REVISTA DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

Antoni Cañete serà el successor
de Josep González per presidir
PIMEC en el proper mandat
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El rol de les farmàcies
durant la Covid-19

Recomençar després
del coronavirus

El vicepresident Aragonès clou
l'Assemblea General de PIMEC
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SUPORT A LA

VIABILITAT
EMPRESARIAL

Amb la voluntat de donar suport a l’opció de la
viabilitat de tots els negocis, analitzem la situació
des del punt vista legal, t’assessorem i duem a
terme les actuacions jurídiques que calguin per a la
reestructuració de la teva empresa.

Aquest servei va orientat a oferir un suport,
des d’un punt de vista legal, respecte de
l’impacte que la crisi de la Covid-19 ha
provocat i està provocant en les empreses i
empresaris, així com a oferir una visió a curt
i mitjà termini dels efectes col·laterals que
aquest impacte pot tenir:
· en l’activitat ordinària de l’empresa,
· en la seva organització,
· en la seva liquiditat, solvència i pactes
amb creditors,
· i en la possibilitat de fer front al compliment
de les seves obligacions.

En línia amb
l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides.
17 ODS (Objectius
de Desenvolupament
Sostenible)

Raquel Àlvarez | ralvarez@pimec.org | 93 496 45 00

pimec.org

EDITORIAL
En aquesta època de l’any només pensem a desconnectar, a gaudir del nostre temps
lliure, a recarregar piles, descansar... Aquest any, però, encarem l’estiu amb incertesa,
preocupació i un cert temor. Quan pensàvem que la Covid-19 ens donaria un respir i un
estiu de certa tranquil·litat, els rebrots ens han donat un bany de realitat i ens han recordat que el virus continua entre nosaltres i que no podem abaixar la guàrdia.
Col·lectivament, hem viscut els pitjors mesos de l’època més recent. Aquesta crisi ha
arribat com un tsunami, de manera sobtada i arrasadora. Les conseqüències estan sent
devastadores, especialment per al teixit de pimes i autònoms. Sectors com el turisme, la
restauració, el petit comerç, la cultura o el lleure estan sent durament colpejats per les
conseqüències econòmiques derivades d’aquesta pandèmia. Ens ho explica en aquest
número el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i la presidenta de PIMEC Turisme, Isabel
Galobardes, en una entrevista a dues bandes.
Malgrat les dificultats, són moltes les pimes i els autònoms que durant aquests mesos de
crisi sanitària, social i econòmica han treballat de valent per posar el seu granet de sorra per
millorar la greu situació col·lectiva causada per la pandèmia. En aquesta edició de la revista
volem fer un reconeixement a tot el teixit empresarial per la seva solidaritat, per no defallir
i estar al peu del canó i per la seva capacitat de reinventar-se quan venen temps difícils.
Des de PIMEC, com no podia ser d’una altra manera, hem volgut estar ben a prop de
les empreses i els autònoms des del primer moment. Ràpidament, fins i tot abans de
decretar-se l’estat d’alarma, l’entitat va adaptar i reforçar els seus serveis per fer un bon
acompanyament, assessorament i suport davant les noves circumstàncies. En aquest sentit, els àmbits jurídic, laboral i financer han estat vitals. Els nostres canals de comunicació
-el butlletí, les xarxes socials, el web...- també han estat essencials i especialment valorats
pels nostres associats. De manera constant, hem estat informant de les darreres novetats
d’interès empresarial relacionades amb la pandèmia: nova legislació, mesures de suport
i consells pràctics dels nostres experts.
Destaca també el paper de la nostra Fundació, el cor de PIMEC. En el context que estem vivint avui dia, el concepte de segona oportunitat ha de ser més present que mai en l’agenda
empresarial, i programes com l’emppersona resulten imprescindibles perquè l’economia local mantingui un bon estat de salut. En aquestes pàgines posem el focus en tres empresaris
que ha protagonitzat tres casos d’èxit en temps de Covid-19 gràcies a la Fundació PIMEC.
Vull aprofitar aquestes línies per enviar un gran missatge d'agraïment i felicitació a tot
l’equip de PIMEC. Tant els òrgans de govern i de gestió com tot l’equip de direcció i tècnic,
han demostrat estar a l’altura de les circumstàncies i han treballat en cos i ànima per fer una
mica menys difícil la greu situació que han patit les pimes i els autònoms.
També mereix especial menció l’Antoni Cañete, el nostre secretari general. Com saben,
aquest és el meu darrer mandat al capdavant de PIMEC, que finalitzarà el 2022, i estic
molt content que la persona que agafi el relleu sigui ell. Antoni, estic convençut que
faràs una tasca compromesa, seriosa i valenta en defensa dels interessos de les pimes i
els autònoms del nostre país.
Per acabar, vull enviar un missatge d’esperança i encoratjar l’empresariat i la societat empresarial a lluitar plegats i ser responsables per acabar amb aquest maleït virus.
Ens en sortirem!

Josep González i Sala
President de PIMEC

NOU SERVEI DE

PREVENCIÓ
DE RISCOS
LABORALS
(PRL)

La represa de les activitats s’ha de fer de manera
controlada i amb totes les mesures necessàries.

Tens previst un pla de contingència?
No saps com fer-ho?

T’AJUDEM
Un bon PLA DE CONTINGÈNCIA i REPRESA DE L’ACTIVITAT ens ajudarà a
dur a terme les mesures per fer una tornada, o continuïtat, de la feina amb un
alt grau de seguretat. Des de PIMEC et proposem dissenyar aquest pla d’una
manera àgil, ràpida i econòmica, amb què de forma global et donarem les
directrius a seguir per fer de la teva empresa un lloc segur.

Et proporcionem
un test per conèixer el
grau de compliment
de la normativa en
matèria de prevenció

En línia amb
l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides.
17 ODS (Objectius
de Desenvolupament
Sostenible)
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OPINIÓ

LA REPRESA

Fa setmanes que molts de nosaltres, per no dir tots, anhelem tornar a la rutina
per complet, a una certa normalitat. Crec que parlar de represa és totalment
encertat; una represa de la nostra activitat, a nivell social i econòmic, és a dir,
una represa de certs drets que han quedat limitats durant aquest període.
Toca fer-ho, però, des de la més absoluta responsabilitat de saber que tenim
a les nostres mans minimitzar els efectes devastadors que tindria tornar a una
situació similar.

“Si un cop més som capaços
d’adaptar-nos-hi, nosaltres i
les nostres empreses tirarem
endavant”

Estic convençut que la gran majoria de nosaltres hem perdut o coneixem algú
que ha perdut gent estimada; és una situació no desitjada i esperem que no
hàgim de viure res de similar en molt de temps, però sempre hi ha o sempre
m’agrada buscar el costat positiu de les situacions més adverses.
Toca assimilar, ara, tot allò que hem après o que, si més no, hauríem d’haver
après. Coincideixo amb moltes persones que s’han pronunciat en contra de
parlar de “nova normalitat”, ja que cada cop que superem una crisi, la pèrdua
d’algun familiar, un problema a les nostres empreses o qualsevol altre entrebanc, ens hem adaptat i hem tornat amb més o menys esforç a la normalitat;
per què no ho hem de fer ara?
Evidentment aquesta normalitat comportarà molts canvis, molts dels quals hauran arribat per quedar-se i d’altres seran provisionals, però si un cop més som
capaços d’adaptar-nos-hi, nosaltres i les nostres empreses tirarem endavant.
Com a societat, si en aquest període no hem après a valorar més el temps, la
companyia, a relativitzar els problemes i a gaudir de les petites coses, haurem
perdut una gran oportunitat.
Com a empresaris, si ara no valorem més la importància de la conciliació, si
no apliquem la flexibilitat al nostre dia a dia, o si no som més productius en la
gestió del nostre temps, haurem perdut una altra gran oportunitat.
Per tant, reflexionem sobre el que hem viscut, no oblidem ràpidament tot allò
que hem pogut aprendre durant aquest temps, i aprofitem aquesta represa
per ser encara millors individualment, ja que si comencem per nosaltres farem
millors les nostres empreses.

Josep Soto
President de PIMEC Joves
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Nou campus
de formació
online
de PIMEC
Hem posat en marxa un nou campus de formació
online, que posem a la teva disposició per tal que
pimes i autònoms pugueu reprendre o continuar
desenvolupant les accions formatives.
Podem acompanyar-vos per crear un entorn
d’aprenentatge exclusiu per als vostres treballadors
✶ Podem definir de forma personalitzada qualsevol tipus de
formació per a vosaltres.
✶ Apliquem una metodologia que combina l’aprenentatge teòric,
la realització de pràctiques i exercicis, i la realització de
videoconferències amb els tutors.
✶ Tot el procés d’aprenentatge es realitza amb
l’acompanyament d’un tutor especialitzat.
✶ El campus compleix amb tots els requisits legals necessaris
per a la correcta aplicació de les bonificacions per a formació.

El campus compta amb prop de
150 cursos actius, i més de 3.000
participants ja l’han utilitzat
per a formar-se.

T’hi apuntes?
pimecformacio.org

En línia amb
l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides.
17 ODS (Objectius
de Desenvolupament
Sostenible)
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EMPRESES | ADAPTACIÓ I SOLIDARITAT EMPRESARIAL

LA FABRICACIÓ
D’EPI i l’adaptació
de les pimes
Aquesta crisi econòmica derivada dels efectes de la pandèmia sanitària
de la Covid-19 ha fet que moltes empreses de diferents sectors i de
diferents mides s’hagin reinventat per poder sobreviure a la difícil situació a
conseqüència del confinament i la declaració de l’estat d’alarma.
Algunes han adaptat la seva activitat a les
noves circumstàncies amb la implantació
del teletreball, de processos de digitalització, etc. D’altres, davant la necessitat de
seguretat dels treballadors i de la cura de
la salut de les persones, han canviat els
seus models productius i han començat a
fabricar i distribuir EPI i material sanitari per
combatre el coronavirus.
La Montse Pera és la directora creativa
d’ARPE, una empresa familiar amb una llarPIMECNEWS 59 | AGOST 2020

ga tradició i experiència en la fabricació de
productes promocionals tèxtils a Barcelona.
Actualment la seva plantilla està formada
per 22 persones, un 80% de les quals són
“dones somiadores, valentes, creatives i
apassionades per la feina que realitzen”.
“Som especialistes en el disseny, teixidura,
tall, impressió, estampació i confecció de
productes tèxtils personalitzats”, destaca
abans d’afegir que, davant l'escassetat de
material de protecció, s’han reinventat i
han passat de fabricar productes promo-

cionals a fabricar mascaretes higièniques:
“Volem continuar evolucionant i millorant
les mascaretes amb el repte d’introduir-nos
al sector del retail i mantenir les vendes de
la resta de productes del catàleg”.
La directora creativa d’ARPE explica com
s’han adaptat a la situació: “Hem reorganitzat tota la fàbrica, fent un esforç per
desenvolupar una mascareta tèxtil que sigui personalitzable, reutilitzable i rentable.
Disposem de mascaretes blanques i també

Asorcad Engineering és una pime situada
a Parets del Vallès que ara mateix centra la
seva activitat en la fabricació de material
sanitari. La Rosa Alonso, la seva directora de màrqueting, destaca els més de 30
anys d'experiència de l’empresa de la mà
de 9 professionals qualificats que donen
serveis d'escaneig 3D, enginyeria inversa,
metrologia i impressió 3D. “Oferim assessorament a les empreses que necessiten
incorporar als seus processos de producció
aquesta tecnologia, com a part del projecte
d'avançar cap a la indústria 4.0”, comenta.
podem personalitzar-les amb qualsevol
imatge corporativa, tot mantenint el caràcter de mascaretes homologades segons
l'assaig 2020TM2032 d’AITEX amb un
92% d'eficàcia de la filtració bacteriana i
29 Pa/cm2 de respirabilitat”.
Una altra empresa que s’ha adaptat als
requeriments de la nova situació per la
Covid-19 és Pinter. El seu gerent, Carlos
Rodríguez, diu que fa un any que van adquirir EPIs, entre els quals un total de 30.000
mascaretes, ja que la seva activitat requereix
aquests elements de seguretat i protecció a
la feina. La primera setmana d’estat d’alarma van haver de tancar, però després van
canviar el seu model productiu i van participar en la creació de respiradors, llits d’hospitals i camions frigorífics, pintant les peces
que van incorporades a aquests elements,
tot dedicant un torn de la fàbrica a l’elaboració de productes sanitaris.
“L’equip de Pinter sempre hem estat solidaris i en aquesta crisi no podia ser diferent, juntament amb altres dues empreses
hem regalat 10 llits a l’hospital de Mollet.
A més, hem donat 10.000 mascaretes sanitàries a Sant Joan de Déu i 19.000 mascaretes FP2 a 34 hospitals de Barcelona,
com el Taulí, o l’Hospital Clínic”, comenta
abans d’afegir que també han fet una donació de gels desinfectants i mascaretes a
l’Ajuntament de Barberà i de termòmetres
i 50 granotes als 5 cossos de les forces de
seguretat.

La col·laboració
d'Asocard està present
en 2 projectes principals:
recuperar respiradors
obsolets i convertir
màscares de busseig
convencionals en
màscares de respiració
individual
no invasives

Carlos Rodríguez explica que la part
administrativa de l’empresa va funcionar amb teletreball, mentre que la resta
de la plantilla comptava amb màquines
d’ozó per desinfectar els vestuaris i els
banys, guants, ulleres protectores, gel,
sabó, pantalles facials, etc. “Garantir la
seguretat dins l’empresa és també ser
solidaris amb la gent que està fora. Estem sensibilitzats i contents perquè de
moment no hem hagut de fer cap ERTO
ni mesures dràstiques”, conclou després
d’explicar que han apostat per fer falques
publicitàries de solidaritat i conscienciació
en relació al coronavirus a dos mitjans de
comunicació.

Davant les necessitats dels centres hospitalaris de material mèdic, el doctor Ferran Fillat,
de l'Institut de Recerca i Innovació I3PT del
Parc Taulí de Sabadell, es va sumar a la iniciativa sorgida a les xarxes socials per facilitar
recursos de fabricació additiva i posar-los a
disposició dels requeriments mèdics. L’entitat participa a la plataforma digital sense
ànim de lucre 3DCovid19.tech per coordinar
a nivell nacional la demanda i el subministrament de material mèdic sanitari que pogués
ser fabricat de manera urgent amb impressores 3D.“Estem col·laborant en la fabricació d'aquests materials fent l'escaneig 3D i la
reenginyeria de les peces”, destaca la Rosa.
Sobre com ha afectat l’empresa la Covid-19,
lamenta que van haver de sol·licitar un ERTO
per força major: “Se'ns va concedir el 21 de
març la plantilla va treballar des de casa el
50% de la jornada. A banda de l’ERTO tenen plans per augmentar els ingressos com
oferir serveis online d'enginyeria i metrologia. Han adquirit material de protecció individual per poder reincorporar-se a la feina
presencial a l'oficina; l’espai els permet guardar la distància de seguretat de 2 metres i ja
ha estat desinfectat per un equip de neteja.
Arran de la seva col·laboració amb els centres de salut han donat a conèixer la seva
tasca: “Hem pogut demostrar que la nostra
tecnologia també és útil per al disseny i la
fabricació de peces de material mèdic i per a
ortopèdia, i hem obert un nínxol de mercat
per a aquest sector”.
9

EMPRESES | L'AFECTACIÓ DEL CORONAVIRUS AL TEIXIT PRODUCTIU

EL TANCAMENT
DE LA CONCA
D’ÒDENA i les
afectacions a les
pimes de la zona
La situació de confinament derivada de l’estat
d’alarma decretat arran de la crisi sanitària del
coronavirus ha afectat econòmicament moltes
pimes i autònoms, en concret, la Conca d’Òdena.
La Conca d’Òdena ha estat un dels territoris
de Catalunya més perjudicats, ja que s’hi va
establir un confinament perimetral en virtut
del qual no podien ni entrar ni sortir persones, i tampoc es permetia la circulació de
vehicles en aquesta àrea geogràfica a conseqüència de l’elevat nombre de contagiats
per la Covid-19.

La Cristina López és sòcia administradora
d’Emicontrol, pime dedicada al control de
les emissions contaminants de la indústria.
Aquesta empresa, que té els seus inicis el
2010, ha estat semiaturada des de l’inici de
l’estat d’alarma i a causa del positiu per Covid-19 d’algun dels membres de l’equip, en
situació de baixa laboral.

Les empreses intenten sobreviure adaptant-se
a aquestes noves circumstàncies i treballant
per poder recuperar-se econòmicament al
més aviat possible. Algunes d’elles han impulsat mesures pal·liatives de tot tipus: teletreball, canvis als seus models productius, ERTO...

Ubicada al polígon Les Comes d’Igualada,
compta amb tres treballadors, tot i que
abans del confinament havien iniciat un procés de selecció per a la contractació de nou
personal. “El que més ens ha perjudicat de
moment és que al moment del confinament

PIMECNEWS 59 | AGOST 2020

ens trobàvem a punt de finalitzar el procés
de producció de dos equips nous que teníem
previst instal·lar a les plantes dels clients a
partir de la setmana del 15 de març”, explica la Cristina abans de lamentar que aquest
fet ha produït l’aturada d’aquests treballs, ja
que no han pogut facturar-los.
Emicontrol s’ha trobat amb la situació que
alguns clients els han sol·licitat una rebaixa
en les quotes mensuals de manteniment
dels mesos d’abril i maig per ajudar-los a
evitar possibles tancaments indefinits. D’altra banda, han sol·licitat un préstec ICO per
tal de prevenir la davallada de les vendes
d’aquí a finals d’any: “Això no ens ha agradat, ja que no teníem previst endeutar-nos
els propers anys”. “Crec que podrem tornar
a la nostra activitat a les instal·lacions dels
nostres clients a mesura que es vagi obrint
el confinament; per tant, tenim incertesa
quant al moment en què això passarà i hi

“Tenir una visió estratègica dona valor a les
pimes i fa que s’adaptin
al mercat.“

Secs Torra va fer un ERTO inicial de tota la
plantilla, després dels 26 treballadors confinats a Igualada, i que l’han anat reduint
de forma gradual amb l’aixecament del
confinament de la zona.
“El que més ens ha afectat ha estat la desinformació“, afirma mentre alerta que part de
la seva facturació és hostaleria, sector molt
afectat. “Tenim el repte de buscar noves
fonts d’ingressos i estem explorant alternatives com la venda online per no perdre
la campanya de Nadal o la dels panellets”,
assegura.

ha la possibilitat que perdem algun client.
El nostre principal repte és acabar les noves
instal·lacions pendents per poder començar
a donar cabuda a nous projectes”, conclou.
En Joan Vaquer és gerent d’una altra empresa de la zona, Damascotex, situada a
Igualada i que desenvolupa una activitat
centrada en la producció de tèxtil: matalassos, tapisseria per a automoció, mantells
i moda. Amb 27 anys d’història, aquest
negoci familiar compta amb 7 treballadors
que fan feina en 3 torns diferents. “Amb
el confinament vam haver d’aturar la producció mentre hem seguit pagant despeses
com els rèntings i els lísings”, diu el gerent
de l’empresa.
A banda de sol·licitar un crèdit ICO, que els
han concedit, Damascotex va iniciar un ex-

pedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) el 12 de març, com a mesura pal·liativa dels efectes econòmics de la crisi del coronavirus. “En el nostre cas, no tindrem feina fins que els nostres clients no reactivin de
nou la seva activitat. Quan el moment arribi,
estem preparats per garantir la seguretat i la
salut dels nostres treballadors perquè ja hem
adquirit mascaretes, guants i gels desinfectants”, manifesta en Joan Vaquer.
En Jordi Torra és gerent de Fruits Secs Torra,
ubicada a Jorba. Explica que l’empresa va
estar una setmana tancada, tot i prestar un
servei considerat essencial, ja que forma part
del sector de l’alimentació, i diu que “això
va afectar l’activitat perquè es van deixar
d’ingressar diners de moltes comandes perdudes”. D’altra banda, comenta que Fruits

Els membres d’aquestes tres empreses coincideixen en el fet que les mesures impulsades per part dels governs no són suficients.
“Creiem que totes les empreses ubicades a
la Conca d’Òdena ens hem vist perjudicades, ja que se’ns va fer un confinament i en
aquells moments no hi havia ajuts específics
per aquest motiu”, critica la Cristina López
d’Emicontrol. Per la seva banda, en Joan
Vaquer de Damascotex creu que “l’Administració Pública hauria d’haver suprimit o
reduït els elevats impostos que paguen les
empreses”.
Finalment, en Jordi Torra creu que el tancament de la conca “va ser improvisat”.
“S’hauria d’haver fet un tancament de
forma esglaonada. A més, ens hem trobat
amb contradiccions entre l’administració i
les forces de seguretat a l’hora de gestionar
els moviments per carretera”. “Després de
la crisi del 2008 ara ens trobem amb això i
costarà refer-se’n”, afegeix.
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EMPRESES | PIMES QUE HAN EVITAT EL COL·LAPSE DEL SISTEMA SANITARI

La Covid-19 i EL
ROL SOCIAL DE
LES FARMÀCIES
Antoni Torres,
president de la FEFAC
i president de PIMEC
Serveis Salut i Social,
explica com les
farmàcies han ajudat
a evitar el col·lapse
del sistema sanitari.

Ja fa gairebé dos mesos que Catalunya,
com la resta del món, està vivint una crisi
sanitària sense precedents recents en què
els diversos actors polítics, socials i econòmics han fet front comú amb l’objectiu de
frenar la corba epidèmica de morts i nous
contagis i protegir les persones vulnerables
davant la Covid-19, que són la gent gran
o amb pluripatologies. En aquesta missió, una de les fites principals era evitar el
col·lapse del sistema sanitari, sobretot dels
hospitals i dels centres d’atenció primària
(CAP), i en aquest aspecte les farmàcies caPIMECNEWS 59 | AGOST 2020

talanes hi han jugat un paper fonamental,
com a finestra d’informació sobre el virus
i com a nexe entre el sistema sanitari i la
ciutadania. Així, la crisi sanitària de la Covid-19 ha posat de manifest el rol social de la farmàcia, més enllà del seu valor
com a agent de salut.
Antoni Torres, president de la Federació
d’Associacions de Farmàcies de Catalunya
(FEFAC) i president de PIMEC Serveis Salut
i Social, afirma que “la primera setmana
de confinament va ser d’estrès absolut”.
Davant l’allau de visites a les urgències dels
hospitals, el Departament de Salut va demanar que els ciutadans amb símptomes
de Covid-19 no anessin a l’hospital sinó
que truquessin al 061. I, per fer bé aquesta
atenció telefònica, es va haver de reestructurar personal i alguns centres d’atenció
primària van haver de tancar. “Tot això,
però, no va ser suficient, perquè les respostes a través del 061 són curtes i a través
de l’aplicació Stop Covid19 Cat te les dona
una màquina i no una persona, així que el
que van fer els ciutadans és baixar a la
farmàcia i preguntar dubtes. La primera
setmana a les farmàcies va ser un no parar
de donar informació, de treure pors i angoixes… I les trucades es van multiplicar
per deu!”, explica Antoni Torres.
Malgrat la complexitat del desafiament, les
farmàcies catalanes van poder fer front a
la situació gràcies a la coordinació entre
si i la bona preparació dels professionals,
que van tenir (i encara tenen) com a guia
el document de la FEFAC Coronavirus.
Bones pràctiques organitzatives per a
l’oficina de farmàcia. Aquest document
recull diverses pautes d’informació i organització per garantir una bona actuació de
les farmàcies en temps de crisi sanitària, en
aquest cas per la Covid-19: la importància
de la formació dels professionals i de la
conscienciació davant del repte, un protocol d’actuació compartit, la necessitat de
designar un responsable, l’elaboració d’un
pla de contingència, etc. “Aquest docu-

Un abans i un després
En la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19,
més enllà de la importància de la farmàcia
com a agent de salut, el que ha quedat
palès, segons Antoni Torres, és el rol social
de la farmàcia. “El 99% dels habitants de
Catalunya tenen una farmàcia al seu municipi, de manera que en molts casos és l’agent
sanitari més pròxim. L’hospital pot quedar
lluny, el metge pot ser que vingui al poble
cada tres dies…, però la farmàcia sempre
hi és, amb un personal sanitari i uns horaris estables. Les farmàcies tenim la capacitat
de detectar les persones que estan en perill
d’aïllament, perquè no han vingut a buscar
els seus medicaments, i aleshores truquem
als serveis socials perquè se’n facin càrrec; o
també identifiquem certes patologies unes
setmanes abans que arribin als hospitals,
perquè els ciutadans ens expliquen els seus
símptomes i ens demanen medicaments, i
llavors truquem a les urgències dels hospitals
perquè es preparin”, analitza Antoni Torres.
“Durant aquestes setmanes de crisi sanitària
s’ha evidenciat el paper social de la farmàcia, com a punt inicial i punt final del sistema sanitari, i com a nexe amb la ciutadania. La implicació de les farmàcies ha
estat (i està sent) màxima, i el fet de ser establiments molt preparats tecnològicament
i interconnectats entre si permanentment
ens ha permès actuar amb uns mateixos
criteris i fer-ho amb molta eficàcia, sempre
amb la proximitat com a valor”. En aquesta línia, creu que la crisi sanitària de la
Covid-19 ha fet canviar coses que en un
futur s’hauran d’implementar com a definitives: “No té sentit que la gent hagi de
fer una hora de trajecte per anar a un CAP
o a un hospital a renovar una recepta o a
fer una consulta a un metge. Les receptes
s’haurien de poder renovar electrònicament
des de la farmàcia i les consultes mèdiques
també s’haurien de poder fer telemàticament des de la farmàcia, en un espai habilitat amb bona connexió i amb el farmacèutic
com a intèrpret si és necessari”.

ment el vam començar a preparar quan les
publicacions mèdiques informaven i analitzaven l’esclat del coronavirus a la Xina, i
l’hem actualitzat fins a quatre cops. Pretén
donar eines perquè les farmàcies s’autoprotegeixin i puguin oferir un bon
servei, i inclou qüestions com què cal tenir
preparat i com s’han de tractar els pacients,
quines mesures econòmiques i laborals
s’han de prendre, quines situacions d’evolució de la pandèmia es poden produir…”,
explica Antoni Torres.
Després de la primera setmana combatent
contra l’expansió de la Covid-19, la tasca
de les farmàcies va fer un viratge i va començar a desenvolupar altres accions: “La
gent ja sabia què era el coronavirus i què
havia de fer, de manera que la feina de les
farmàcies es va convertir a descarregar de
feina els CAP i els hospitals amb el mateix
objectiu d’evitar el col·lapse del sistema
sanitari”. Els farmacèutics van assumir
més competències de les que tenien fins
aleshores i van començar a poder renovar
receptes electròniques que caducaven i
que necessitaven un nou pla de medicació,
a donar servei als hotels-hospitals i a gestionar el sistema de voluntari de barris i pobles
que porten els medicaments a la gent gran
o vulnerable. “Al principi d’aquest procés
vam patir, perquè no és fàcil posar en marxa tot això, però la farmàcia és el punt final de l’estructura del sistema sanitari i en
aquest sentit havíem de fer un pas endavant per garantir el bon circuit dels
medicaments”, diu Antoni Torres.

Amb les accions que les farmàcies estan duent a terme aquestes setmanes estan treballant directament
els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) 1 (fi de la pobresa), 3 (salut i benestar), 9
(indústria, innovació i infraestructura), 10 (reducció
de les desigualtats) i 17 (aliances per aconseguir els
objectius).
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"El sector de l’automoció
restringirà l’ús de materials
verges i INCORPORARÀ
MATÈRIES PRIMERES
SECUNDÀRIES”
El projecte Re-PLI-CAR és una de les línies estratègiques de Plàtic Syc a
l'hora d'esdevenir més resilients a través de l’economia circular.

Dan Solé és gerent de Plàstics Syc. Juntament amb el seu germà Xavier, dirigeix
aquesta pime familiar sorgida d’una empresa anterior (Solé i Creus) fundada pel
seu pare. Compten amb el certificat IATF
(International Automotive Task Force) i la
seva activitat consisteix a injectar peces
per a màquines d’entre 50 i 800 tones,
amb materials tècnics i amb una gran
especialització d’acabats estètics: peces
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d’estil, que han de tenir acabats de pintura i/o cromat.
El projecte Re-PLI-CAR
Aquest projecte es va gestar durant el
procés de definició del pla d’innovació
de l’empresa. Una de les línies estratègiques que van considerar importants va
ser la d’esdevenir més resilients a través
de l’economia circular, ja que el fet que

les matèries primeres verges escassegin
en un futur comportarà que els preus puguin ser cada vegada més volàtils.
“Estem segurs que, en un horitzó no
massa llunyà, el sector de l’automoció
anirà restringint l’ús de materials verges i
requerirà la incorporació de matèries primeres secundàries, així que vam decidir
avançar-nos i començar a testar els resultats en diferents tipologies de peça, dife-

El fet que les matèries
primeres verges e
scassegin en un futur
comportarà que els preus
puguin ser cada vegada
més volàtils
rents materials i diferents acabats”, destaca el gerent de Plàstics Syc. En aquest
sentit, assegura que tenen força clars els
requisits tècnics que caldrà testar i diu
que estan treballant en l’ecosistema de
partners, ja que per a ells serà fonamental
tenir proveïdors de materials reciclats que
els puguin assegurar les quantitats i les
qualitats requerides per a poder produir.
A més, l’empresa està treballant amb els
nostres clients, ja que en el sector de l’automoció encara és difícil trobar demanda
de mercat de peces circulars.

ciats i promoure processos ambientals
més nets i racionals.
50è aniversari de l’empresa
Els inicis van sorgir de l’oportunitat de
fer unes peces injectades per a una empresa de tocadiscos ubicada a Parets. A
poc a poc, aquesta pime es va anar reorientant cap al sector de l’automoció
i, actualment, representa el 90% de la
seva facturació. “Aquesta evolució ha
anat acompanyada d’un creixement en
coneixements i metodologies del procés
d’injecció, ja que es tracta d’un sector
molt exigent i amb elevats requisits de
qualitat”, explica Dan Solé.
Fruit d’aquesta evolució, el 2004 l’empresa es va refundar amb el nom actual de
Plàstics Syc i amb dues plantes de pro-

ducció, una situada a Canovelles i l’altra
a Borges Blanques. Des de llavors han
passat per bons i mals moments, com el
que encara recorden de la darrera crisi
del 2008 que els va fer patir molt.
Innovació i futur
Plàstics Syc ha fet una aposta per la innovació i, de la mà d’una consultora externa,
ha definit un pla d’actuacions per als propers anys. “Aquest pla va rebre el suport
d’ACC10 per mitjà dels cupons per a la innovació, que van permetre establir prioritats i la
definició d’una agenda de finançament que
ara estem implementant de mica en mica”,
ha manifestat Dan Solé després d’afegir que
“el segon pas ha estat aquest ajut atorgat
per l’Agència de Residus de Catalunya per a
projectes de foment de l’economia circular”.

L’afectació de la Covid-19
A causa de la pandèmia s’han adaptat a
les circumstàncies i s’estan transformant
per poder ser més flexibles i donar una
resposta encara més ràpida als clients, ja
que hi ha molta incertesa en el mercat.
Així mateix, també han impulsat un procés de diversificació cap a altres sectors,
com per exemple l’elèctric.
Dan Solé: “Hem implementat totes les
mesures de seguretat associades a la prevenció: EPI, desinfecció, distàncies, teletreball...”.
Compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
Concretament, amb els objectius nou
i dotze, ja que Plàstics Syc genera llocs
de treball fomentant l’augment del producte interior brut (PIB), tot orientant-se
cap a una indústria inclusiva i sostenible.
A més, promou la introducció de peces i
materials reciclats en la seva cadena de
producció per tal de reduir costos asso15
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SÓN NOTÍCIA...
Plasticband protegeix
persones i productes
davant el coronavirus
Aquesta pime de Granollers amb activitat
des de l’any 1978 i dedicada a la fabricació d’embolicadores, film i fleixadores,
ha adaptat la seva producció als nous
requeriments de la situació derivada dels
efectes de la pandèmia de la Covid-19.
Els seus productes han esdevingut, els
darrers mesos, eines que serveixen per
protegir materials i agilitzar els processos d’embalatge, tot aportant protecció
antiviral i millorant la seguretat en el
transport i l’emmagatzematge de diferents productes. D’aquesta manera, protegeixen també la salut de les persones
davant el risc de contagi del coronavirus
a través del contacte amb les superfícies.
Aquesta empresa, que ofereix disseny
personalitzat i una fabricació a mida dels
seus productes per protegir tot tipus de
materials, defensa una producció sostenible fent servir menys material i sense
rebutjar res.
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Llum ultraviolada
contra la Covid-19
E. Vila Projects és una pime que, fins
abans de la pandèmia, centrava la seva
activitat en la llum infraroja per a finalitats sanitàries. A conseqüència del coronavirus, el mes de març va decidir reorientar la seva activitat productiva per
combatre el virus de la Covid-19 gràcies a
la llum ultraviolada.
Aquesta llum actua com un potent desinfectant de diferents superfícies i materials
com, per exemple: mascaretes, tot tipus
d’habitacions i espais, roba, vehicles, entre altres.
L’empresa, creada l’any 2008, comercialitza aparells per desinfectar aigua o l’aire
en llocs tancats, i d’altres que irradien la
llum a 360º. A més, E. Vila Projects està
desenvolupant prototips d’aparells per
fer servir en cases particulars.

Suport emocional
en moments de crisi
La Laura Cardona Bonet és la fundadora de la Consultoria Psicològica Laura
Cardona i es dedica al diagnòstic i tractament de joves i d’adults. Entre altres
qüestions, fa cursos de gestió d’equips a
entitats i empreses.
Durant la pandèmia ha ajudat desinteressadament persones que havien quedat paralitzades per la pressió de la seva
aturada empresarial, no només pel que fa
a la gestió emocional sinó també a l’enfocament dels negocis, tot donant-los
esperança i eines per mobilitzar-se i preparar-se per al canvi necessari.
Ha fet sessions virtuals amb uns 20 empresaris, Instagram Live solidaris, així com
sessions amb el claustre de diverses escoles i instituts. “Ha estat una experiència
molt enriquidora”, assegura.

Solidaritat empresarial:
bates per al personal
sanitari
Cortiplex és una pime que dedica la seva
activitat a la fabricació de bosses i etiquetes autoadhesives amb plàstic biodegradable i material compostable.
El Joaquim Torrellas explica com va sorgir
la idea de fer una donació de bates de
plàstic a l’Hospital de Mataró i a diverses
residències, com la d’Argentona: “Quan
va arribar la pandèmia vaig veure un vídeo
d’infermeres que s’estaven fent una bata
amb una bossa de brossa; llavors vaig decidir fabricar aquestes bates”.
Aquesta empresa donava forma a les
bates de plàstic amb la seva maquinària
i, després, una xarxa de voluntaris que
les confeccionava des dels seus domicilis
personals enviava les peces en paquets de
25 unitats. En total, la donació ha estat
de 16.000 bates gràcies a la solidaritat de
74 voluntaris, 2 associacions de veïns i 11
empreses.

El Gremi de torradors
de cafè llança la
campanya “Cafè torrat
a Catalunya” per
reivindicar aquest
producte de proximitat
El gremi del Cafè, Torradors de Catalunya, ha llançat una campanya sota el lema
“Cafè torrat a Catalunya” amb l’objectiu
de reivindicar aquest producte de proximitat i la necessitat de protegir aquesta indústria i els seus treballadors davant la crisi
econòmica, social i sanitària de la Covid-19.
Amb aquesta acció, les 23 pimes que formen part del gremi manifesten la importància i els beneficis de consumir productes de
quilòmetre zero, com a distintiu de qualitat
i també per motius ecològics. A més, destaquen els tres canals diferents de venda amb
disponibilitat de servei a domicili: botigues
online, comandes per telèfon o correu electrònic, a més de les botigues físiques.
La campanya pretén arribar a tota la població catalana a través de les xarxes socials i la pàgina web del gremi del cafè, on
els usuaris tindran accés a tota la informació de la campanya i podran adquirir els
diferents productes.

Assessorament
gratuït a empreses
amb dificultats
Net Craman Abogados ha assessorat gratuïtament a diverses empreses de diferents
sectors afectades per la pandèmia.
Com a un exemple més de solidaritat empresarial, aquesta pime ha informat sobre
les implicacions legals de les mesures incloses als Reials Decrets aprovats durant
l’estat d’alarma i, entre altres qüestions,
ha organitzat diferents webinars.
El seu director de màrqueting, Santiago
Castejón, explica que van crear el ‘Probono 2020’ que “consisteix a assessorar
gratuïtament en matèria mercantil, fiscal
i financera” per ajudar les empreses amb
dificultats amb l’objectiu que puguin articular les decisions més adequades a l’hora de reestructurar els seus negocis, tant
operativament com financerament”.
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Estudi de les condicions de
finançament de la

LÍNIA D’AVALS
ICO COVID-19

PIMEC elabora una enquesta per conèixer les condicions específiques del
finançament a pimes i autònoms. Es van recollir 432 respostes a partir d’una
segmentació sectorial, territorial, per dimensió i per entitat financera.

Davant l’arribada de la pandèmia del
coronavirus i els immeditats efectes negatius que va tenir en les empreses del
país, el govern espanyol va anunciar el
17 de març, a partir del reial decret llei
8/2020, una línia d’avals especial gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
dotada amb 100.000 milions d’euros i dirigida a proporcionar liquiditat a les empreses. Uns dies més tard, el 24 de març,
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l’ICO i les entitats financeres van firmar
el conveni amb les bases reguladores de
la línia i van obrir un primer tram, dotat
amb 20.000 milions d’euros, un 50%
dels quals van anar dirigits a pimes i autònoms. Des d’aleshores s’han anat desenvolupant altres trams d’aquesta línia de
crèdit especial, que cobreix préstecs des
del 18 de març fins al 30 de setembre,
sempre que tinguin a veure amb una re-

ducció de l’activitat per la pandèmia de
la Covid-19.
D’aquesta manera, i juntament amb la línia d’avals especial llançada pel govern de
la Generalitat mitjançant l’Institut Català
de Finances i Avalis de Catalunya, la Línia
d’Avals ICO es convertia en la via principal de les empreses per obtenir liquiditat i
superar, temporalment, els problemes de-

rivats de la reducció o l’aturada de l’activitat. En aquest sentit, i davant el coneixement de diversos problemes amb el crèdits
ICO i de pràctiques il·lícites per part de les
entitats financeres, PIMEC va elaborar una
enquesta per conèixer les condicions específiques del finançament que estaven rebent les pimes i els autònoms per part dels
bancs en la Línia d’Avals ICO. L’enquesta
es va dur a terme entre els dies 21 i 27
d’abril i es va dirigir a pimes i autònoms. Es
va basar en un qüestionari comú i va permetre recollir un total de 432 respostes,
facilitades a partir d’una segmentació sectorial, territorial i per dimensió d’empresa,
així com per entitat financera. I, arran de
l’enquesta, es va realitzar l’informe Enquesta empresarial sobre els crèdits ICO
avalats. Condicions de finançament de la
línia de crèdits Covid-19, que es pot trobar
de manera completa a la pestanya “Altres
informes” de l’apartat “Observatori” del
web de PIMEC.
El 8 de maig el president de PIMEC, Josep
González, i el director del Departament de
Consultoria Estratègia i Finançament de
PIMEC, Pere Cots, van presentar l’informe
a través d’una roda de premsa virtual, i
van assenyalar aquestes principals conclusions:
Import del finançament
Les pimes i els autònoms de Catalunya
van sol·licitar finançament per un import
mitjà de 195.000 euros, cosa que representa un 9,3% del volum total de la seva
facturació mitjana.
Modalitat del finançament
La modalitat de finançament més demanada va ser el préstec a 60 mesos (5 anys),
sol·licitada en un 73,0% de les operacions
de les pimes i els autònoms. A certa distància, es pot esmentar la pòlissa de crèdit
a 5 anys, signada en un 10,3% del total, i
la pòlissa de crèdit a 3 anys, en un 5,7%.
Un 11,1% dels que van contestar van fer
ús d’altres línies, entre les quals destaca el
préstec a 48 mesos (4 anys).

Les pimes i els
autònoms de Catalunya
van sol·licitar
finançament per
un import mitjà
de 195.000 euros

El govern espanyol
va anunciar el 17 de
març una línia d’avals
especial gestionada
per l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO)

Compensació d’altres productes
Un 15,9% de les pimes i els autònoms
van afirmar que el nou finançament obtingut els va servir per compensar altres
productes financers que ja tenien concedits amb anterioritat, enfront d’un
84,1% que van indicar que no. L’import
mitjà de la quantitat compensada va ser
de 71.400 euros, cosa que representa el
36,6% del total del finançament atorgat,
amb un màxim d’1.000.000 euros.
Tipus d’interès
Un 73,3% del total de pimes i autònoms
sol·licitants de finançament van optar
per un tipus d’interès fix, mentre que el
26,7% restant es va decidir per un tipus
d’interès variable. El primer se va situar
molt per sobre del segon en les operacions formalitzades a tots els col·lectius.
Pel que fa al tipus d’interès fix, la mitja-

na de tipus contractada va ser de 2,12%,
amb un valor màxim de 6,0%. L’interval més habitual va ser d’entre 1,5% i
3,0%, mentre que el tipus més habitual
va ser d’1,5%. D’altra banda, en el cas
del tipus d’interès variable el diferencial
sobre l’Euríbor aplicat de mitjana va ser
d’1,97%, amb un valor màxim de 4,6%.
L’interval més habitual, en aquest cas, se
va situar entre 0,0% i 3,0%, amb un tipus d’1,5%.
Comissions bancàries
Un 88,8% de les pimes i els autònoms
van afirmar que se’ls va aplicar una comissió d’obertura en el finançament demanat, mentre que un 80,5% va apuntar
que li van aplicar una comissió d’amortització anticipada. En el primer cas, els van
aplicar una comissió mitjana de 0,37%,
amb un màxim de 3,00%. Pel que fa a
la comissió d’amortització anticipada, la
mitjana de tipus aplicat va ser d’1,00%,
amb un màxim de 3,00%.
Productes accessoris
Un 88,5% de les pimes i els autònoms
van assenyalar que l’entitat financera
amb la qual van signar la línia de finançament no els va obligar a contractar cap
producte accessori. Per contra, un 11,5%
van apuntar que sí que els van obligar.
En aquest cas, un 4,0% van afirmar que
es tractava d’una assegurança de vida.
Altres productes que van ser contractats
per aquesta via són assegurances d’accidents, obertura o ampliació de pòlisses
(crèdits, descompte de clients,...), responsabilitat civil d’administradors, i avals
addicionals.
Abonament del préstec
Les pimes i els autònoms van trigar de
mitjana uns 12 dies a rebre l’abonament
dels préstecs des de la signatura dels
contractes, i a una de cada quatre empreses li van cobrar les comissions bancàries abans de fer-se efectiu l’ingrés al
seu compte.
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LA CONCILIACIÓ

de la vida laboral i la vida
familiar en època de
coronavirus
Aquests dies, amb centres educatius tancats,
s’ha demostrat que per teletreballar cal una
separació de l’espai familiar i l’espai laboral, així
com uns horaris concrets.

Amb l’arribada del coronavirus i la declaració de l’estat d’alarma van ser moltes
les empreses que van decidir que les seves persones treballadores efectuessin les
seves tasques des de casa. Aquest canvi
de dinàmica no només es va fer necessari per una qüestió de seguretat sanitària,
sinó que el tancament dels centres escolars
també va provocar la necessitat de conciliar la vida familiar i la vida laboral.
A l’inici del confinament eren moltes les empreses que no tenien implantats sistemes de
teletreball i que van haver d’organitzar en un
temps rècord un treball a distància que pot
suposar la primera pedra per elaborar un veritable sistema que permeti impulsar aquest
format d’una manera endreçada i consensuada amb les seves persones treballadores.
El teletreball ha evidenciat, en aquelles
empreses que ja l’estaven exercint, una
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millora de la satisfacció dels treballadors
i treballadores i, per tant, de la seva fidelització, així com l’augment de la productivitat. Ara bé, aquests dies amb centres
educatius tancats, s’ha demostrat més
que mai que per teletreballar cal una separació de l’espai familiar i l’espai laboral,
així com uns horaris concrets, amb l’avantatge que habitualment la persona pot
distribuir les hores diàries de feina segons
les seves necessitats de conciliació.
D’entrada, pot semblar que el fet de treballar des de casa i d’evitar-se els desplaçaments suposa una millora en la conciliació de la vida laboral i la vida familiar,
però el fet que els nens no vagin a l’escola i gairebé no puguin sortir del domicili
ho canvia tot. Els progenitors s’han vist
obligats a compaginar la seva feina amb
l’activitat frenètica dels menors, i això no
sempre és fàcil.

Per a més inri, amb l’inici del desconfinament i la tornada a la feina de moltes
persones que no tenen l’opció d’exercir
el teletreball, es planteja un panorama
encara més complicat. Els progenitors no
poden deixar els nens i nenes a càrrecs
d’altres persones, per risc de contagi (i
encara menys amb la gent gran, molts
dels quals són en la franja d’edat sensible a la Covid-19), no poden deixar-los a
l’escola (perquè està tancada), no poden
quedar-se a casa amb ells combinant feina i cures, i les administracions, en general, no han elaborat un pla que faci viable
l’activitat del lleure educatiu.
Què podem fer per solucionar-ho?
Elena de la Campa, directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de
PIMEC, assenyala que “davant d’aquest
escenari, i encara amb més motiu a mesura que l’activitat empresarial es vagi

• Durada: l’ajut s’hauria d’estendre mentre duri la situació de tancament obligatori
d’escoles.
• Quantia: caldria establir un import
màxim que valorés la minoració dels ingressos de la unitat familiar.
• Perceptora: que hauria de ser la unitat
familiar, sempre que els dos progenitors
treballin (perquè un es pugui fer càrrec
dels menors), o si es tracta d’una família
monoparental i el progenitor treballa.
• Corresponsabilitat: en cas que tots dos
treballin, els progenitors haurien d’alternar
la reducció de jornada en el temps, en períodes iguals però no coincidents.
• Limitacions: no tots els menors tenen
les mateixes necessitats imprescindibles
d’atenció temporal. El percentatge de
sol·licitud de reducció no pot estar limitat,
però sí l’ajut associat. Per tant, l’esglaonat
d’ajuts hauria de tenir en compte que hi
ha més necessitat de reducció per part
dels progenitors amb menors de menys de
6 anys a càrrec, i preveure un segon esglaonat per a aquelles unitats familiars amb
menors d’entre 6 i 12 anys.
normalitzant, les empreses i les persones
treballadores amb infants a càrrec han de
buscar consensos per aplicar mecanismes
de flexibilitat que els permetin conciliar
la vida laboral i la vida familiar, tot i que
el permís retribuït recuperable obligatori,
establert amb moltes limitacions al reial
decret llei 10/2020, ja ha deixat pràcticament esgotat un bon sistema com és el de
la bossa d’hores per acord”.
En tot cas, de la Campa creu que les administracions públiques han de preveure
mesures i ajuts econòmics per donar sortida a aquesta problemàtica i per evitar
situacions econòmiques de dificultats en
unitats familiars en què un dels membres
hagi de sol·licitar reducció de jornada
per atendre als menors. En aquesta línia,
considera que a l’hora d’establir els ajuts
econòmics l’administració hauria de tenir
en compte qüestions com:

“Són les dones les que
majoritàriament estan
assumint el rol de
teletreballar i alhora
cuidar els fills i fer de
mestres”

Per la seva banda, Itziar Ruedas, responsable de Polítiques d’Igualtat de PIMEC, apunta que “aquest ajut econòmic seria clau per
ajudar les famílies. Especialment són les dones les que majoritàriament estan assumint
el rol de teletreballar i alhora cuidar els fills
i fer de mestres, o les que s’estan demanat
excedències o reduccions de jornada. Estem
fent un pas enrere en corresponsabilitat”.
Tot i que les dades indiquin que anem pel
camí de la recuperació, no sabem quant
durarà aquesta situació ni quan els nens i
nenes podran tornar a l’escola. “Davant
d’aquest panorama tan incert, el que sí que
hem de garantir és que els menors rebin
l’atenció necessària, i cal fer-ho de manera compatible amb la feina i sense que se’n
ressenti l’economia de la família, per això és
imprescindible que l’administració avanci i
comenci ja a impulsar mesures”, tanca Elena de la Campa.
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PANORAMA | ACOMPANYAMENT A EMPRESARIS I EMPRESÀRIES

Una segona
oportunitat per
RECOMENÇAR
Per l’afectació que la Covid-19 està tenint en
les pimes i els autònoms, el concepte de segona
oportunitat ha de ser més present que mai en
l’agenda empresarial.

Socialment és força compartida l’opinió
que una persona empresària que ha hagut
de tancar una empresa o que no ha reeixit
en el seu projecte ha fracassat. D’alguna
manera, s’associa la persona amb el fracàs
i es genera un estigma que dista molt de
la realitat, perquè el que ha fracassat és
el projecte personal, i no pas la persona
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que hi ha darrere. En el món de l’empresa i del negoci en general, hi ha un munt
de factors i variables que poden incidir en
l’evolució dels projectes i, per tant, és important entendre el no-èxit d’un projecte
empresarial com un resultat perfectament
possible en un entorn que, per definició,
és de risc.

A més a més, cal posar sobre la taula que
una persona empresària que s’ha vist obligada a tancar la seva empresa o a cessar
l’activitat per manca de viabilitat compta,
com a mínim, amb quatre actius de valor:
emprenedoria (ha tingut la intuïció per detectar una oportunitat de mercat i ha estat
capaç de mobilitzar recursos productius per
materialitzar-la), capacitat de direcció (ha
conduït equips de persones a aconseguir
objectius empresarials), coneixement (en
el camí ha obtingut coneixement tècnic,
genèric i específic sobre una activitat concreta, aplicable a altres àmbits) i xarxa (ha
generat una agenda de contactes, amb
clients i proveïdors). D’aquesta manera,
quan aquests actius de les persones empresàries es tornen a posar al servei de la
societat a través de noves iniciatives empresarials, les possibilitats de creixement i d’obtenir millors resultats són més elevades.
Des de l’any 2009 la Fundació PIMEC treballa per enfortir la segona oportunitat
empresarial a través del programa emppersona. Es tracta d’un servei integral d’acompanyament que posa la persona empresària
o autònoma al centre, i no l’empresa, i que
l’ajuda tant en els aspectes tècnics com en
els aspectes emocionals per tal que aconsegueixi reflotar la seva empresa (o fer-ne
un tancament ordenat si no és possible),
perquè trobi una nova feina en una altra

En el context que estem vivint avui dia,
amb l’afectació que la pandèmia de la Co-

vid-19 està tenint en les pimes i els autònoms de Catalunya, el concepte de segona
oportunitat ha de ser més present que mai
en l’agenda empresarial, i programes com
l’emppersona resulten imprescindibles
perquè l’economia local mantingui un bon
estat de salut. A continuació us presentem
els casos de la Myriam, la Marta i l’Aitor,
tres empresaris que han protagonitzat tres
casos d’èxit en temps de Covid-19 gràcies
a la Fundació PIMEC.

OBRIR UN NEGOCI
en ple impacte del coronavirus

UNA CRISI SUPERADA,
i camí de la segona

INICIATIVA
emprenedora i solidària

La Myriam, una dona paraguaiana de 45
anys, ha aconseguit obrir durant els mesos de confinament el seu propi negoci,
un petit supermercat al barri de Valldaura
de Barcelona.

La Marta és sòcia de l’empresa Maybrina
S.L., que està ubicada a Barcelona i que
des del 1994 es dedica a la cosmètica decorativa. Entre el 2008 i el 2013 aquesta
empresa va patir les conseqüències de la
crisi econòmica, però les va poder superar
i va tirar endavant.

Accudo Express S.L. és una empresa situada a la província de Girona que neix gràcies
a la inquietud de dos joves empresaris decidits a crear un negoci de transport urgent
que satisfés les necessitats de la societat i
aplicant-hi els últims avenços tecnològics.

empresa o perquè s’integri de nou al mercat laboral mitjançant l’autoocupació, és a
dir, amb un nou projecte empresarial propi.
Rosa Juny, directora de la Fundació PIMEC, explica que “la segona oportunitat
és un instrument que ajuda a recuperar
socialment i psicològicament les persones empresàries que estan travessant
moments de dificultat, i ho fa valorant
la seva aportació i la seva experiència en

Va arribar a Catalunya fa 20 anys buscant
noves oportunitats i, després de treballar
durant molts anys de cara al públic en supermercats, carnisseries i xarcuteries, va decidir
que volia tenir el seu propi negoci, com ja
tenia al Paraguai, el seu país d’origen.
Després de molt d’esforç, i gràcies a
l’ajuda de la Fundació PIMEC, la Myriam
ha assolit el seu objectiu en un moment
complicat socialment i econòmicament.

projectes anteriors”. Per la seva banda,
Júlia Gómez, tècnica de la Fundació, assegura que “la segona oportunitat és molt
important perquè se centra a recuperar
l’estat emocional i a revaloritzar el talent
de persones que tenen una actitud de superació i d’esforç cap a l’èxit i que estan
disposades a seguir generant riquesa”.

El 2015 la Marta va demanar ajuda a la
Fundació PIMEC i el seu programa emppersona perquè l’empresa no anava del
tot bé i necessitava professionals amb
perspectiva empresarial per reconstruir
la nova visió de l’empresa i superar novament la crisi que estava passant.
Ara, un cop esvaïdes les dificultats inicials
de lluitar per no tancar Maybrina, per reflotar-la, la Marta entra en el programa
de consolidació, i a més incorpora un nou
soci a l’empresa, el Miguel.

L’Aitor crea l’empresa el 2018 amb l’ajuda del programa Autoocupació Incorpora
(que és part del programa emppersona)
i al cap de pocs mesos ja compten amb
una nau de 900 metres quadrats i un
parc de 20 vehicles.
A causa de la pandèmia originada per la
Covid-19, van posar els seus serveis a disposició de l’Ajuntament i la Diputació de
Girona i durant aquests mesos han recollit i
entregat diversos productes mèdics i equips
de protecció individual (EPIs) a les empreses de manera totalment gratuïta. Aquesta
acció altruista els ha suposat guanyar en
visibilitat en l’entorn gironí i alhora els ha
provocat un volum de feina que ha duplicat
el que tenen en un període normal.
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FEM | ASSEMBLEA GENERAL

El Comitè Executiu i la
Junta Directiva de PIMEC
proposen per unanimitat
ANTONI CAÑETE COM A
PRESIDENT DE L’ENTITAT
PER AL PROPER MANDAT
Josep González proposa
que l’actual secretari
general de l’entitat sigui
el seu successor per
rellevar-lo en el càrrec
un cop acabi el mandat
d’aquí a dos anys.

En el marc de l’Assemblea General, el Comitè Executiu i la Junta Directiva de PIMEC
van aprovar per unanimitat que la presidència del pròxim mandat de l’entitat sigui ocupada per l’actual secretari general, Antoni
Cañete. D’aquesta manera, es va ratificar
la proposta de Josep González, president
de PIMEC, perquè l’actual secretari general
sigui el seu successor per rellevar-lo en el
càrrec un cop acabi el mandat d’aquí a dos
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anys. Antoni Cañete es mostrava agraït per
aquesta confiança: “És un honor i una responsabilitat que els òrgans de govern i de
gestió de PIMEC m’hagin proposat com un
candidat per a la presidència de PIMEC”,
afirmava durant l’Assemblea i refermava
més tard en el seu compte de Twitter.
En aquest sentit, l’Assemblea General de
PIMEC va assolir uns acords que perme-

tran donar resposta als reptes actuals de
l’empresariat per definir el futur més immediat de la patronal: “Els requeriments
del teixit empresarial exigeixen un grau
elevat d’atenció i dedicació a la patronal
i, per tant, ens obliguen a disposar d’una
estructura sòlida tant operativa com institucional, amb compromís i plena dedicació a la tasca diària de PIMEC”, va afirmar
el president de PIMEC en roda de premsa.

“És per això que plantegem un canvi en el
model de governança, basat en una presidència executiva”. Per donar resposta a
aquestes necessitats, l’Assemblea General
va aprovar adaptar els Estatus Socials de
l’entitat; concretament es van modificar
els articles 6, 21, 46 i 55. El president de
PIMEC també va explicar que queden dos
anys de mandat que serviran per fer un
relleu tranquil i sòlid. “Fem aquest anunci
amb temps perquè a PIMEC ens agrada
fer les coses d’una manera planificada i
estructurada”.
L’Assemblea també va aprovar els comptes de l’entitat del 2019 i el pressupost del
2020. PIMEC va tancar l’any 2019 amb
655.587 euros de beneficis i uns ingressos de més de 16 milions d’euros, que
es divideixen en diferents partides: 47%
quotes, serveis i acords; 30% formació,
15% projectes cofinançats i 7% participació institucional. Per a aquest any, l’entitat
compta amb un pressupost de 16,9 milions d’euros.

Pere Aragonès clou l’Assemblea
General de PIMEC
De manera excepcional per l’actual situació
de pandèmia, l’Assemblea General es va celebrar enguany al Palau de Pedralbes, un espai de més dimensió per tal de poder complir amb les màximes mesures de seguretat.
La cloenda va anar a càrrec del vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d’Economia, Pere Aragonès. En la
seva intervenció va destacar que “és el moment de prendre decisions per reconstruir
el país i per mitigar els impactes de la pandèmia”. “Necessitem uns agents socials
forts que contribueixin a impulsar Catalunya i, en aquest sentit, PIMEC hi té un paper
fonamental”, va afegir abans de remarcar
“l’energia i la capacitat d’aquesta patronal
en la defensa de les pimes catalanes”.
Pere Aragonès va afirmar que “Catalunya
és un país de petites i mitjanes empreses,
les quals tenen molts reptes pel davant”
i va lamentar que “el coronavirus ha al-

El vicepresident
Aragonès clou
l'Assemblea General
de PIMEC

terat les previsions econòmiques i el nivell
pressupostari”, ja que el seu impacte “ha
estat molt gran a nivell sanitari i econòmic”. D’altra banda, va dir que la represa
no serà senzilla però que des del Govern
s’adopten “mesures de suport econòmic
i de preservació de la salut, com ha estat
recentment el cas del Segrià”. “Totes les
estimacions preveuen que el 2021 serà
un any de recuperació i ho aconseguirem amb una economia del valor enfront
d’una economia del volum, amb la digitalització de les empreses catalanes i amb la
transició ecològica”, va concloure.
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FEM | ENTREVISTA A DUES BANDES

L’afectació de la Covid-19
en dos sectors clau de
l’economia catalana:
COMERÇ I TURISME
ENTREVISTA A
DUES BANDES:
Àlex Goñi,
president de
PIMEComerç.
Isabel Galobardes,
presidenta de
PIMEC Turisme.

Com ha afectat les empreses d’aquests
sectors la crisi econòmica derivada
dels efectes de la Covid-19?
• Comerç: Ha tingut uns efectes molts
negatius per al comerç de proximitat de
Catalunya. Aproximadament el 65% dels
establiments han hagut de tancar per raó
de l'estat d'alarma i això suposa aturar
pràcticament l'única font d'ingressos de
molts petits negocis. Hi ha hagut sectors
que han pogut seguir obrint, però també
han notat una davallada en la facturació i,
per tant, puc dir que aquesta crisi ha afectat gairebé tot el comerç.
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• Turisme: Un dels sectors més afectats és
el del turisme i tota la seva cadena de valor. L’afectació directa i indirecta és d’una
gran dimensió, derivada tant de la paralització de l’activitat com del fet que serà
un dels sectors que trigarà més a arribar al
punt d’equilibri econòmic. En aquest sentit l’OMT estima que, depenent de quan i
en quins països s’aixequin les restriccions,
la caiguda de turistes internacionals es pot
situar enguany entre el 60% i el 80%.
Aquesta crisi ha suposat un abans i
un després en el model empresarial
i productiu?

• Comerç: Crec que aquesta crisi suposarà bastants canvis que, tot i que haurem
d’anar confirmant si són a curt o llarg termini i si són negatius o positius, poden
fer evolucionar el sector del comerç. En
aquest sentit, ens podem trobar en un
nou context post-covid on els hàbits de
consum de la població s’hagin modificat.
Per exemple, un context en què la gent sigui més reticent a sortir al carrer.
• Turisme: Encara ens movem en un marc
d’incerteses. És evident que a curt termini es produiran canvis de rellevància en
la mobilitat, la socialització i el consum,

ÀLEX GOÑI
Quin ha estat el programa més utilitzat per fer videoconferències?
El Zoom.
Quin sentiment ha imperat?
La preocupació, però també el coratge.
Ha cuinat?
Sí, tinc algun plat estrella amb el qual
em puc defensar, però el secret està
en el producte, si és de proximitat i
de qualitat... tens gairebé la partida
guanyada!

ISABEL GALOBARDES
En tres paraules, com definiria el
confinament?
Tota una experiència.
Amb qui ha passat la quarantena?
Amb el marit i un dels nostres fills.
Ha llegit algun llibre?
Llibre no, però he dedicat moltes hores
a llegir les disposicions que a diari s’han
publicat en el BOE i el DOGC.
Ha fet esport?
Bicicleta estàtica i ioga.

que comportaran que “seguretat” i “confiança” esdevinguin factors clau. És probable que alguns d’aquests canvis puguin
tenir la capacitat d’alterar d’alguna manera l’escala de valors dels viatgers.
• Turisme: Hem mantingut constantment
informats els nostres socis de les novetats
legislatives i de les mesures implementades pel Govern. També, des de l’inici de la
crisi vàrem activar una línia específica telefònica per a canalitzar totes les consultes.
Hem organitzat trobades digitals amb els
màxims representants del Govern de l’Estat, de la Generalitat, d’àmbit local i eu-

ropeu per tal de fer-los arribar les nostres
propostes i inquietuds, alhora que hem fet
trobades empresarials per obtenir de primera mà la informació de cada sector amb
l’objectiu de marcar les nostres prioritats i
estratègies.
Hem organitzat entrevistes a través de videoconferència amb experts de diferents
àrees i hem creat una bústia de denúncies
per tal que els nostres socis poguessin informar de totes les irregularitats, abusos
i posicions dominants a les quals han estat subjectes davant d’aquesta situació. A
través de la nostra fundació hem regalat
mascaretes i termòmetres i hem activat un
servei de suport emocional, i també hem
posat en marxa un nou campus de formació virtual i formació gratuïta des de casa
durant el confinament.
Com valoren les mesures impulsades
pels governs i quines han trobat a faltar?
• Comerç: Entenc que en una situació
d’emergència sanitària el primer és la salut
de la ciutadania i salvar el màxim de vides
possible, però a les empreses ens ho han
posat molt difícil. Bàsicament, si obligues
una empresa o un autònom a tancar li
has de donar opcions perquè pugui tirar
endavant, perquè per això paguen tants
impostos com a empresa, i moltes mesures impulsades no han arribat quan havien
d’arribar, ni en la forma que havien d’arribar, o han estat insuficients o obligaven
a endeutar-se i complicaven la competitivitat i viabilitat futura de les nostres empreses. Crec que s'hauria d'haver injectat
liquiditat a les empreses i oferir-los una
ajuda a fons perdut per fer front a lloguers
i costos fixos.
• Turisme: Per a moltes empreses les
mesures s’han quedat curtes o acabaran
arribant massa tard. En aquest sentit, el
secretari general de l’OMT ha fet una crida
als líders polítics que és prou il·lustrativa:
“Hem de despertar ràpid”. Si haguéssim

de destacar una mesura primordial que
hem trobat a faltar és la d’establir línies
d’ajuts directes per a les pimes.
Quines són les claus per a la recuperació econòmica de les pimes?
• Comerç: Hi ha diferents factors que
caldrà anar corregint i incentivant. El primer que caldrà recuperar és la demanda,
el consum i el turisme, i que el carrer i la
botiga es tornin a percebre com un espai
segur. A partir d’aquí, les mesures per a la
recuperació econòmica han d’anar orientades a ajudar les pimes en la recuperació
de la competitivitat, la solvència i el marge
de benefici per invertir i generar ocupació;
i per això serà molt important descarregar-les de deutes i costos fiscals.
• Turisme: Un pla de xoc clar i realista
per a la recuperació i reactivació del sector turístic que inclogui mesures de tipus
econòmic i fiscal; així com arbitrar mesures
adequades i urgents que permetin l’obertura de les fronteres.
Com afronta cada sector els pròxims
mesos?
• Comerç: Amb tota l’esperança possible de sortir-se'n i amb la tenacitat que
ha caracteritzat el comerç al llarg de la
història. El context i la situació ens exigirà
estar a l’altura i ser més líquids que mai
per adaptar-nos als reptes. Però amb tot,
els reptes estan per superar-los i aquest
sector ho demostra cada dia, i estic convençut que el teixit associatiu comercial
tindrà un paper clau en la dinamització
i en la capacitació d’eines per superar
aquests reptes.
• Turisme: Amb molta incertesa i una
enorme preocupació, però alhora amb
una gran determinació per fer front de
la millor manera possible als reptes a què
cal fer front. La col·laboració empresarial
i dels diferents actors públics i privats esdevé un element clau per a la recuperació
del sector.
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FEM | DEFENSA DELS INTERESSOS DEL TEIXIT PRODUCTIU

PIMEC ES REFORÇA
per donar suport a pimes
i autònoms davant la
Covid-19
Davant l’arribada de la Covid-19 i les greus
conseqüències que això suposava per a les
pimes i els autònoms de Catalunya, PIMEC
va reforçar ràpidament els seus serveis d’informació i assessorament per atendre tots
els dubtes que poguessin sorgir del teixit
empresarial. A continuació exposem algunes de les accions que ha fet la patronal
durant aquests mesos per ajudar les pimes
i els autònoms:
Telèfon d’emergències
PIMEC va decidir, d’una banda, ampliar
l’horari i els dies d’atenció del seu telèfon
habitual (93 496 4500) i, de l’altra, crear
un telèfon d’emergències perquè totes les
pimes i autònoms catalans, fossin socis o
no, poguessin contactar amb la patronal per
resoldre els seus dubtes (936 061 500). En
total, en els dos mesos de més afectació del
coronavirus es van atendre 25.560 trucades.
Reforçament dels departaments
jurídic, laboral i financer
PIMEC va enfortir des d’un primer moment
el seu departament jurídic, el seu departament laboral i el seu departament de finançament. Amb l’exclusió del coronavirus
i el cessament d’activitat per part de moltes
empreses, calia donar-los suport en la gestió dels expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), en la coneixença dels
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drets i les obligacions davant d’una situació
de força major i en les tramitacions de línies
de finançament per obtenir liquiditat.
Pàgina web específica
PIMEC també va crear de seguida una pàgina web específica sobre la Covid-19, amb
informació, recursos i protocols d’actuació
davant l’afectació del virus a l’activitat empresarial. La pàgina, que s’ha anat actualitzant cada dia, també conté un formulari de
consultes per a les empreses. En total, entre mitjans de març i mitjans de maig, hi va
haver 478.421 visites/sessions als webs de
PIMEC.
Butlletí electrònic diari
Per tal que les pimes i els autònoms tinguessin tota la informació al seu abast, PIMEC ha
estat elaborant, ja des del 13 de març, un
butlletí electrònic diari amb notícies, documents i vídeos sobre les novetats de l’afecta-

ció de la Covid-19. Aquest contingut, a posteriori, queda col·locat i endreçat a la pàgina
web específica. En els dos mesos més actius
es van enviar 47 butlletins diaris i hi va haver
un total de 335.811 obertures
Suport psicològic
Davant de la situació d’incertesa i vulnerabilitat que va originar el coronavirus, i de les
possibles conseqüències en la salut física i
mental dels empresaris i autònoms, la Fundació PIMEC va posar en marxa un dispositiu
de suport psicològic i emocional, a través del
telèfon 93 496 45 09.
Moratòria de quotes
Valorant el context crític que estava deixant
la Covid-19, PIMEC va decidir a finals de
març aplicar una moratòria en el pagament
de les quotes dels seus associats durant els
mesos d’abril i maig. Va ser el primer, i ha
estat l’únic, agent social a fer-ho.

DONACIÓ D'EPIS PER PREVENIR ELS CONTAGIS

LA CAMPANYA
SOLIDÀRIA de la
Fundació PIMEC
L’objectiu era protegir amb més garanties la
salut dels professionals i les empreses en un
context delicat.

sa o per sector de treball. L’objectiu era engrandir el nombre de persones beneficiàries
de les dues iniciatives per protegir amb més
garanties la salut dels professionals i les empreses en un context encara molt delicat.

Enmig de la crisi sanitària que estava provocant la pandèmia de la Covid-19, la Fundació
PIMEC va engegar una campanya solidària
per abastir d’equips de protecció individual i
d’elements de seguretat les pimes i els autònoms catalans, i d’aquesta manera, protegir
la salut de les persones empresàries i treballadores davant d’una situació tan difícil.

La demanda i l’entrega d’aquests equips de
protecció individual i elements de seguretat
per part de PIMEC va ser totalment gratuïta.
La Fundació, però, convidava les empreses
que volguessin a fer una donació per al seu
programa emppersona, que treballa ajudant
persones empresàries amb dificultats (algunes arran de la crisi de la Covid-19) a aconseguir una segona oportunitat, ja sigui a partir
de reflotar les seves empreses, de recol·locar-les en una nova feina o d’integrar-les al
mercat laboral mitjançant l’autoocupació.

Moltes pimes han fet
donacions, posant
de manifest el seu
compromís social

El primer pas d’aquesta campanya es va
produir el 21 d’abril, quan la Fundació va
repartir mascaretes de manera totalment
gratuïta entre professionals autònoms i comerços amb menys de 10 treballadors socis
de l’entitat. Les persones empresàries interessades tan sols van haver d’omplir un formulari habilitat per sol·licitar les mascaretes,
i tot seguit el material es va repartir per tot
Catalunya mitjançant les diverses seus i delegacions de PIMEC.

(microempreses) sòcies de la patronal, també de manera totalment gratuïta i fent-los
arribar a tots els territoris. Aquests termòmetres van ajudar les empreses a detectar cada
dia la temperatura dels treballadors en qüestió de segons, i a aïllar així possibles casos
de Covid-19 per evitar que transmetessin el
virus a altres companys de feina.

Uns dies més tard, i davant la tornada progressiva a l’activitat per part d’algunes empreses, la Fundació va posar en marxa la
segona acció de la campanya anunciant el
repartiment de termòmetres digitals clínics
de detecció ràpida de la temperatura entre
les empreses de menys de 10 treballadors

Davant la bona rebuda de la campanya de
donació, i amb motiu del Dia Internacional
de la Seguretat i la Salut en el Treball, el 28
d’abril la Fundació PIMEC va decidir ampliar
la donació de mascaretes i de termòmetres
digitals clínics a totes les empreses sòcies de
PIMEC, sense límit per dimensió de l’empre-

Rosa M. Juny, directora de la Fundació PIMEC, assegura que “la campanya solidària
de repartiment de mascaretes i termòmetres
va ser un èxit. D’una banda, perquè vam
aconseguir abastir de material de protecció
moltes persones empresàries i treballadores
en un moment complicat, i de l’altra, perquè moltes empreses van fer donacions i
van posar de manifest el seu compromís social. Des de la Fundació PIMEC continuem
ajudant persones i empreses amb dificultats
a aconseguir una segona oportunitat, i per
assolir-ho necessitem la implicació i la solidaritat de les empreses en aquestes accions de
responsabilitat social”.
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Èxit del campus de
FORMACIÓ VIRTUAL
DE PIMEC
PIMEC va posar en marxa, a finals del mes
d’abril, un campus de formació virtual
amb l’objectiu que pimes i autònoms poguessin reprendre o continuar desenvolupant les seves accions formatives, tant
de cara a començar a recuperar l’activitat
ordinària, com per dinamitzar un element
altament motivador per als treballadors,
fins i tot si es troben en situació d’ERTO.
Dues setmanes després de la seva posada
en marxa, la pàgina web del campus virtual de la patronal ja havia rebut un total de
7.660 visites i més de 1.000 inscripcions a
100 cursos diferents, i es va ampliar l’oferta de cursos subvencionats a conseqüència
de la gran demanda amb formacions sobre
Mindfulness, gestió del temps, Community
Manager, resolució de conflictes, intel·ligència emocional, entre altres.
Aquesta iniciativa va néixer a partir de la
resolució publicada pel SEPE el passat 17
d’abril, la qual indicava que les empreses
podien reprendre el desenvolupament
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Des de la inauguració del campus online el mes de
maig per donar continuïtat a la formació davant
la Covid-19, s’han triplicat les inscripcions respecte
al 2019, tot aconseguint 3.000 en dos mesos.
dels seus Plans de Formació mitjançant
l’ús de determinades eines digitals com
les aules virtuals. Així doncs, el departament de Formació de PIMEC ha impulsat
aquesta plataforma online per substituir
la formació presencial bonificada.
A més, aquesta plataforma online a disposició de les pimes i els autònoms es pot
personalitzar en un entorn d’aprenentatge exclusiu. Els usuaris poden incorporar
a la plataforma qualsevol formació interna de la seva empresa o la que puguin
fer amb altres proveïdors a través d’una
metodologia que combina l’aprenentatge teòric i la realització de pràctiques

i exercicis. Cal destacar que tot el procés d’aprenentatge es du a terme amb
l’acompanyament d’un tutor especialitzat, amb la possibilitat d’accés exclusiu
per realitzar el seguiment dels alumnes i
l’emissió de tots els informes de connexions, videoconferències, entre altres.
El campus compleix amb tots els requisits
legals necessaris per a la correcta aplicació
de les bonificacions per a formació. A més,
les empreses poden personalitzar el campus de formació amb la seva imatge, creant
un entorn corporatiu per a la seva formació i disposant d’un servei d’assessorament
tècnic per a alumnes i tutors externs.

SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU

PIMEC ADAPTA ELS SEUS
SERVEIS als requeriments
de la Covid-19
Davant els requeriments i les exigències de
la situació derivada del confinament a causa
de l’estat d’alarma per la Covid-19, PIMEC
ha adaptat alguns dels seus serveis i n’ha
creat de nous amb l’objectiu de seguir oferint a les pimes i els autònoms de Catalunya
el millor assessorament i tot el suport davant
d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social.
Trobades digitals
Davant la prohibició dels actes i d’altres
trobades presencials, PIMEC va adaptar
el format de tots els seus esdeveniments.
D’aquesta manera, rodes de premsa, trobades amb ministres i consellers, diferents
reunions amb experts, entre altres, van passar a fer-se digitalment de manera online a
través de plataformes com Zoom o el canal
de Youtube de la patronal.
Serveis d’acompanyament a les pimes i els autònoms
Al llarg de les diferents fases d’aquesta crisi
sanitària, cada empresa ha tingut necessitats
diferents i noves fites per poder fer front als
problemes derivats del tancament dels negocis i la baixada en la facturació.
Els 360º de PIMEC s’han adaptat a aquest
procés de canvi tot aprofitant la posició
d’accés permanent a la informació sectorial
i la relació que la patronal manté amb totes
les institucions públiques i privades, i que
permet traslladar un coneixement únic a
través dels especialistes de l’entitat. Aquests
estan oferint solucions integrals a totes les

problemàtiques i els canvis que han patit les
empreses arran del coronavirus: teletreball,
noves mesures impulsades per les administracions públiques, crisi econòmica...
• PIMEC Legaltech. Suport legal digital a
través d’un assistent professional online
per tal que pimes i autònoms puguin fer
els seus contractes i documents legals.
• Revisió de la renda de lloguer de locals comercials. Assessorament en els
mecanismes legals per poder pactar la revisió de la renda del lloguer, o bé procedir
judicialment en cas de desacord, de conformitat amb els paràmetres econòmics
reals de l’activitat, durant estat d’alarma i
en el període posterior a aquest.
• Servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Un bon pla de contingència i

represa de l’activitat ajuda a dur a terme
les mesures per fer una tornada a la feina,
o donar-hi continuïtat, amb un alt grau
de seguretat. PIMEC dissenya aquest pla
d’una forma àgil, ràpida i econòmica, tot
donant les directrius a seguir per fer de les
empreses un lloc segur.
• Suport i manteniment informàtic.
PIMEC ofereix un servei gratuït per donar
suport i manteniment informàtic.
• Campus virtual de formació. Tota la
formació subvencionada i bonificada disponible online de manera acreditada, per
poder continuar amb els plans formatius.
• Servei de suport a la viabilitat. Anàlisi
de la situació des del punt vista legal, amb
assessorament i actuacions jurídiques per
a la reestructuració de les empreses.

FEM

SOM NOTÍCIA...
Recordem Lluís Puyuelo
i Josep Ignasi Jordi
El passat mes de febrer ens va deixar Lluís
Puyuelo i Duarte, membre de la Junta
Directiva de PIMEC. Distingit com a soci
honorari de la patronal per la seva tasca, va ser director general de l’empresa
AVON Automotive–Industrial Flexo S.L. i,
al llarg de la seva trajectòria, va contribuir
al desenvolupament de noves aplicacions
del plàstic respectant les prestacions i ajustant-se a la normativa mediambiental i al
reciclatge d’aquest tipus de productes.
Aquest 2020, després d’una llarga malaltia, també ens ha deixat Josep Ignasi Jordi,
membre de la Junta Directiva i del Comitè
Executiu de la patronal i distingit soci honorari de PIMEC. Al llarg de la seva vida
professional va treballar a diferents empreses internacionals i va ser membre del
Consell de Treball de la Generalitat (19921994) i del Consell de Seguretat i Salut
Laboral (1995-1998).
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La reinvenció dels
autònoms en moments
de crisi
Amb l’objectiu d’analitzar la situació dels
autònoms arran de la Covid-19 i de trobar solucions als seus problemes, Autònoms PIMEC ha organitzat una trobada
digital amb el propietari de Munich, Xavier Berneda, el bateria de Love of Lesbian, Uri Bonet, l’expresident del Barça,
Joan Laporta, i el periodista Jordi Basté.
En la xerrada digital, coordinada pel
president d’Autònoms PIMEC, Miquel
Camps, els participants han explicat les
seves experiències i han donat la seva visió sobre com afrontar els efectes econòmics i socials de la pandèmia, tot destacant i coincidint que, per reinventar-se en
moments de crisi, cal prendre decisions
valentes, adaptar-se i innovar.

“Tu ets el comerç”
impulsa el comerç
de proximitat
El comerç de proximitat està passant
per uns moments molt crítics a causa
del tancament forçat de la majoria d'establiments arran de l'estat d'alarma decretat per la crisi de la Covid-19. Davant
d’aquesta situació, PIMEComerç va posar
en marxa a l’abril aquesta campanya de
comunicació de suport al sector.
Sota el lema “Tu ets el comerç”, aquest
projecte té com a finalitat fomentar entre els consumidors la compra al comerç
de proximitat, així com dignificar la tasca
que estan realitzant tots els comerciants
que han anat obrint els seus establiments
en aquests moments tan difícils perquè
no ens faltin cap dels productes de necessitat bàsica.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i
PIMEC creen el GEREC
El Col·legi d’Economistes i PIMEC han impulsat la creació del Grup d’Experts per a
la Reactivació de l’Economia Catalana (GEREC), que aplega diferents experts d’àmbits
econòmics i empresarials amb l’objectiu de
contribuir a l’anàlisi de la situació econòmica i social i marcar les línies estratègiques
cap a la reactivació de l’economia.
Els eixos de treball del GEREC es basen a fer
un seguiment de l’evolució de l’economia i
la gestió d’aquesta per part de les autoritats
polítiques; a elaborar informes de conjuntura econòmica; a fer propostes i valorar
fets i qüestions econòmiques; i a donar suport i acompanyar les administracions públiques en la seva gestió de la reactivació.
Els seus membres són:
· Per part del Col·legi d’Economistes de
Catalunya: Oriol Amat, Ester Oliveras,
Xavier Segura, Joan B. Casas, Elisabet
Bach i Albert Carreras.
· Per part de PIMEC: Xavier Segura, Alexandre Blasi, Conxita Cervera, Àngel Díaz,
Carme García i Àngel Hermosilla.

Una bústia de denúncies
davant les pràctiques
abusives
A finals del mes de març PIMEC va posar
en marxa una bústia de denúncies al servei
de pimes i autònoms després de detectar
alguns casos de pràctiques abusives per
part d’empreses o entitats que es troben
en situació de poder davant la crisi de la
Covid-19.
L’entitat ha denunciat totes les males praxis que ha percebut i de què té constància
davant l’autoritat competent gràcies a les
denúncies d’aquesta bústia, que han estat
analitzades per un equip de professionals
de PIMEC que estudia cada cas per tal
de donar resposta a cada una de les problemàtiques plantejades.
La informació es tracta de manera agregada i mantenint l’anonimat dels denunciants
i la confidencialitat dels casos. El formulari
de denúncia també recull un apartat concret relacionat amb els problemes amb què
s’estan trobant les empreses a l’hora d’accedir a les línies de finançament aprovades
per fer front a la crisi del coronavirus.

La Fundació PIMEC
incentiva amb la Creu
Roja les aliances
empresarials contra
la Covid-19
La Fundació PIMEC ha subscrit un acord
per promocionar entre les empreses
afiliades a la patronal la col·laboració
empresarial a favor del “Pla Creu Roja
RESPON”, que combat els efectes de la
Covid-19 oferint ajuda a les persones en
risc d’exclusió social sobrevinguda a causa de la pandèmia.
La iniciativa l’han acordada el president
de PIMEC, Josep González, i el president
de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet,
amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar el teixit productiu de Catalunya, tot
fomentant la col·laboració empresarial
amb petites accions com, per exemple, la
cessió de vehicles o d’espais o elements
logístics per facilitar la tasca humanitària
que està duent a terme la Creu Roja arreu
del territori català.
Aquesta iniciativa està relacionada amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 1, 10 i 17.
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Estrella Rincón
Responsable de l'àrea d'assessoría jurídica de PIMEC

el portal de les pimes

Registre de jornada i
TELETREBALL
Recentment hem detectat l’existència
de diferents inspeccions de treball realitzades a empreses que havien
implementat una mesura d’ERTO per
pal·liar els efectes que ha provocat la
declaració de l’estat d’alarma, com a
conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Les obligacions de les
empreses en matèria
de registre de
jornada segueixen
vigents fins i tot quan
les persones treballadores estiguin en una
situació d'ERTO

Hem pogut advertir que un dels documents que es requereixen de manera habitual és el registre de jornada
de les persones treballadores, el qual
s’ha de seguir presentant obligatòriament amb independència del sistema
de treball implementat (presencial o
teletreball), tot amb l’objectiu de detectar per part d’Inspecció de Treball la realització d’hores extraordinàries (qualsevol
excés de jornada que superi el percentatge de reducció sol·licitat a l’ERTO), les quals no estan permeses mentre estigui
vigent un ERTO.
És per aquest motiu que considerem important recordar quines són les obligacions de les empreses en matèria de registre de jornada, les quals segueixen vigents en l’actualitat, fins
i tot quan les persones treballadores estiguin prestant serveis
en una jornada reduïda com a conseqüència de la implementació d’un ERTO de reducció, o estiguin fent modalitats de
treball diferents de la presencial:
• El Reial Decret-llei 8/2019 preveia l’obligació per a totes les
empreses, amb independència de la seva plantilla, d’implementar un registre de jornada efectiva de treball. Aquesta
obligació és exigible des del passat 12 de maig de 2019.
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• En aquest registre ha de constar obligatòriament l’hora d’inici i de finalització de la jornada de cada una de les
persones treballadores de l’empresa.
Potestativament es podien registrar
també totes aquelles interrupcions
que es produeixen durant la jornada
per tal que aquestes no es computin
com a temps efectiu de treball (p. ex.
temps d’esmorzar, dinar, etc.).
• L’organització i documentació d’aquest
registre de jornada s’havia de dur a terme mitjançant acords d’empresa amb
les persones treballadores.

• Aquest registre s’ha de conservar de manera obligatòria
durant un termini de quatre anys, i han de romandre a
disposició de les persones treballadores, dels seus representants i d’Inspecció de Treball si així se sol·licita.
• Per últim, es tipificava com a infracció en l’ordre social l’incompliment de dur a terme el registre de jornada, que es
pot sancionar com a falta greu amb una multa de 206 a
6.250 euros.
Recordem, per tant, la gran importància que totes les empreses compleixin amb l’obligació de registrar la jornada de totes les persones treballadores de l’empresa que no tinguin el
seu contracte suspès en virtut d’ERTO, ja que no disposar de
registre de jornada o disposar d’un registre de jornada que
no compleixi amb les previsions i requisits legals comporta
l’incompliment d’aquesta obligació i la corresponent sanció
i, a més, pot tenir efectes sobre el propi ERTO.

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

Treballem perquè
segueixis ben

PROTEGIT
Poden canviar les
circumstàncies però
no la teva seguretat

L’arribada de la COVID-19 ha suposat un punt d’inflexió en
la nostra societat i forma de vida. Ha canviat la nostra forma
de relacionar-nos, la nostra forma de treballar i les nostres
necessitats. La pandèmia també ha demostrat que els
nostres riscos canvien i, per tant, les nostres assegurances
han d’adaptar-se a la conjuntura professional i personal del
moment. A PIMEC Mediació d’Assegurances treballem
per oferir una cobertura asseguradora integral adaptada
a les teves necessitats per proporcionar-te seguretat i
tranquil·litat en el present i en el futur.

Sol.licita una revisió
gratuïta d’assegurances
900 10 49 68

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

SUMA'T

A LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL AMB PIMEC
Cada empresa té necessitats i noves fites i nosaltres volem ser al teu costat amb
els nostres serveis digitals 360º per ajudar-te i acompanyar-te en el teu procés
de canvi i millora contínua. Des de PIMEC, estem constantment alerta de les
noves eines disponibles i t’informem d’aquelles que es poden adequar a les teves
necessitats específiques.

T’acompanyem per transformar el teu negoci,
posant a la teva disposició diversos serveis digitals.

SOM-HI?
Alguns dels nostres serveis online,
exemples per a diferents àrees del negoci:

ÀMBIT JURÍDIC

RECURSOS HUMANS

FORMACIÓ

PIMEC Legaltech

PIMEC iAccesos

Campus online

Biblioteca online de
documents i contractes
jurídics, amb dos usos
gratuïts per a socis.

Registre horari obligatori,
amb seguiment i informes.
Gratuït per a socis.

Pots personalitzar la teva
formació, o utilitzar la
que oferim des de PIMEC.

IVA
TECNOLOGIA

FINANCES

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

Manteniment
informàtic remot

DevoluIVA

Suport a la viabilitat
de l’empresa

Atenció tècnica i
monitoratge de dispositius,
gratuït per a socis.

L’aplicació mòbil per a la
recuperació de l’IVA
(amb certificat de l’AET).

pimecdigital.org

Test per a l’anàlisi de
l’endeutament, i les
càrregues fiscals
i laborals.

En línia amb
l'Agenda 2030 de les
Nacions Unides.
17 ODS (Objectius
de Desenvolupament
Sostenible)

