’acord amb el Pacte de la reforma horària.  

Premi a la microempresa 

més competitiva: 

SORBOS

Sorbos és una microempresa amb seu 
a Montornès del Vallès que ha creat la 
primera canya comestible del món, amb 
l’objectiu de substituir el plàstic d’un sol ús 
per un altre de totalment sostenible i pro-
porcionar al client una nova experiència de 
consum. Les canyes de Sorbos es poden 
menjar, són biodegradables i permeten 
al consumidor personalitzar el producte 
a través del sabor, el color, l’aroma o la 
serigrafi a. El 2017 han venut més de 3,5 
milions de canyes comestibles.  

Premi a la mitjana empresa 

més competitiva: 

VOXEL GROUP

Voxel és un grup empresarial especialitzat en 
les transaccions electròniques que es dedica 
a digitalitzar els processos de facturació, pa-
gament i transaccions electròniques d’em-
preses turístiques, de restauració i del seu 
canal d’aprovisionament. Compta amb més 
de 40.000 hotels, 1.000 operadors turístics 
de més de 100 països diferents i amb els 
principals grups de restauració espanyols in-
tegrats en la seva xarxa de transaccions elec-
tròniques, per mitjà de la qual es processen 
més de 70 milions de factures l’any. 

Premi a la Qualitat Lingüística 

en el món empresarial**: 

CLOS GALENA

Clos Galena és un petit celler de la DOQ 
Priorat que aconsegueix transmetre la cultu-
ra, la terra i el paisatge del Priorat a través 
dels seus vins. Proposen la llengua catalana 
com a part indissoluble de la història i el 
patrimoni de la comarca del Priorat, identi-
fi cant la cultura del vi i la seva idiosincràsia 
amb la riquesa lingüística del territori on es 
troben. El celler rep visitants internacionals 
i adapta l’idioma de les seves visites, però 
sempre explica la terminologia de les parau-
les en català relacionades amb el món del vi.  

Premi PIMEC Jove: 

NGNY DEVICES

Ngny és una empresa que es dedica al 
disseny i construcció d’equips per al trac-
tament de mostres en laboratoris d’anàlisis 
clíniques constituïda el 2006 a Esplugues 
de Llobregat. Un dels principals objectius 
de Ngny és treballar per satisfer les ne-
cessitats dels seus clients gràcies a la in-
novació en termes de fi abilitat, seguretat, 
facilitat d’ús i rendiment dels seus equips 
mitjançant l’aplicació de l’alta tecnologia. 
L’empresa disposa del certifi cat ISO 9001 
des de l’any 2012 i actualment ja té el cer-
tifi cat 9001/2015.  

Premi a la petita empresa 

més competitiva: 

SAT APÍCOLA EL PERELLÓ –

MEL MURIA

SAT Apícola El Perelló - Mel Muria és una 
empresa que treballa amb abelles des de 
1810 dedicada a la producció, envasat-
ge i comercialització de mel. La combi-
nació de l’ofi ci dels mestres artesans de 
sis generacions d’apicultors, la qualitat 
agroambiental de les muntanyes medite-
rrànies i una tecnologia avançada els han 
permès crear una gamma de productes 
apícoles que actualment exporten a una 
dotzena de països. 

* Amb la col·laboració de l’Obra Social “La Caixa” /  ** Amb la col·laboració del Departament de Cultura
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El president de la Generalitat, Quim To-
rra, ha inaugurat aquest setembre la 
nova seu de PIMEC Lleida, ubicada a la 
Rambla Ferran 8 de la capital del Segrià, 
en un acte que també ha comptat amb 
la presència de l’alcalde de Lleida, Fèlix 
Larrosa; la consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón; el president 
de PIMEC, Josep González, i el president 
de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, entre al-
tres personalitats.

El nou espai de la patronal és més gran i 
funcional que l’anterior i permetrà oferir 
una millor atenció al soci, així com orga-
nitzar més activitats d’interès empresa-
rial. Les noves instal·lacions disposen de 
gairebé 500 metres quadrats repartits en 
dues plantes, on també hi ha una sala 
d’actes amb capacitat per a 60 persones 
i una altra sala dedicada a la formació de 
les pimes. Tot plegat en una aposta fer-
ma de PIMEC per estar més a prop del 

teixit empresarial i econòmic de les co-
marques lleidatanes. 
 
Jaume Saltó ha destacat que l’objectiu de 
la nova seu és estar més a prop del teixit 
empresarial i econòmic del territori i tenir 
més espai per “poder oferir als associats 
formació, jornades interessants i serveis 
adaptats a les seves necessitats i informa-
ció d’interès”. 

|  ESPECIAL LLEIDA

Lleida ha estat el municipi escollit per a la 
primera trobada anual PIMEC Joves Day 
per a socis de PIMEC Joves de tot Cata-
lunya. L’esdeveniment, que ha tingut lloc 
a la nova seu de la patronal a Lleida, ha 
permès als participants conèixer de pri-
mera mà els casos d’algunes empreses 
del territori de la mà dels seus responsa-
bles. Concretament, hi han participat En-

ric Aresté, de Perfumeries La Primavera, i 
creador de l’escola de dansa Move Your 
Body; Ramón Batalla de Cafès Batalla, i el 
president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, 
del Grup Saltó. 

Després d’escoltar aquestes tres interes-
sants experiències lleidatanes, tots els 
equips directius de PIMEC Joves han por-

tat a terme la planifi cació conjunta d’ob-
jectius i activitats per a l’any 2019 per 
mitjà de diferents workshops que s’han 
organitzat. Finalment, la comitiva em-
presarial ha visitat les instal·lacions que 
l’empresa Sant Miguel té a Lleida, per 
conèixer de prop la logística d’un referent 
empresarial i gastronòmic de les terres de 
Lleida.

Quim Torra 

inaugura la

NOVA SEU 
DE PIMEC 

LLEIDA

Lleida acull el primer 

PIMEC JOVES DAY
Lleida acull el primer 

PIMEC JOVES DAY
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LA PRIMERA EDICIÓ DEL LLEIDA EMPRESA 
vol ser la primera de moltes... 

El primer Lleida Empresa impulsat per PI-
MEC Lleida ha reunit 350 empresaris de 
les comarques lleidatanes. L’esdeveniment, 
que ha tingut lloc al Palau de Congressos 
de la Llotja, ha comptat amb la participa-
ció de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el 
president de PIMEC, Josep González; el 
president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, i el 
representant de la Fundació PIMEC a Llei-
da, Xavier Caufapé.

La jornada ha girat entorn de la transfor-
mació digital i el seu impacte en les pimes 

i ha comptat amb la participació de qui va 
ser presidenta de Google a Espanya i Portu-
gal i Directora General d’NH Hotels i actual 
la consultora d’estratègia i innovació, Isabel 
Aguilera, que ha explicat com les pimes es 
poden trobar en el mateix punt de partida 
que una gran empresa a l’hora d’encarar 
aquesta transformació.

També s’ha organitzat una taula d’expe-
riències en què s’han exposat tres casos 
d’èxit sorgits a Lleida: les empreses Zacaris 
& Yellow, Social Point i Teresa Carles. Els 

seus gerents –Toni Badia, Andrés Bou i Jor-
di Barri, respectivament– han explicat quins 
són els reptes que han hagut de superar 
per créixer i han il·lustrat la fortalesa del 
teixit productiu lleidatà.

La jornada també ha servit per donar a 
conèixer els objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, els 17 grans objectius 
de desenvolupament sostenible que s’ha 
fi xat l’ONU. A partir d’ara, la Fundació s’en-
carregarà de donar a conèixer aquests ob-
jectius a les pimes.

La primera jornada del Lleida Empresa ha 
recaptat un total de 2.268 euros, que es 
destinaran directament al projecte empper-
sona de la Fundació de la patronal. Aquest 
programa té l’objectiu de contribuir a la 
inserció laboral de col·lectius en risc o en 
situació de vulnerabilitat oferint-los suport 
abans, durant i després de començar una 

activitat econòmica i empresarial.
El representant de la Fundació PIMEC a 
Lleida, Xavier Caufapé, ha valorat molt 
positivament la xifra i celebra que “tots 
els diners recaptats es destinaran direc-
tament a ajudar tots aquells empresaris i 
empresàries de les comarques lleidatanes 
que necessiten una segona oportunitat”. 

... I RECAPTA MÉS DE 2.000 EUROS per al 

projecte emppersona de la Fundació PIMEC
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El I Congrés Internacional Dona i Empresa 
organitzat per la Comissió Dona i Empresa 
de PIMEC ha estat tot un èxit. Més de 230 
persones han passat pel Palau de Pedralbes 
de Barcelona durant els dos dies que ha 
durat Congrés, entre les quals hi havia més 
130 empresàries i empresaris de pimes, re-
presentants de 13 associacions de dones i 
també responsables d’igualtat dels diferents 
agents socials de Catalunya. 

L’objectiu del Congrés ha estat promoure la 
participació de totes les dones empresàries 
i directives per tal d’establir un pla d’acció 
de futur, que contempli l’impuls de me-
sures i polítiques d’igualtat en l’àmbit em-
presarial. Per això, durant el Congrés, s’ha 
refl exionat i debatut al voltant de la bretxa 
salarial, l’apoderament femení, la innovació 
i la internacionalització, quatre eixos clau de 
l’àmbit empresarial per aconseguir la igual-
tat efectiva entre homes i dones. 

Noms de primer nivell
El Congrés ha comptat amb la participació 
de conferenciants internacionals de pri-
mer nivell del món econòmic i empresarial 

entre les quals destaquen Ingrid Bianchi, 
fundadora i directora de Diversity Source 
Manager, Bisila Bokoko, conferenciant 
internacional, ambaixadora global i em-
presària, Myrtha Casanova, fundadora i 
presidenta de l’Institut Europeu per a la 
Gestió de la Diversitat, Núria Chinchilla, 
professora del IESE Business School, asses-
sora d’Alta Direcció, conferenciant i auto-
ra de llibres i casos d’estudi, Cristina Esta-
villo, directora de Software del Laboratori 
d’R+D Internacional d’HP Barcelona, Anna 
Gener, presidenta i CEO de Savills Aguirre 
Newman Barcelona, Regina Llopis, pre-
sidenta i fundadora de WA4STEAM, Eva 
Perea, rectora magnífi ca de la Universitat 
Abat Oliba CEU i Claudia Valderrama-Ce-
laya, directora de Pressupostos i Contrac-
tes del Sector d’Integració i Comerç del 
Banc Interamericà de Desenvolupament. 
La secretària general adjunta d’Afers So-
cials i Civils de la Unió per la Mediterrània, 
Laurence Païs, ha presentat les conclusions 
del Congrés de Lisboa celebrat els dies 10 
i 11 d’octubre a la capital portuguesa sota 
el lema “Les dones construeixen societats 
inclusives”.

També s’ha organitzat una taula d’experièn-
cies a càrrec de Roser Bach, vocal del Con-
sell General del Poder Judicial i magistrada 
de l’Audiència de Barcelona, Rosa Maria 
Calaf, periodista i Candela Calle, directora 
general de l’Institut Català d’Oncologia.

El Congrés també ha comptat amb la par-
ticipació, entre d’altres, de la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, 
la presidenta de l’Institut Català de les Do-
nes, Núria Balada, la diputada delegada 
de Promoció Econòmica i Ocupació de la 
Diputació de Barcelona, Sònia Racasens, 
la directora general d’Igualtat del departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, el 
president de PIMEC, Josep González, la pre-
sidenta de la Comissió Dona i Empresa de 
PIMEC, Iolanda Piedra, qui ha actuat com 
amfi triona, i el secretari general de PIMEC, 
Antoni Cañete.  

El congrés ha comptat amb el suport del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, l’Institut Català de Dones, la Diputació 
de Barcelona, i la col·laboració de Numintec. 

A la cerca de la 
IGUALTAT EFECTIVA 
El I Congrés Internacional Dona i Empresa refl exiona al voltant de la bretxa 

salarial, l’apoderament femení, la innovació i la internacionalització

|  PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DONA I EMPRESA



La Plataforma inicia el seu camí amb un 
nucli estable d’organitzacions empresa-
rials, d’àmbit territorial, sectorial i multi-
sectorial, que comparteixen uns matei-
xos ideals i característiques diferencials, 
i alhora donen cabuda a totes aquelles 
organitzacions i institucions, empreses i 
empresaris i directius que vulguin parti-
cipar de forma activa en la consolidació 
d’aquesta organització.

Aquest octubre s’ha presentat a Madrid 
la Plataforma Pymes, una nova organit-
zació intersectorial d’àmbit nacional que 
es confi gura com un espai de participa-
ció, refl exió, anàlisi i propostes, liderat 
per la societat civil en l’àmbit economi-
coempresarial, i en la qual participen as-
sociacions i federacions empresarials i de 
pimes, que representen 2.140.000 pimes 
i autònoms. El president de PIMEC, Josep 
González, i el secretari general de PIMEC 
i també president de la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morositat (PMcM), 
Antoni Cañete, han participat en la pre-
sentació en qualitat de vicepresidents de 
la Plataforma Pymes. 

PIMEC és membre fundador de la Plata-
forma i ha estat treballant conjuntament 

amb diferents patronals de tot l’Estat per 
portar a terme aquest projecte, que s’ha 
presentat a Madrid. L’objectiu principal 
de l’organització és atorgar a les pimes el 
protagonisme i rellevància que els corres-
pon, per tal que la seva veu sigui escolta-
da per part d’Administracions Públiques, 
legisladors i agents socials, en l’àmbit lo-
cal, autonòmic, estatal i supraestatal. 

En la presentació, Josep González ha vol-
gut remarcar que “cal millorar la repre-
sentació empresarial de les petites i mi-
tjanes empreses a Espanya”, i ha afegit 
que “només Catalunya i Balears, a través 
de PIMEC i PIMEB, tenen organitzacions 
realment representatives que articulen 
defensen els interessos de les petites i mi-
tjanes empreses”. 

Neix la 
PLATAFORMA PYMES
PIMEC forma part d’aquesta organització inter-

sectorial d’àmbit nacional que ja representa més 

de 2 milions de pimes i professionals autònoms

L’objectiu principal 
de l’organització és 
atorgar a les pimes 
i els professionals 

autònoms el 
protagonisme i 

rellevància que els 
correspon

PLATAFORMA PYMES
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SOM NOTÍCIA...
Francesc Roig i Benet 

Rovira, distingits com a 

socis honoraris de PIMEC  

PIMEC ha atorgat les distincions de so-
cis honoraris de l’entitat a l’empresari 
gironí Benet Rovira i a l’empresari lleida-
tà Francesc Roig, en el marc d’un acte 
que ha comptat amb la participació del 
president de PIMEC, Josep González, i del 
secretari d’Empresa i Coneixement, Joa-
quim Ferrer.  
Benet Rovira és exgerent de l’empresa 
Calderes Rovira, un dels membres més 
antics de la Comissió Executiva de PIMEC 
Girona i defensor del soci al territori. Al 
llarg de la seva trajectòria professional 
també ha estat cònsol honorari de Pa-
namà, vocal de Fegmetall Girona, patró 
de la Fundació Kusi Wawa i membre de 
la Comissió d’Indústria de la Cambra de 
Comerç de Girona.  
Per la seva banda, Francesc Roig és mem-
bre de la Comissió Executiva de PIMEC 
Lleida i va ser president de la patronal en 
aquest territori des del 2011 fi ns al 2016, 
quan va deixar el càrrec per dedicar-se 
plenament a la seva empresa, Promi-
sol S.A., de fabricació d’adobs orgànics.  

PIMEC amplia els 

canals de comunicació 

amb les pimes 

PIMEC ha llançat una nova app que fa-
cilitarà la interacció amb i entre les pi-
mes. L’objectiu de la nova aplicació és 
establir un diàleg entre els empresaris i 
empresàries i professionals autònoms de 
Catalunya, de manera que se’ls pugui es-
coltar, conèixer millor, saber quines ne-
cessitats tenen, què els preocupa, què els 
interessa, per tal de donar respostes tant 
en la representació i defensa dels seus in-
teressos en l’àmbit institucional, com en 
el disseny de serveis d’acompanyament i 
assessorament que ajudin a potenciar la 
seva competitivitat.  

En l’actual era digital, l’app de PIMEC, 
desenvolupada en col·laboració amb 
l’empresa sòcia de l’entitat Maitai, s’afe-
geix a les facilitats que l’organització 
empresarial està posant a l’abast de les 
pimes, com el programa de transforma-
ció digital, per tal d’acompanyar-les en 
aquest procés de transformació digital 
necessari perquè es puguin adaptar a les 
noves circumstàncies del mercat.  
La nova app està disponible a l’Apple Sto-
re i a Play Store.

Aliança amb la UPC per 

garantir la transferència 

de coneixement a les 

pimes  

La Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i PIMEC han signat un conveni amb 
l’objectiu d’establir un marc de col·laboració 
que permeti fomentar la transferència de 
coneixement i tecnologia de l’àmbit univer-
sitari als sectors productius, potenciant així 
la innovació, la competitivitat i el creixement 
empresarial. En aquest context, ambdues 
entitats coordinaran activitats de formació, 
investigació científi ca i  desenvolupament 
tecnològic. Concretament, les accions se 
centraran en els àmbits de la docència, la re-
cerca i transferència, l’energia i l’acceleració 
d’empreses.  
La UPC des de la seva posició de lideratge 
a l’entorn de la indústria 4.0 i de la transi-
ció energètica, vol contribuir a facilitar a les 
pimes catalanes aquesta transició que cada 
cop més exigent per treballar en un mercat 
global i cada cop més competitiu. En aquest 
sentit, la Universitat està treballant en la 
posada en marxa d’un Observatori de Pros-
pectiva Tecnològica, de caràcter sectorial, a 
partir del qual elaborarà informes i ajudarà 
a orientar la recerca dels diferents centres.
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Gran èxit de la primera 

Fira de Contractació 

Pública impulsada per 

l’Ajuntament de 

Barcelona i PIMEC 

Més de 350 empreses i 600 professio-
nals han superat i doblat les previsions 
d’assistència al Centre Internacional de 
Convencions de Barcelona (CCIB) per 
assistir a la Fira, que neix amb l’objectiu 
d’impulsar la participació de les petites i 
mitjanes empreses, les empreses locals, 
emprenedores i innovadores en els princi-
pals contractes que licitarà l’Ajuntament 
en els propers dos anys. Concretament, 
s’han exposat 80 futurs contractes per un 
import superior als 545 milions.   

PIMEC, com a representant de les petites i 
mitjanes empreses de Catalunya, ha estat 
responsable de l’èxit de la convocatòria. 
Ha difós entre les seves empreses asso-
ciades la realització i participació a la Fira 
i ha impulsat la presentació de projectes 
empresarials sostenibles que incorporin 
innovació social, tecnològica i ambiental, 
així com actuacions econòmiques soste-
nibles arrelades al territori de la ciutat. 

PIMEComerç signa com 

a única representant del 

sector el conveni general 

del sector del comerç  

PIMEComerç ha signat, per la part patro-
nal, el Conveni Col·lectiu de Treball del 
sector del comerç de Catalunya per a 
subsectors i empreses sense conveni pro-
pi. La part sindical ha estat representada 
per la Federació de Serveis de CCOO de 
Catalunya i la Federació de Serveis, Mo-
bilitat i Consum de la UGT de Catalunya 
(FeSMC-UGT).   

L’objectiu del conveni és donar cobertura 
a les relacions laborals de diferents seg-
ments del sector comerç que no tenen 
un conveni propi. El nou conveni s’ha 
negociat amb criteris salarials ajustats a 
la realitat econòmica, de fl exibilitat en 
l’adopció de mesures laborals diverses (ti-
pus de contractació, increments salarials, 
descansos a la jornada laboral, llicències, 
etc.), de millora dels permisos vinculats 
a la maternitat i a la resta de condicions 
pròpies del naixement i l’atenció dels fi lls, 
i amb una aposta per la conciliació labo-
ral amb la vida personal i familiar. 

La comunicació 

empresarial en català, 

objectiu compartit de 

PIMEC i el CPNL 

La presidenta del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística i directora general 
de Política Lingüística, Ester Franquesa, i el 
secretari general de PIMEC, Antoni Cañe-
te, han signat un conveni de col·laboració 
per estendre conjuntament el coneixe-
ment i l’ús del català en l’activitat comer-
cial i empresarial arreu de Catalunya. 

L’acord permetrà que el Consorci posi 
l’oferta formativa dels seus 22 centres i 
146 punts d’atenció d’arreu de Catalun-
ya a disposició de PIMEC, a més d’oferir a 
l’organització empresarial materials infor-
matius i de sensibilització per promoure 
l’ús del català. El Consorci també obrirà a 
PIMEC tots els seus programes de foment 
de l’ús de la llengua i de cohesió social. 
Per la seva banda, PIMEC col·laborarà 
amb el Consorci en l’organització d’acti-
vitats adreçades a promoure l’ús del ca-
talà entre els seus comerços i empreses, a 
difondre l’oferta formativa i a promoure 
entre els seus associats l’ús del català en 
les comunicacions, la retolació, l’atenció 
al públic i la comunicació empresarial i 
comercial en general. 
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Les empreses estan obligades a 
adoptar mesures i a arbitrar procedi-
ments per prevenir i donar resposta 
a les reclamacions d’assetjament se-
xual i per raó de sexe (article 33 llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, i article 48 
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de do-
nes i homes). Això vol dir que totes 
han de tenir un protocol per preve-
nir i evitar situacions d’assetjament. 
L’incompliment d’aquesta obligació 
pot donar lloc a sancions per part de 
l’administració competent. 

Assetjament sexual: comportament verbal, físic, no desitjat, 
d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra 
la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, 
hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Es considera 
que els comportaments següents poden evidenciar una con-
ducta d’assetjament sexual, encara que no s´hagin produït 
d´una manera reiterada o sistemàtica: 

• Difondre rumors, preguntar o explicar detalls de la vida o 
preferències sexuals d’algú.  

• Bromes sexuals obscenes.  
• Comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.  
• Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o acti-

vitats lúdiques no desitjades.  
• Demandes de favors sexuals. 
• Mirades lascives al cos.  
• Gestos obscens.  
• Ús de gràfi cs, dibuixos, fotografi es o imatges d’Internet de 

contingut sexualment explícit.  
• Enviar cartes, notes o missatges de correu electrònic de 

contingut sexual de caràcter ofensiu. 

L’ASSETJAMENT SEXUAL o 
per raó de sexe a l’empresa

Itziar Ruedas,
Departament Jurídic de PIMEC

Les empreses han 
d’elaborar o revisar 
aquest protocol per 

prevenir i abordar les 
situacions d’assetja-

ment sexual o per raó 
de sexe i crear entorns 
de treball segurs i res-

pectuosos
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Assetjament per raó de sexe: comportament continu i sis-
temàtic no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en 
ocasió de l’accés al treball remunerat, promocions, que tin-
gui com a propòsit atemptar contra la dignitat i de crear un 
entorn intimidatori, hostil o humiliant. Es consideren com-
portaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe: 

• Actituds condescendents o paternalistes 
• Insults basats en el sexe i/o orientació sexual 
• Conductes discriminatòries per raó de sexe 
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona 
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats i el potencial inte-

l·lectual d’una persona per raó de sexe 
• Utilitzar humor sexista 
• Ignorar aportacions, comentaris o accions per raó de sexe 
• Xantatge sexual per raó de sexe 
• Assetjament ambiental per raó de sexe 
 
Cal elaborar o revisar el protocol per prevenir i abordar les 
situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe a les vos-
tres empreses per crear entorns de treball productius, segurs 
i respectuosos.

• Apropament físic excessiu.  
• Arraconar, buscar deliberadament o 

quedar-se a soles innecessàriament 
amb una persona.  

• Imposar el contacte físic deliberat i 
no sol·licitat (pessigar, tocar, etc).  

• Forçar a escollir entre sotmetre’s als 
requeriments sexuals o perdre certs 
benefi cis o condicions de treball. 

• Crear un ambient intimidatori, hos-
til o ofensiu a través de comentaris 
de naturalesa sexual, bromes, etc., 
amb insistència i repetició. 

 



Volem fomentar la participació de la pime als contractes del sector públic, i per això 

facilitem i millorem el dit accés a través dels serveis que oferim a les pimes de tot 

Catalunya.

Des de PIMEC t’assessorem i acompanyem per a realitzar els tràmits administratius 

necessaris per tal de complir amb les obligatorietats que comporta la nova llei de 

contractes del sector públic.

EL SERVEI D’ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA INCLOU ASPECTES COM:

• Certifi cats digitals per a la inscripció als registres electrònics.

• Servei de recepció de factures per a contractistes.

• Servei d’emissió de factures per a subcontractats.

• Inscripció i acompanyament en els registres electrònics de contractació pública (RELI i ROLECE).

• Acompanyament per a la classifi cació empresarial.
• Assessorament, coordinació i tràmit de procediments administratius, en la presentació 

d’ofertes a licitacions públiques.

• Presentació de recursos especials, administratius i altres.

ACCEDEIX A LA 
CONTRACCIÓ PÚBLICA 
AMB PIMEC

Aprofita aquesta oportunitat i trenca les
barreres per accedir a la contractació pública. 
T’HI AJUDEM!

pimec@pimec.org | Tel. 93 496 45 00 pimec.org



Com esdevenir una empresa socialment 
responsable?
T’ajudem a impulsar, integrar i visualitzar la Responsabilitat 
Social en la gestió empresarial. 

Contingut del programa:
• Diagnosi inicial 
• Definició d’objectius i mesures concretes d’actuació 
• Comunicació als equips interns 
• Posada en marxa i facilitació d’eines 
• Visualització i difusió interna i externa de les bones pràctiques 
• Assessorament i seguiment del Pla d’actuació

El programa inclou entre 15 i 30 h. (segons tram) de consultoria presencial i treball back-office.

Programa de 

RESPOSABILITAT 
SOCIAL per a 
microempreses i pimes

Fes-ho tu també possible, 

t’hi ajudem!

Amb la gestió responsable contribuïm a un 
desenvolupament social més humà i 
ambientalment més sostenible, i, per tant, 
a construir una societat millor. 

Rosa Juny | rosajuny@fundaciopimec.org | Tel. 93 496 45 00

pimec.org


