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RENOVAR-SE O MORIR!

L’eina imprescindible
PER ESTAR AL DIA!
Visita pimealdia.org

Tota la informació que afecta les pimes, en un entorn 
millorat i renovat. Amb nous apartats i categories

temàtiques per als articles, i, en definitiva, en un format
més periodístic, adient i còmode.   

Una visió completa del panorama empresarial 
a través de seccions:  

Competitivitat ·  Innovació ·  Panorama 
              Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 

Consells Empresarials ·  Opinió 



Des de l’inici del nou mandat a PIMEC hem anat completant el nomenament dels òrgans 
de govern i de gestió i hem fet la reestructuració que ens ha permès posar en marxa el 
nou model de governança. Al llarg dels darrers sis mesos hem posat en marxa l’activisme 
empresarial amb la voluntat ferma de situar les pimes al pont de comandament, és a 
dir, en tots aquells àmbits de decisió que afecten la nostra competitivitat i viabilitat, ja 
sigui a escala local, autonòmica, estatal o europea. Volem fer valer el principi d’equitat; 
aquell que promou que les normes siguin sensibles amb la dimensió de les empreses per 
ajudar-les a créixer i a ser competitives.

En aquest temps hem instat les administracions a pensar i legislar primer per als petits per 
fer gran la nostra economia, sense deixar de seguir constantment les mesures sanitàries 
i les restriccions, exigint ajuts directes, urgents, sostinguts i realistes a les empreses, i 
tenint en compte tota la cadena de valor per no deixar ningú enrere. Fruit del nostre cap-
teniment va ser la rectificació inicial i l’ampliació del llistat de beneficiaris, que aplaudim.

A més, hem posat de manifest un debat respecte del qual difícilment es pot estar en 
contra: la petició, en la nostra compareixença al Congrés, que les grans empreses que no 
compleixin la normativa sobre morositat no puguin optar als fons europeus. Hem seguit  
de prop la gestació del Fons NGEU a través de la nostra Delegació a la UE i continuarem 
vetllant per garantir que les pimes en seran les principals beneficiàries arreu, tot posant 
en marxa una oficina de suport per a la participació en la gestió d’aquests fons.

Vull destacar també que, arran d’una pregunta que hem formulat a la presidenta del 
BCE, s’ha posat de manifest que el Banc facilita la liquiditat de les grans empreses com-
prant els seus títols de deute de manera regular per afavorir la liquiditat de totes les 
empreses, i, per tant, també de les pimes. La difícil situació de les nostres pimes ens se-
gueix preocupant i, per això, n’hem continuat reclamant la reestructuració, i fins i tot la 
quitança dels préstecs ICO per donar continuïtat a les empreses i els llocs de treball, una 
reivindicació que hem portat fins a les institucions europees. 

En el marc del diàleg social del conjunt de l’Estat, hem posat en relleu la necessitat de 
normalitzar i homologar la representació empresarial, tal com ja succeeix a Catalunya o a 
Europa, amb representants en igualtat de condicions tant de les grans empreses com de 
les micro i pimes. Normalització que volem aconseguir a través de la nova confederació 
patronal CONPYMES, la qual és una eina per a la defensa real de les pimes i que aplega 
una vintena d’organitzacions amb 2,1 milions d’empreses.

No voldria acabar aquestes línies sense fer esment del desplegament del Pla de Viabilitat, 
un projecte de país com a eina gratuïta i innovadora de diagnosi i suport a les pimes per 
fer front a aquesta greu pandèmia econòmica. Finalment, vull destacar que a PIMEC 
hem continuat ampliant la massa social de la patronal i hem encetat noves iniciatives 
de caràcter sectorial, com la creació de PIMEC Esport, així com d’una unitat específica 
per atendre els socis col·lectius i cooperar. L’àmbit sectorial ha de continuar creixent i 
enfortint el relat de la nostra entitat per a una representació real, clara i amb vocació de 
reconstrucció socioeconòmica. 

EDITORIAL

Antoni Cañete
President de PIMEC



No et perdis l’estrena del nou CANAL PIMES! 
La primera televisió online dedicada a les micro, 

petites i mitjanes empreses, i les persones autònomes. 

ENS HI TROBEM A LA TARDOR DE 2021

canalpimes.org
T’HI ESPEREM!  

PRÒXIMAMENTPRÒXIMAMENT!

CANAL PIMES, mitjà digital impulsat per PIMEC, 
neix per oferir-te continguts d'actualitat que siguin 
d'interès per a les pimes i les persones autònomes.

No et perdis les emissions, amb debats, monogràfics,
 entrevistes i molt més, sigui en directe a Youtube, o en

format podcast accessible des de la web pimec.org. 
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OPINIÓ

Serveixin aquestes primeres línies de la nostra publicació institucional per agrair la 
confiança que han dipositat en la meva persona l’actual president, el Comitè Execu-
tiu i la Junta Directiva per assumir la secretaria general. Repte que afronto amb gran 
responsabilitat, perquè els reptes que té la nostra societat ens obligaran a tothom a 
aportar el millor de nosaltres els propers anys: coneixement, experiència, habilitats. 
Poder formar part de PIMEC és un privilegi en aquest món ple de reptes.

Hem encetat el nou mandat i hem renovat els òrgans de gestió de PIMEC, que són 
el veritable pulmó que ens permet ser presents amb criteri, arguments i opinions 
contrastades als debats més rellevants arreu del país. Estem a punt de finalitzar el 
procés amb el qual haurem nomenat 524 membres a la Junta Directiva, òrgans 
territorials i comissions sectorials i de treball. Tot un repte per a aquest conjunt de 
persones que, des del seu compromís associatiu i d’activisme amb els interessos 
que ens són propis, participen del nostre debat territorial, sectorial i socioeconò-
mic. Aquest procés s’afegeix al de nomenament de persones designades als 540 
espais de participació on interactuem. Aquest serà el gran exèrcit de persones que, 
sumat a l’equip professional de PIMEC, assumirà l’ingent repte de representar les 
empreses catalanes. Un mandat objectiu, de representació de les empresàries i els 
empresaris del nostre país, tant els que són socis de la nostra entitat com els que no 
ho són, per la singular posició jurídica que tenim.

La participació i representació institucional que correspon exercir a PIMEC és un dret 
que, a més de ser recollit als Convenis 144 o 150 de l’Organització Internacional 
del Treball i al Tractat Fundacional de la UE, també està previst a la Constitució i a 
l’Estatut d’Autonomia. Però encetem també en l’era postcovid un nou escenari de 
representació i participació institucional a Catalunya amb la promulgació de la nova 
Llei 9/2020, de 24 de març, que regula la participació institucional i el diàleg social 
permanent.

La nostra singular posició com a més representatius ens atorga un dret important, 
com és el de ser copartícips de la construcció, concertació i debat de la recuperació.
Però cal veure aquesta competència, aquest dret legítim de democràcia avançada, 
com una immensa responsabilitat també. I és que ens interpel·la a ser presents i 
actius en els debats que ens han de permetre avançar. I ho hem de fer amb una 
responsabilitat que no ens ha de generar vertigen, sinó esperança i optimisme. 

Els empresaris i empresàries als quals em referia, la nostra territorialització i l’equip 
humà que els acompanyem, som i serem el millor aliat per al compliment dels com-
promisos inherents als principis de l’activisme empresarial i l’esperit permanentment 
emprenedor de Catalunya.

A PIMEC estem a punt per 
exercir els NOUS DRETS I 
DEURES DE REPRESENTACIÓ

No et perdis l’estrena del nou CANAL PIMES! 
La primera televisió online dedicada a les micro, 

petites i mitjanes empreses, i les persones autònomes. 

ENS HI TROBEM A LA TARDOR DE 2021

canalpimes.org
T’HI ESPEREM!  

PRÒXIMAMENTPRÒXIMAMENT!

CANAL PIMES, mitjà digital impulsat per PIMEC, 
neix per oferir-te continguts d'actualitat que siguin 
d'interès per a les pimes i les persones autònomes.

No et perdis les emissions, amb debats, monogràfics,
 entrevistes i molt més, sigui en directe a Youtube, o en

format podcast accessible des de la web pimec.org. 

“Encetem en l’era postcovid un 
nou escenari de representació  
i participació institucional  
amb la promulgació de la  
nova Llei 9/2020"

Josep Ginesta 
Secreteari General de PIMEC

A PIMEC, estem a punt; som-hi!
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El passat 10 de juny va tenir lloc la 36a 
edició dels Premis CETT Alimara Barcelo-
na, els quals han premiat els 12 projectes 
més innovadors del sector turístic, hote-
ler i gastronòmic. Es tracta d’una dotzena 
de productes, serveis o accions que han 
aportat una visió innovadora durant l’úl-
tim any en l’àmbit de les experiències, la 
digitalització, la sostenibilitat i la recerca.

Premi a la FIHRT
La Federació Intercomarcal d’Hostaleria, 
Restauració i Turisme (FIHRT) va rebre un 

|  36A EDICIÓ CETT ALIMARA

Els Premis CETT Alimara 
RECONEIXEN  

LA FIHRT
En la 36a edició d’aquest certamen, enguany 

s’han premiat dotze productes, serveis, projectes 
o accions que han aportat una visió innovadora 
durant l’últim any en l’àmbit de les experiències, 

la digitalització, la sostenibilitat i la recerca 
aplicada als sectors turístic, hoteler  

i gastronòmic.



9

|  36A EDICIÓ CETT ALIMARA

evidents, i cal agrair la gestió que n’han 
fet les famílies”, va concloure.

Daniel Brasé considera que la situació de 
crisi “ha fet possible que el sector s’hagi co-
hesionat, i, fruit d’aquesta feina, en resulta 
per primer cop en més de 20 anys la neces-
sitat que les federacions de restauració de 
Catalunya treballin plegades”. Així mateix, 
va explicar que “Lleida, Girona, l’AEHT Ta-
rragona i la FIHRT treballem plegats per un 
fi comú: el sector i el territori. Parlem el ma-
teix idioma, tenim els mateixos problemes, 
dubtes i incògnites, i la relació i la comuni-
cació serà, és i ha estat fluida”.

Finalment, la FIHRT va destacar que tot 
això no hauria estat possible sense tots i 
cadascun dels seus membres. “No parlem 
de gremis, sinó de persones. Sense els pre-
sidents i les presidentes, que han patit tant 
pels seus negocis com pels seus companys 
empresaris i empresàries i, sobretot, sen-
se els/les gerents i dinamitzadors/es de les 
associacions, no hauríem pogut suportar 
aquests mesos de confusió, drames, an-
goixes, dubtes i cansament”, va assegurar.

reconeixement pel seu suport a altres as-
sociacions i agents del sector des dels ini-
cis de la pandèmia, tot establint sinergies 
amb PIMEC. D’aquesta manera, també 
s’han posat en valor els esforços conti-
nuats que han realitzat des de l’entitat i les 
empreses del sector en els darrers mesos. 

El lliurament d’aquest premi va anar a 
càrrec de Maria Abellanet, CEO del CETT, 
i d’Albert Castellanos, secretari general 
d'Empresa i Competitivitat de la Conse-
lleria d'Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya. L’encarregat de recollir el 
guardó va ser el gerent de la FIHRT, Da-
niel Brasé, que estava acompanyat per la 
presidenta de PIMEC Turisme, Isabel Ga-
lobardes.

Després de rebre el premi, el gerent de 
la FIHRT es va mostrar molt orgullós: 
“Aquest guardó suposa el reconeixe-
ment a un dels sectors econòmics que 
més ha patit els efectes de la pandèmia 
de la Covid-19”, tot fent-lo extensiu a 
les 46 associacions que en formen part, 
representants de prop de 6.500 micro, 
petites i mitjanes empreses i dels autò-
noms i autònomes dels sectors de la res-
tauració, l’hostaleria i el turisme de les 
vegueries de Terres de l’Ebre, Catalunya 
Central, Barcelona, Penedès i comarques 
de Tarragona. A més, Daniel Brasé va 
destacar la generositat de la majoria de 
les associacions, les quals han compartit 
coneixements, personal i estructura per 
poder arribar a tot arreu.

Durant el seu parlament en l’acte, el 
gerent de la FIHRT va voler recordar els 
amics i companys de les Federacions 
d’Hostaleria de Lleida, de les comarques 
gironines, de l’AEH Tarragona, del Gremi 
de Restauració de Barcelona, i de la res-
ta de membres de la sectorial de PIMEC 
Turisme. Així, va destacar que aquestes 
associacions “han estat 24/7 des de l’inici 
de la pandèmia, atenent tothom. El pa-
timent i el desgast emocional han estat 

“Aquest guardó suposa  
el reconeixement a un 
dels sectors econòmics 
que més ha patit els 

efectes de la pandèmia 
de la Covid-19”

“La situació de crisi 
ha fet possible que el 

sector s’hagi cohesionat 
i que per primer cop 
en més de 20 anys 
les federacions de 

restauració treballin 
plegades”
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Llargués també ha explicat que l’escola de 
flequers és un referent a nivell estatal i un 
dels centres formatius més importants en 
l’àmbit europeu, ja que ha adquirit relle-
vància internacional i s’ha donat a conèixer 
arreu del món, com ara a l’Amèrica Llatina. 
Finalment, ha indicat que un dels objectius 
de l’escola és “que la gent jove trobi en les 
fleques una oportunitat laboral”.

|  FORMACIÓ PROFESSIONAL

El maig de 2021 els premis FPCAT han re-
conegut en la seva segona edició el Gre-
mi de Flequers de la Província de Barcelo-
na en la categoria de les bones pràctiques 
en el camp de la Formació Professional, 
en el decurs d’una cerimònia que ha tin-
gut lloc a l’Institut Escola del Treball de 
Barcelona. 

Sota l’organització dels departaments 
d’Educació, de Treball i d’Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
així com del Consell Català de la Forma-
ció Professional, l’encarregat de recollir el 
premi ha estat Andreu Llargués, qui ha 
posat de manifest que, “sense formació, 
l’artesania alimentària no sobreviurà” i 
ha explicat que sense la formació no hau-
rien pogut reinventar-se i aconseguir que 
el pa torni a estar de moda. 

La segona edició d’aquests guardons que atorga la Generalitat de  
Catalunya ha destacat les bones pràctiques del gremi en el camp  

de la Formació Professional. 

Els consumidors són cada 
vegada més exigents i 
demanden als artesans 

productes nous, de  
qualitat i amb varietat

ELS PREMIS FPCAT 
RECONEIXEN EL GREMI 

DE FLEQUERS  
de la Província de 

Barcelona
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Les classes  
telemàtiques ARRIBEN 
PER QUEDAR-SE

|  FORMACIÓ PROFESSIONAL ESCOLA MADISON

Moltes escoles i centres educatius van tan-
car el març de 2020 amb motiu de la pan-
dèmia i és per això que moltes empreses 
del sector van haver d’impulsar una trans-
formació digital exprés per tal de poder 
continuar la seva activitat. Així, molts alum-
nes van evitar la interrupció dels seus es-
tudis i moltes escoles van poder continuar 
oferint els seus serveis d’una manera dife-
rent: telemàticament.  Per aconseguir-ho, 
van haver d’invertir en la instal·lació de 
nous programes de retransmissió en direc-
te, material informàtic i formació per als 
treballadors i treballadores. 

És el cas de l’escola d’idiomes Madison, 
fundada el 1989 i amb una plantilla actual 
de 19 professors i professores, la meitat 
dels quals són nadius. L’escola imparteix 
actualment 10 idiomes (anglès, francès, 
alemany, japonès, rus, italià, xinès, àrab, 

català per a estrangers i castellà per a es-
trangers) i és centre preparador dels exà-
mens de la Universitat de Cambridge i del 
Trinity College, així com centre acreditat 
per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Uni-
versitat de Barcelona.

El seu fundador, director gerent i cap d’es-
tudis, Eduard Salas, explica que el centre va 
reorientar la seva activitat cap a un para-
digma d’ensenyament online que possibi-
lités la continuïtat dels estudis de tots els 
alumnes: “Això va suposar haver de formar 
el nostre professorat en un temps rècord i 
fer un seguiment de la implantació de les 
noves eines de treball”. A més, destaca que 
molta gent no estava avesada a utilitzar dis-
positius tecnològics i les consultes per pro-
blemes tècnics eren pràcticament diàries. 
En l’actualitat, aquesta pràctica ha esdevin-
gut tan habitual a l’escola que fins i tot s’ha 
creat una cultura online de la formació que 
complementa les classes presencials. 

Eduard Salas celebra que, “curiosament, 
la pandèmia ens ha incrementat el nom-
bre d’estudiants” i posa en valor la tasca 
solidària del centre, el qual du a terme di-
ferents projectes en països de l’Àfrica sub-
sahariana en l’àmbit de l’ensenyament des 
de fa 10 anys. 

Cal destacar que el sector de les escoles 
d’idiomes ha estat un dels grans oblidats en 
el repartiment d’ajuts directes a les empre-
ses afectades per la Covid, fet que PIMEC 
ja va denunciar quan es van fer públiques 
les mesures. Al tancament d’aquesta edi-
ció, la patronal espera que la Generalitat 
corregeixi aquesta manca de suport, que 
afecta totes les activitats econòmiques de 
la cadena de valor excloses en l’ampliació 
dels ajuts.   

Fa 32 anys que Madison 
imparteix cursos 

d’idiomes tant al públic 
en general com en 
escoles públiques i 
privades, empreses, 

organismes públics, etc.
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Es fa càrrec del Gremi en un context 
molt complex, amb una gran incertesa 
encara. Quin balanç en fa el sector?
El context és difícil. La pandèmia encara no 
s’ha donat per finalitzada i la recuperació 
de l’activitat econòmica va més lenta del 
que es preveia. Si no, pensem en el fre que 
es va haver de posar el mes de juliol, quan 
ja es donava per fet que havíem entrat en la 
definitiva desescalada. Extrapolant les da-
des d’algunes empreses, es pot afirmar que 
la facturació del primer semestre d’aquest 
any no arriba ni al 55% del mateix perío-
de del 2019, i això tenint en compte que 
venim de la catàstrofe econòmica de 2020. 

Se senten un sector oblidat, el dels pro-
veïdors de la restauració i l’hoteleria?
El nostre negoci depèn directament dels 
nostres clients del canal Horeca, de la 
restauració, que són els grans afectats 

d’aquesta crisi. Les empreses que configu-
rem el gremi de torrefactors venem bàsica-
ment a bars, restaurants i hotels i si a ells 
se’ls imposen mesures restrictives, les nos-
tres vendes també baixen.

Però no és l’única raó?
Evidentment, n’hi ha d’altres. El teletreba-
ll n’és una. Ens ha fet un mal grandiós. El 
consum de cafè durant el dia de les perso-
nes que anaven a treballar o que anaven a 
comprar s’ha reduït. I un altre tema molt 
important és el percentatge de persones 
que encara tenen recels d’anar als establi-
ments oberts al públic, hi ha por de fer una 
vida social com abans.

Per tant, les empreses encara tenen 
personal afectat per ERTO?
Em referiré a la nostra empresa, tot i que 
es pot generalitzar. En el cas de Bracafé te-

nim encara una part de la plantilla en ERTO, 
perquè és l’única manera de mantenir el 
negoci. Els ERTO han estat una gran ajuda 
per poder trampejar l’aturada de l’activitat, 
i no només és una ajuda per part de l’Estat 
perquè el sacrifici dels treballadors ha es-
tat cabdal per a la nostra supervivència, ja 
que alguns estan rebent un 50% menys de 
salari.

L’increment de la venda de producte 
al sector de la distribució alimentària 
no ha compensat la caiguda del canal 
Horeca?
El Gremi de Torradors de Catalunya està 
format per 25 empreses que principalment 
es dediquen a l’Horeca. La raó és que en 
el supermercat la majoria de productes de 
cafè són de les marques de les grans multi-
nacionals. No hi ha tanta cabuda per a les 
marques de proximitat perquè tenim mol-

|  GREMI DEL CAFÈ

La facturació del 
1er semestre NO 

ARRIBA AL 55% 
de l’any anterior

Xavier de Erausquin és el president del Gremi del Cafè de  
Catalunya des del passat mes de juny. Un mandat que ostentarà els 

pròxims dos anys, els de la recuperació econòmica després de l’impacte  
negatiu de la pandèmia del coronavirus. 
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trobem. Per exemple, el nivell d’inversió per 
llogar l’espai de lineal per exposar el pro-
ducte, o el fet de tenir una política d’ofertes 
determinada que la majoria de les nostres 
empreses, gairebé totes de capital familiar, 
no podem assumir.

La crisi econòmica ha fet estralls en el 
teixit empresarial del sector?
Dins del Gremi no hem vist cap situació 
crítica, ni tancaments. Però s’ha de dir que 
moltes empreses han hagut de recórrer al 
finançament bancari –amb l’aval de l’ICO– 
per resoldre els problemes causats per la 
paralització de l’activitat empresarial. Cal 
dir que ens hem sentit desatesos per les 
administracions perquè les ajudes no han 
funcionat com caldria. Ara el problema sor-
girà quan s’hagin de tornar els diners i els 
interessos dels crèdits ICO. 

Caldria que el sector es consolidés per 
la via de les fusions o adquisicions? Ca-
len empreses amb més dimensió?
Més que parlar de dimensió, el que cal és 
guanyar i tenir capacitat d’adaptació a cada 
moment i als canvis sectorials. Les empre-
ses que han fet més esforços, per exemple 

tes barreres d’entrada a la distribució i les 
grans superfícies. No obstant això, en els 
últims anys, i més encara arran de la pandè-
mia, moltes cadenes de supermercats, es-
pecialment les més petites, estan fent una 
aposta pel producte de Km 0 i tenim més 
demanda. Amb el benentès que el nostre 
producte no serà mai de proximitat perquè 
el cafè s’ha de comprar fora, però sí que tot 
el procés d’elaboració el fem a Catalunya.

Aquesta circumstància es dona per un 
problema de preu del producte final?
No, els nostres preus són competitius. La 
causa són els problemes d’accés a la distri-
bució, les barreres d’entrada amb què ens 

per entrar al mercat online, siguin grans o 
petites, han donat resposta als reptes de 
present i aquesta és la línia a seguir. Pel 
que fa a fusions o adquisicions, no és una 
prioritat.

La pandèmia ha intensificat la venda 
online?
Certament ha estat un revulsiu, però una 
gran part de les empreses ja s’havia ini-
ciat en l’e-commerce. Hem desenvolupat 
el portal www.gremicafe.cat, la botiga de 
cafè més gran de Catalunya on es poden 
trobar els cafès que torren cada dia les nos-
tres empreses, en tots els formats i varietats 
per a qualsevol cafetera. 

En el seu mandat de dos anys al cap-
davant del Gremi quins temes aborda-
ran?
La meva és una presidència de continuïtat 
perquè molts membres de la junta han re-
novat mandat, per tant, ultimarem els pro-
jectes iniciats. Sí que és cert que entrarem 
a aprofundir, entre d’altres, en el foment 
de l’economia circular amb mesures com la 
compra agregada d’energia per a tots els 
socis que ho vulguin per aconseguir millors 
condicions, però específicament per incor-
porar l’energia verda a les nostres fonts 
de subministrament. Un altre tema molt 
important és la reutilització o reciclatge 
dels subproductes, com és el cas dels sacs 
de cafè que ens compren empreses que 
els transformen en altres productes (coi-
xins, bosses, objectes de decoració...), o 
la pellofa del cafè que abans es llençava o 
s’utilitzava com a adob, i l’ús de la qual ara 
també s’ha estès per fabricar tasses o pro-
duir catifes per als animals en substitució de 
les serradures de fusta. També estem molt 
sensibilitzats en la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) perquè per a nosaltres és 
molt important utilitzar les nostres empre-
ses i el nostre temps per donar a conèixer 
la nostra indústria al món educatiu a tots 
els nivells, a associacions i a la ciutadania 
en general.

“Els fons d’inversió  
manipulen els mercats 
de matèries primeres 

com el petroli, l’or,  
el ferro..., però  
també el cafè“
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Neix el projecte “Les 
llotges de productes  
de proximitat”

La iniciativa donarà resposta a les ne-
cessitats alimentàries de les empreses 
de restauració col·lectiva que gestionen 
menjadors escolars. El projecte, emmar-
cat dins el Pla Estratègic d’Alimentació 
de Catalunya 2021-2026, té com a ob-
jectiu fomentar un model innovador de 
plataforma de compra de productes, tot 
pactant un preu just per als productors.

Impulsada per la nova Associació de Pro-
ductors de Tarragona amb la col·labora-
ció de la patronal i l’Institut Català de la 
Cuina, la iniciativa “Les llotges de pro-
ductes de proximitat” pretén satisfer les 
necessitats alimentàries de les empreses 
de restauració col·lectiva que gestionen 
menjadors escolars a partir del setembre. 
El projecte aspira a esdevenir un model 
sostenible per a Catalunya, promovent 
el consum de productes de proximitat i 
aconseguint una dinamització territorial.

Hospital Quirónsalud:  
el primer privat de  
Badalona 

La ciutat de Badalona comptarà amb un 
nou hospital privat a partir de l’any 2023, 
ubicat a l’avinguda Navarra, en una zona 
en expansió prop de l’N-II. El Grup Qui-
rónsalud invertirà 40 milions d’euros 
en aquest nou centre de 15.000 m2 de 
superfície i cinc plantes, que disposarà 
de 70 habitacions, 6 quiròfans i 6 boxs 
d’UCI.

El nou centre serà digital i sostenible, i es 
va presentar el passat juny al Badalona 
Centre Internacional de Negocis (BCIN). 
Aquest projecte pretén dinamitzar l’eco-
nomia badalonina amb la creació de 400 
llocs de feina i oferirà serveis i atenció en 
totes les especialitats mèdiques.
 (COAG).

SÓN NOTÍCIA...

Dos polígons industrials 
gironins reben la 
certificació “Polígon 
Empresarial de Qualitat”

El passat juny, els polígons Pont del Príncep 
i Empordà Internacional de Vilamalla van 
rebre la certificació “Polígon Empresarial 
de Qualitat” que atorga la Coordinadora 
Espanyola de Parcs Empresarials (CEPE). 
Aquest distintiu està certificat per l’Asso-
ciació Espanyola de Normalització i Certifi-
cació, de la qual PIMEC és agent acreditat 
per atorgar-lo, i serveix per valorar i validar 
la capacitat de les infraestructures, serveis i 
altres variables de l’entorn d’un polígon.

Ambdós polígons es troben ubicats a la 
localitat de Vilamalla, a tocar de l’N-II i de 
l’AP-7. El Pont del Príncep té una super-
fície de 28 hectàrees i va ser construït el 
1977, mentre que l’Empordà Internacional 
té una superfície de 61 hectàrees i va ser 
construït un any abans, el 1976. El primer 
també destaca pel fet de concentrar petites 
i mitjanes indústries de fabricacions espe-
cialitzades de l’àmbit del material elèctric, 
la torneria, la hidràulica, els polièsters o la 
manipulació de l’alumini i el metall.
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El Gremi de Carnissers 
i Xarcuters Artesans 
de Girona s’adhereix a 
PIMEComerç

El passat 28 de juny, el Gremi de Carnis-
sers i Xarcuters Artesans de les Comar-
ques Gironines s’ha sumat als esforços re-
presentatius de la sectorial de comerç, en 
un acte d’adhesió del gremi que va tenir 
lloc a la seu de PIMEC Girona. Des de l’1 
de juliol, data en què el gremi va participar 
en la seva primera reunió de treball, també 
forma part de la Comissió Permanent de 
PIMEComerç.

El Gremi de Carnissers i Xarcuters Arte-
sans de Girona és l’associació que aglutina 
els professionals de l’ofici de carnisseria i 
xarcuteria de les comarques gironines i és 
una de les organitzacions més actives de 
la província. Planifica i executa nombroses 
propostes d’interès per als seus associats 
i és una entitat de referència en el món 
agroalimentari català.

Entre les darreres fites assolides pels socis 
de l’entitat figuren 8 productes amb el 
segell Girona Excel·lent, el reconeixement 
del seu vi Vianda amb dos premis Laus o el 
primer premi de la 6a edició del Concurs 
Nacional de Botifarra d’Ou 2021.

Slow Life Hotels suma 
un nou hotel, el Villa 
Engracia Hotel Rural & 
Apartments

La cadena hotelera Slow Life Hotels ha su-
mat un nou hotel a l’Espluga de Francolí, 
el Villa Engracia Hotel Rural & Apartments. 
L’establiment té una llarga trajectòria hote-
lera i compta amb 11 habitacions, 28 apar-
taments i 3 vil·les en un entorn envoltat de 
natura.

Sobre la signatura de l’acord de gestió de 
l’hotel, Toni Zapater, líder de la cadena Slow 
Life Hotels, ha afirmat que suposa “una 
passa endavant en la nostra aposta per fer 
del turisme un sector sostenible, pròxim i de 
qualitat. Volem que ens visitin totes aquelles 
parelles, famílies i grups d’amics que s’iden-
tifiquen amb aquests valors”.

Toni Zapater va fundar la cadena Slow Life 
Hotels el 2020 amb el valor diferencial d’un 
nou model de gestió hotelera que s’enfoca 
a les persones i la filosofia Slow Life. El seu 
missatge és: “Fem una hoteleria honesta, 
responsable, directa, sostenible i de proxi-
mitat, tot mitjançant les persones i els seus 
valors”.

El restaurant DO,  
referent en formació  
i ODS

El restaurant DO, de Granollers, ha estat 
premiat amb el I guardó Blanquerna-PIMEC 
Impulsen pel seu programa de formació 
en el sector de la restauració per a joves 
que han acabat el cicle escolar. Les accions 
formatives del restaurant donen noves 
oportunitats laborals a joves en un esforç 
contra l’exclusió social.

Els guardons Blanquerna-PIMEC Impulsen 
neixen amb l’objectiu de visibilitzar les ac-
cions de sensibilització, activitats formati-
ves i de pràctiques amb joves que cursen 
estudis, tot reconeixent les bones pràcti-
ques alineades amb els Objectius de Des-
envolupament Sostenible en l’àmbit em-
presarial. En aquesta primera edició, s’han 
lliurat els guardons a les millors iniciatives 
relacionades amb l’ODS 3, Salut i benes-
tar; l’ODS 5, Igualtat de gènere; i l’ODS 
12, Producció i consum responsable.

El restaurant DO també ha destacat per 
altres accions respectuoses amb els criteris 
de l’agenda 2030, com el foment dels pro-
ductes de proximitat, els menús saludables 
i l’esforç per a la reducció de residus, totes 
elles alineades amb l’ODS 12. 
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cregut que la nostra societat està plena de 
gent inspiradora i que la intel·ligència també 
és contagiosa. Val la pena explicar-ho. 
Vivim una època de periodisme d’estricta 
actualitat, de consum fast food i titulars pes-
caclics, però insisteixo que VIA Empresa és 
un moment de pausa i reflexió o una con-
versa en profunditat que val la pena viure i 
compartir.  

A causa de la pandèmia, els temes prin-
cipals d’actualitat han estat els rela-
cionats amb les eines per combatre el 
virus: ERTO, crèdits ICO, teletreball... A 
banda de les temàtiques pròpies de la 
Covid-19, ara mateix quins altres temes 
són d’interès per a les empreses i de 
cara a l’economia? 
Sempre recordarem el 2020 i una gran part 
del 2021 com l’any de la pandèmia, però 
també dels ERTO, els crèdits ICO o el tele-
treball. El coronavirus ho ha canviat i ho ha 
accelerat tot, les empreses i les administra-
cions d’arreu del món hi han reaccionat, 
pràcticament dia a dia. No ha sigut una cri-

El 2020 PIMEC va reconèixer VIA Empre-
sa pel seu paper en l’ús de la llengua 
catalana com a eina de cohesió social i 
laboral. Què va suposar rebre un dels 
Premis Pime 2020 i quina importància 
doneu al bon ús de la llengua en aquest 
sentit? 
A VIA Empresa vam acabar el 2020 amb 
diferents premis i reconeixements després 
d’un any complex marcat per la pandèmia i 
la crisi sanitària i econòmica. Rebre el Premi 
Pime 2020 ha sigut una gran alegria i un ho-
nor que ens anima i ens esperona a l’hora de 
seguir lluitant per un periodisme d’anàlisi i re-
flexió, en profunditat, de color i valor afegit. 
Pimec elogia “la identitat periodística i em-
presarial” del nostre diari, que és un projec-
te amb ànima, personalitat i visió. Va pre-
miar l’ús i la promoció del català en l’àmbit 
econòmic amb la nostra secció “El català a 
l’empresa” que realitzem juntament amb el 
Termcat, així com el fet d’haver donat veu a 
les pimes i als autònoms afectats per la co-
vid-19, tant a Catalunya com al País Valencià 
i a les Illes Balears. 

El català és un segell d’identitat per a no-
saltres i, justament per això, comptem amb 
periodistes de tots els indrets dels Països 
Catalans. És des de la diversitat lingüística i 
de gènere com fem possible la riquesa i la 
pluralitat informativa d’aquest petit gran 
diari. Així doncs, VIA Empresa té un ferm 
compromís amb la llengua i la qualitat del 
periodisme més que amb la quantitat de no-
tícies o clics. 

Com treballeu per dinamitzar el sec-
tor productiu català? Com aconseguiu 
aportar valor afegit més enllà de les no-
tícies d’actualitat?
VIA Empresa és més que un diari. Som un 
altaveu de la realitat econòmica de Cata-
lunya i l’arc mediterrani però també som 
un actiu per a l’ecosistema i el teixit empre-
sarial, social i innovador del país. Fer VIA és 
una filosofia de vida i el valor afegit de la 
nostra feina neix del factor humà i del cercle 
virtuós del periodisme. Ja fa vuit anys que 
ens envoltem de converses, reflexions i críti-
ques constructives, alhora que sempre hem 

“VIA EMPRESA ÉS UN 
ALTAVEU I UN ACTIU per 

a l’ecosistema empresarial, 
social i innovador”

    Economista per la UPF, ha viscut a Anglaterra, on va ser articulista d'opinió 
i professor assistent de la Universitat d’Exeter. Després de treballar a diversos 

mitjans, actualment dirigeix VIA Empresa, el digital empresarial líder en català 
que té com a màxima premissa una mirada optimista i constructiva.
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pregunta és com i on s’invertiran aquests 
fons? Les pimes seran les grans beneficia-
des o les grans oblidades? Tot això encara 
s’ha de veure i el periodisme serà clau per 
explicar-ho. 

Considereu que la informació publicada 
a VIA Empresa és funcional per als ac-
tors econòmics del país? Algun fet que 
pugui demostrar-ho?
La informació ha d’estar ben treballada, ser 
rigorosa i tenir un valor afegit. Val la pena 
que la informació també sigui funcional, re-
llevant i que, fins i tot, pugui arribar a servir 
de font d’inspiració per a bones pràctiques 
empresarials. Insisteixo que VIA Empresa és 
més que un diari i no només informem, sinó 
que també divulguem més que entretenim, 
i som un actiu comunicatiu de l’ecosistema 
i del teixit empresarial. Prioritzem la qualitat 
a la quantitat. Els nostres articles generen 
debat tant dins com fora de les empreses i 
fins i tot un reportatge nostre de fa anys va 
salvar una pime d’entrar en fallida. Beneït 
periodisme! 

Al digital hem vist diversos articles i no-
tícies sobre els ODS de l’Agenda 2030 
de l’ONU. Des de la vostra redacció es-
teu aplicant algun d’aquests objectius?
Al manifest de VIA Empresa reivindiquem la 
nostra aposta per aquelles entitats que te-
nen cura tant de les relacions com dels resul-
tats, així com les empreses conscients i sos-
tenibles que creuen que són precisament les 
persones les qui donen sentit a les empreses 
i van més enllà de l’èxit econòmic. Partint 
d’aquí, a VIA Empresa parlem i escrivim so-
vint dels ODS de l’Agenda 2030 i de com 
cada dia més empreses lluiten i implemen-
ten noves polítiques pel que fa a la salut i el 
benestar, l’educació, la igualtat de gènere, 
l’ús d’energies no contaminants o l’acció pel 
clima, entre d’altres. “S’ha de baixar la pilota 
al peu com Johan Cruyff”, que dèiem un dia 
fent un cafè amb Antoni Cañete, president 
de PIMEC. 

Coneixedor de primera mà de la situació 
econòmica i de les problemàtiques de 
les pimes, com preveieu que evolucio-
narà l’economia catalana en els pròxims 
mesos? Hi ha algun fet clau al qual els 
vostres lectors hagin d’estar atents? 
“Als que pensem que el món pot millorar 
ens diran que som massa optimistes. Però 
si algú té una opció millor, que ho digui”, 
assegura el catedràtic Oriol Amat. Jo soc dels 
optimistes i dels constructius, dels que creu-
en que ja hem passat el pitjor, però cal estar 
sempre alerta. Aprofito per citar un article 
de Genís Roca a VIA Empresa que es titula 
“Empresari: espècie en risc 
d’extinció” on reivindica “la gent que té un 
negoci i pertany a la seva comunitat, que ge-
nera llocs de treball al seu entorn i tributa a 
casa seva. Abans en teníem força, però amb 
el temps la majoria s’han venut les seves em-
preses i ara els seus fills gestionen fons d’in-
versió i propietats immobiliàries. Ja gairebé 
no queden empresaris. Són un bé escàs, i cal 
protegir-los igual que el rinoceront blanc, el 
linx ibèric i l’os polar”. Ara tornen les fires i 
els congressos, ara només falta que ajudem 
els empresaris a tornar a obrir i sobreviure. 

En clau personal:

Un llibre: 
El hombre en busca de sentido, de  
Viktor Frankl 

Un lema: 
Carpe Diem, Tempus Fugit i We only 
live once

Per menjar:
Pizza i pasta, a la italiana. 

Durant el temps lliure: 
família, amics, llegir, escriure, fer es-
port, córrer i nadar, tocar el piano, me-
ditar, més i millor periodisme... Llàsti-
ma que el dia només tingui 24 hores!

si financera i econòmica com la del 2008, 
sinó una crisi econòmica derivada d’una crisi 
sanitària i d’un confinament total i parcial. 
Però això ja s’ha dit per activa i per passiva. 
Hi ha hagut molts errors, però també molts 
aprenentatges.

Crec que encara ens queda força temps per 
parlar i escriure sobre ERTO i ICO –l’econo-
mista Enric Llarch els anomena IKO per la 
temuda K del turisme. El teletreball ha vin-
gut de la nit al dia per quedar-se, però crec 
que l’imprescindible de la nostra feina és i 
seguirà sent fer-la cara a cara. El futur labo-
ral més pròxim és un model híbrid i aquest 
equilibri entre fer una videotrucada i salu-
dar-nos amb un cop de colze. Ara també 
s’està parlant molt dels fons Next Genera-
tion, ja que es preveu que l’Estat espanyol 
sigui el país que més ajudes rebi. Pràctica-
ment 70.000 milions d’euros a “fons per-
dut”, des d’ara i fins a l’agost del 2026. La 
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i, així, poder homologar la representació 
empresarial d'Espanya amb Europa.

Entre altres personalitats, en l’acte de 
presentació hi van participar la vicepre-
sidenta del Govern d’Espanya i ministra 
de Treball, Yolanda Díaz, i la directora de 
la Càtedra Extraordinària per a la Trans-
formació Social Competitiva de la UCM, 
Begoña Gómez, que va pronunciar una 
conferència sobre l'impacte social com a 
oportunitat. 

Des del seu naixement, aquesta nova en-
titat insisteix que, malgrat que les petites 
i grans empreses moltes vegades com-

El passat 21 de maig va tenir lloc a Ma-
drid la presentació de CONPYMES, la 
primera confederació empresarial inde-
pendent amb l’autonomia necessària per 
representar i defensar els interessos reals 
de les pimes i les persones treballadores 
autònomes a nivell estatal, davant l’ano-
malia que suposa el fet que a nivell es-
panyol no existia encara cap patronal de 
les micro, petites i mitjanes empreses, les 
quals suposen el 99,8% del teixit produc-
tiu del nostre país, el 70% de l’ocupació i 
el 60% del PIB. 

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la 
Plataforma Pymes, que ha servit de base 

durant els darrers tres anys per augmen-
tar la representativat a l’àmbit territorial 
i sectorial, conjuntament amb organitza-
cions majoritàries en els seus respectius 
àmbits, i que neix per donar resposta a 
la necessitat que el motor econòmic del 
nostre país, les pimes, puguin tenir repre-
sentació a nivell estatal.
 
CONPYMES ha nascut davant la necessi-
tat que aquest país faci un últim pas en el 
vessant socioeconòmic que no es va do-
nar en la transició, com és el de permetre 
una representació en condicions d'equi-
tat en l'àmbit empresarial, com ja suc-
ceeix a Catalunya, Europa i altres països 

CONPYMES  
la representació 

de les pimes  
a nivell estatal

Davant l’anomalia que suposa la manca d’una veu 
pròpia de les micro, petites i mitjanes empreses 
i de les persones treballadores autònomes en el 

diàleg social de l’estat, neix la primera confederació 
empresarial independent amb l’autonomia 

necessària per defensar els interessos reals de les 
pimes espanyoles. 
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les restriccions i la caiguda de la deman-
da. En aquest sentit, l’entitat creu que les 
pimes no han tingut una veu pròpia amb 
prou fermesa per defensar els seus inte-
ressos davant l'afectació de la Covid-19, 
ni tampoc amb motiu de la gestió dels 
fons europeus, entre moltes altres qües-
tions. 

Les pimes han de tenir 
una influència real en 

la societat i l’economia 
espanyoles a través 

d'una veu pròpia sense 
subordinació. 

CONPYMES espera 
omplir per fi un buit de 
representativitat que 

s’ha allargat  
massa temps

d'accedir-hi. Per tot això, els represen-
tants de CONPYMES asseguren que l’ob-
jectiu de la confederació és donar una 
veu real a les pimes espanyoles, ja que 
aquestes han de poder ser presents en el 
diàleg social.

D'altra banda, sobre el fet que la pan-
dèmia ha fet aflorar les febleses de la 
representativitat empresarial a Espanya, 
CONPYMES ha evidenciat les necessitats 
de les pimes i les persones treballadores 
autònomes, que han patit més que ningú 

parteixen objectius, en alguns àmbits te-
nen interessos diferents. Com a exemple 
d’aquestes discrepàncies es podrien sen-
yalar alguns interessos contraposats com 
la compra pública i la morositat, entre al-
tres. També hi ha diferències en el paga-
ment de l’electricitat que consumeixen, 
ja que és un 20% més cara que les de 
Portugal o França. Així mateix, la majo-
ria dels convenis col·lectius sectorials els 
negocien principalment les empreses de 
posició dominant, perquè la normativa 
laboral limita la possibilitat de les pimes 
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PROPOSTES I OBJECTIUS

• Capitalisme inclusiu. Assolir la igualtat d'oportunitats, amb el suport d’un 
creixement econòmic sostenible per a l’interès general i l'obtenció d'un bene-
fici just per a totes les pimes i els autònoms enfront dels interessos establerts 
per un capitalisme neoclàssic que afavoreix empreses amb posició de domini 
de mercat, oligopolis i monopolis, les rendes excessives dels quals suposen un 
increment dels costos de producció de les pimes i els autònoms.

• Millorar l’accés i la participació de les pimes en la contractació pública.

• Procurar una simplificació administrativa per posar fi a l’excés de burocràcia.

• Lluitar contra a morositat perquè se sancioni qui paga fora del termini legal 
establert i a través de la posada en marxa de la Llei contra la Morositat, en 
tramitació al Congrés dels Diputats.  

• Impulsar un nou marc fiscal que compleixi, entre altres qüestions, amb el prin-
cipi de progressivitat.

• Afavorir un marc laboral dinàmic amb bones condicions de treball que sigui 
flexible i segur.

• Millorar la productivitat i fomentar la importància de la innovació, la digitalit-
zació i la sostenibilitat.

• Treballar per fer créixer les empreses, ja que la dimensió empresarial afecta 
directament la viabilitat i la competitivitat. 

• Adaptar l’oferta formativa a la demanda del mercat de treball i de les empreses 
i reconèixer les pimes com a agent formatiu dins la Formació Professional.

• Aconseguir un marc normatiu transparent i estable que descentralitzi la gene-
ració d’energia i faciliti l’autoconsum i la transició energètica a fons renovables 
i amables amb el medi ambient.

• Fomentar la col·laboració publicoprivada a través de nous acords, convenis i de 
la creació de sinergies entre les entitats, les empreses i l’administració pública.

• Contribuir al diàleg i la reflexió en els temes i qüestions empresarials, socials i 
econòmiques. 

• Elaborar normatives i regulacions justes i equilibrades, tenint en compte les 
característiques de cada sector i territori.

• Ser una font de formació, informació i assessorament sobre els drets i les obli-
gacions que es deriven de la condició de ser una pime o una persona treballa-
dora autònoma.  

José Luis Roca, 
president de CONPYMES
“El nostre propòsit és promoure la neces-
sitat d'introduir un nou model productiu, 
encunyat amb el nom de ‘capitalisme 
més inclusiu’, en oposició tant al capi-
talisme neoclàssic –financer, basat en el 
clientelisme, rendista i extractiu– com a 
l'anticapitalisme ideològic”.

El president de PIMEC, 
Antoni Cañete, és el vicepresident 
primer i portaveu de CONPYMES.

“Hem reclamat el lloc i els drets que co-
rresponen a les pimes per situar-les en el 
pont de comandament de l’economia. Ja 
n'hi ha prou de legislar per a uns pocs; cal 
legislar pensant primer en els petits per 
assegurar la viabilitat i el creixement de 
les nostres empreses i fer més gran i forta 
la nostra economia”.
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Troba l'enginyer de l'àmbit industrial 
més adequat per a la teva empresa. 

Publica les teves ofertes
a la Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN

És un servei gratuït 

i especialitzat.

Més informació: www.enginyersbcn.cat/empreses
Consulta’ns a ocupacioipromocio@ebcn.cat
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Les altres cares de CONPYMES estan re-
presentades per: María José Landaburu, 
secretària general d’UATAE; Miguel 
Blanco, secretari general de COAG; Ma-
ría García, secretària general de PIMEM; 
Juan Antonio Cabrero, vicepresident 
d’ANPIER; Carmen Sarmiento, directiva 
de FEDEPE; José Vicente Martín, presi-
dent de CES; Josep Trés, vicepresident 
d’AFELIN; i Julio Villaescusa, president de 
FENADISMER.
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Aquest ha estat el primer PERTE que 
l’Executiu espanyol ha posat en marxa 
dels sis grans plans estratègics per al des-
envolupament de l’economia que vol ti-
rar endavant els propers anys i que són: el 
cotxe elèctric, l'hidrogen verd, l'aeronàu-
tica, la salut, la indústria agroalimentària i 
la intel·ligència artificial.

Poder ser partícip del desenvolupament 
d’aquests plans estratègics i poder accedir 
als fons europeus que sostindran la realitza-
ció dels projectes industrials i tecnològics és 
una oportunitat per al conjunt de la petita 

El passat juliol l’Estat espanyol va donar el 
tret de sortida a la gestió dels fons europeus 
Next Generation. D’una banda, els ministres 
de Finances de la UE van aprovar el pla de 
recuperació d’Espanya per desbloquejar els 
primers 9.000 milions d’euros de recursos 
europeus i, de l’altra, el Govern espanyol va 
presentar els eixos del nou Projecte Estra-
tègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica (PERTE) per al desenvolupament 
del vehicle elèctric, que preveu una inversió 
total de 24.000 milions d’euros fins al 2023, 
dels quals uns 4.300 seran aportacions del 
sector públic i la resta inversió privada.

i mitjana empresa. La pime ha de reivindi-
car amb fets el seu paper fonamental en 
el procés de transformació de l’economia 
per contribuir al canvi de model productiu i 
a la represa econòmica, perquè Europa no 
es pot quedar enrere respecte dels Estats 
Units o la Xina i ha de recuperar el pes de la 
indústria en el seu teixit productiu.

Mentre el Govern espanyol no articula 
com serà l’accés als recursos que pro-
vinguin dels fons Next Generation EU, 
les pimes han començat a dissenyar les 
seves estratègies i projectes de present 

LES PIMES  
REIVINDIQUEN 
EL SEU PAPER 
FONAMENTAL  
en el procés de 

transformació de 
 l’economia

El seu accés als fons europeus Next Generation 
serà clau per contribuir al canvi de model 

productiu i a la represa econòmica
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per avançar en la millora tecnològica, 
digital, d’innovació i industrial. Els ente-
sos en la matèria aconsellen que el més 
eficaç és que les empreses canalitzin els 
seus projectes a través d’entitats, orga-
nismes i institucions que coneguin bé la 
lletra petita dels tràmits que caldrà fer 
per presentar els projectes i estalviar-se 
la feixuga burocràcia que això compor-
tarà; especialment, els experts avisen 
que els condicionants per accedir-hi ve-
nen determinats per instruccions molt 
concretes d’execució dels projectes, amb 
un alt nivell de detall. És per això que la 
Generalitat ha sol·licitat al Govern central 
que doti les comunitats autònomes de 
mecanismes i instruments per a la gestió 
directa dels fons.

Les últimes dades del Departament d’Em-
presa de la Generalitat determinaven 
que s’han identificat 924 projectes em-
presarials, amb un pressupost conjunt 
de 62.000 milions, susceptibles de poder 
accedir als fons. Entre aquests, hi ha 27 
projectes estratègics amb una inversió 
de 41.000 milions que tenen l’aval de 
la Generalitat, cosa que fa de la inversió 
pública una palanca per a les estratègies 
del capital privat. Es tracta de projectes 
iniciats el febrer de 2020 i que tinguin 
despeses compromeses fins a desembre 
de 2023. Els plans presentats abasten 
diversos sectors productius i de serveis. 
En el primer cas, es tracta de fomentar 
la reconversió de sectors productius que, 
sense els recursos europeus, no es trans-
formaran, però que si compten amb in-
versions per avançar tecnològicament no 
només es garantirà el seu futur sinó que 
fins i tot poden donar peu a la creació de 
nous sectors productius molt més desen-
volupats i adequats al nou context econò-
mic i social. I tot, en el marc de l’objectiu 
d’aconseguir una economia més produc-
tiva, competitiva i resilient.

Les pimes comptaran amb diverses vies 
per canalitzar les ajudes, des dels ajuts 

directes fins a estratègies concretes, pas-
sant per la participació en projectes trac-
tors de gran magnitud i abast transversal 
impulsats per consorcis empresarials, i 
per altres projectes publicoprivats on la 
cooperació serà fonamental. 

L’objectiu és que les pimes –que a Cata-
lunya representen el 98% del teixit indus-
trial i el 70% de l’ocupació– siguin part 
essencial de la transformació del model 
productiu, sent més competitives i guan-
yant en eficiència i en grandària.  

Cal tenir en compte que, més enllà dels 
objectius generals del Pla de Recuperació 
Econòmica i de la transversalitat que te-
nen molts dels projectes, hi ha dos ves-

sants que afecten directament el teixit 
empresarial. D’una banda, es tracta dels 
canvis que es projectaran sobre la política 
industrial al conjunt d’Espanya (digitalit-
zació de sectors econòmics estratègics, 
transformació ecològica, impuls de pro-
jectes tractors i foment de l’economia 
circular), que agafa de nou protagonisme 
en la transformació del model productiu 
en l’horitzó de 2030. Aquest programa 
està dotat amb 3.782 milions d’euros. 

L’altre vessant és l’impuls a la pime. Un 
programa que l’Estat espanyol dotarà 
amb 4.894 milions d’euros i que perse-
gueix l’increment de la dimensió de les 
empreses, facilitar la creació de nous ne-
gocis, millorar competitivitat i productivi-
tat... Tot mitjançant el foment de l’em-
prenedoria, la digitalització, la innovació, 
la internacionalització, el desenvolupa-
ment d’aliances industrials i comercials, 
el suport al comerç i els serveis...

En definitiva, els fons europeus Next Ge-
neration EU són una oportunitat única 
per accelerar les transformacions i les 
polítiques en molts àmbits i abordar les 
reformes estructurals pendents, així com 
per avançar-se en els objectius que em-
preses i institucions s’havien marcat per 
al 2030.

|  NEXT GENERATION EU

L’objectiu és que les 
pimes siguin part  

essencial de la transfor-
mació del model  

productiu, sent més  
competitives i  

guanyant en eficiència  
i en grandària.   

Oficina d'ajuts i subvencions PIMEC ↗
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LA NOVA  
TARIFA ELÈCTRICA  

i com afecta les empreses

|  PREUS DE L'ENERGIA

Tot i que el canvi és substancial, només 
afecta una part de la factura, la part re-
gulada: els peatges i càrrecs. Els ingressos 
per peatges i càrregues no haurien de va-
riar per a un mateix consum global, tot i 
que hi haurà consumidors que en sorti-
ran més perjudicats que d’altres, com és 
el cas del petit comerç. 

A Espanya, aquesta relació entre el consum 
en horari vall i horari punta és d’1,6 punts, 
mentre que a França és d’1,3. Per aconse-
guir disminuir aquesta ràtio, la modificació 
tarifària abaixa el cost fix de la connexió i 
apuja el cost de l'energia, tot permetent 
dues potències de contractació. 

Tenint en compte que la transició ener-
gètica imposa canvis i adaptacions en un 
nou escenari que serà molt volàtil i que 

es fa difícil casar l’oferta i la demanda, 
la nova tarifa vol ser un senyal que cal 
invertir en la millora de l'eficiència en el 
consum a través d’energies renovables i 
de l’autoconsum. Llavors, què poden fer 
les empreses per fer passes endavant en 
aquest sentit? Entre altres mesures, po-
den millorar el seu aïllament, canviar la 
il·luminació a leds, canviar la climatització 
a bomba de calor, i introduir l'autocon-
sum fotovoltaic i la bateria.

La rebaixa de l’IVA en la factura 
elèctrica 
Des del juliol, l’IVA de l’energia elèctrica 
ha baixat del 21% al 10% per a tots els 
consumidors amb potència contractada 
de fins a 10 kW, ja siguin empreses o par-
ticulars. Aquest 10% es mantindrà fins a 
finals de 2021, sempre que el preu del 

mercat majorista estigui per sobre dels 45 
euros per MWh. 

Aquesta rebaixa té un efecte neutre per a 
les pimes que apliquen l’estimació direc-
ta, i deixa fora totes les activitats que apli-
quen l’estimació objectiva per mòduls, ja 
que la gran majoria tenen una potència 
contractada de més de 10 kW per poder 
funcionar. 

Per als establiments comercials que estan 
oberts en les hores en què la llum és més 
cara (de 10 h a 14 h i de 18 h a 22 h) i 
que no tenen opció de fer-ho en un altre 
horari, la factura de l’energia en molts ca-
sos els suposa un 25% del cost total de la 
seva facturació.

Aquest juny va entrar en vigor una nova tarifa elèctrica, amb tres trams 
a diferent preu durant el dia, que ha fet que moltes empreses vegin 

incrementada la seva factura de la llum a l’hora d’intentar disminuir la 
relació entre el consum en hores vall i en hores punta. 
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AJUTS DIRECTES: 
principals prestacions  
del 2021

CRISI COVID-19

A mesura que ha anat avançant la crisi de 
la covid, el Govern d’Espanya, la Generalitat 
i diversos ajuntaments han posat en marxa 
durant el 2020 i 2021 diferents línies de 
suport econòmic per fomentar la recupera-
ció del teixit empresarial. Entre les diferents 
mesures que s’han aplicat aquest 2021, en 
destaquen els ajuts directes, ja que suposen 
una injecció de liquiditat que beneficia la 
solvència de les pimes i persones autòno-
mes a curt termini.  

El passat 12 de març, el govern espanyol 
va publicar el RD-L 5/2021, de mesures 
extraordinàries de suport a la solvència 

empresarial en resposta a la pandèmia, en 
el qual estava inclosa la línia covid d’ajuts 
directes per un import total de 7.000 mi-
lions d’euros. A Catalunya, la gestió de la 
dotació pressupostària pertinent a aquest 
fons pertoca a la Generalitat que, amb data 
de 16 de juliol, va publicar al DOGC l’Or-
dre ECO/153/2021, en la qual ampliava els 
sectors elegibles a l’ajut en la seva segona 
convocatòria. El termini d’aquesta darrera 
convocatòria va finalitzar el 30 de juliol.  

D’altra banda, el Departament d’Empresa i 
Treball també va activar de l’1 al 14 de juliol 
una segona convocatòria d’una línia d’ajuts 

específics per al sector de fires, revetlles i 
festes majors que hagi vist afectada la seva 
activitat per les restriccions.  

El col·lectiu autònom continuarà sent benefi-
ciari de diferents ajuts especials, aprovats pel 
RD-L 11/2021, de 27 de maig i publicats ofi-
cialment al BOE el dia 28 de maig. Aquestes 
mesures extraordinàries han estat prorrogades 
fins al 30 de setembre de 2021, de moment, i 
inclouen prestacions extraordinàries per cessa-
ment d’activitat de diferent tipologia.

A continuació, a manera de resum, deta-
llem informació d’aquests ajuts:

Ajuts directes de suport a la  
solvència empresarial

Ajuts per al sector de fires, 
revetlles i festes majors

Prestacions extraordinàries per al  
col·lectiu d’autònoms

Tipus i  
finalitat 

d’ajuts

Ajut de caràcter finalista destinat a satisfer deute 
i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, 
financers i no financers, així com costos fixos  
incorreguts. 

Ajut de pagament únic acu-
mulable a altres subvencions 
o ajuts públics i/o privats 

• Cessament d’activitat 
• Per una suspensió temporal de tota 

l’activitat. 
• Compatible amb el treball per compte 

propi. 
• Aquells que no puguin causar dret a 

la prestació ordinària. 
• Treballadors de temporada 

A qui va 
adreçat

Empreses i autònoms que hagin sofert una  
caiguda de l’activitat l’any 2020 amb relació al 
2019 d’almenys un 30% 

Empreses i autònoms d’atrac-
cions i restauració propis de 
fires i revetlles que no hagin 
pogut desenvolupar la seva 
activitat des de l’inici de la crisi 
sanitària. 

Persones autònomes obligades a sus-
pendre les seves activitats, o bene-
ficiàries de la prestació ordinària per 
cessament d’activitat que no l’hagin 
esgotat o sol·licitat. 

Límits 
màxims 

ajut

Entre 4.000 i 200.000 € per a persones que apliquin 
el règim d’estimació objectiva en l’IRPF (3.000 €) 
o amb caiguda del 30% del volum d’operacions  
(40% de la caiguda del volum d’operacions que superi 
el 30%  amn un màxim de 10 empleats o un 20% de la 
caiguda que superi el 30%  amb més de 10 empleats).

Pagament únic de 6.000 
euros. 

Entre 40%-70% de la base mínima 
de cotització, en funció de si conviuen 
dos familiars amb dret a prestació, 
si hi ha pluriactivitat, si hi ha una 
suspensió total de l’activitat o si s’és 
treballador de temporada. 

Oficina d'ajuts i subvencions PIMEC ↗
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Aragonès participa en una reunió del Comitè  
Executiu de PIMEC, trobada en què es van posar les 

bases per a l’acord del Consell del Diàleg Social en 
relació amb l’ampliació dels ajuts directes.

PIMEC DEBAT AMB 
ARAGONÈS les prioritats 

econòmiques i empresarials

El PIMEC ha traslladat aquest mes de juny al 
Molt Honorable president de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonès, la necessitat 
que els ajuts directes a les empreses arribin 
urgentment a totes les activitats de la cade-
na de valor, ja que la pandèmia ha afectat 
més sectors dels que preveuen els CNAE. 
D’aquesta trobada va sortir el compromís 
d’Aragonès d’estudiar l’ampliació dels ajuts, 
mesura que s’ha aprovat recentment en el 
marc del Consell del Diàleg Social. Tot i així, 
la patronal segueix insistint en la necessitat 
que aquests ajuts directes arribin a totes les 
activitats afectades per la Covid-19. 

A més, els membres del Comitè Executiu de 
PIMEC també li han traslladat que la patro-
nal està a punt per assumir la responsabilitat 
d’afrontar el debat per a la reconstrucció 
econòmica i social de Catalunya
El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
agraït la participació d’Aragonès en la reunió 
i ha destacat la necessitat que el Govern “le-
gisli pensant primer en els petits, ja que per 
fer gran la nostra economia s’ha de situar les 
pimes i els autònoms al pont de comanda-
ment”. Antoni Cañete també ha demanat 
al president de la Generalitat “estabilitat i 
pressupostos” i ha destacat la necessitat 

d’impulsar les relacions publicoprivades i les 
mesures concretes d’empoderament em-
presarial que millorin la competitivitat i la 
viabilitat del teixit productiu català.
Per la seva banda, el president de la Generali-
tat ha posat en valor el paper fonamental de 
les pimes en la recuperació de l’economia ca-
talana: “Hem d'apostar per l'economia per 
la vida, la digitalització, la transició ecològica 
i la societat del coneixement; aquests són 
els principals sectors productius que s’han 
de beneficiar de la inversió extraordinària 
dels fons europeus nodrint i potenciant es-
pecialment les petites i mitjanes empreses”. 
Finalment, Pere Aragonès ha destacat que 
el Govern té com a prioritat encaminar la 
sortida de la crisi econòmica provocada per 
la Covid-19 i contribuir a la tan necessària 
transformació del model productiu del país, 
partint de la concertació i el diàleg social, així 
com afrontar políticament la resolució del 
conflicte amb l’Estat espanyol.
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NOVA SECTORIAL

L’objectiu de la sectorial és visibilitzar el món de l’esport amb una veu única 
que representi i defensi el teixit empresarial que li dona suport.

Aquest maig s'ha presentat a Barcelona 
PIMEC Esport, una nova sectorial amb la 
missió de tenir una veu més representativa 
i forta per continuar ajudant les empreses 
del sector a millorar la seva competitivitat 
i la seva viabilitat, molt malmeses per la 
situació de crisi com a conseqüència de la 
pandèmia i de les restriccions per poder 
contenir-la. En la presentació, el president 
de PIMEC, Antoni Cañete, ha explicat que 
la patronal, els empresaris i empresàries, 
els col·lectius i les associacions esportives 
han constituït la sectorial perquè “la crisi 
sanitària ha situat l’activitat econòmica i 
l’esport al centre del debat social”.

PIMEC Esport està presidida per August 
Tarragó, també president de la patronal 
del fitness ADECAF, qui ha proclamat que 
“a Catalunya som emprenedors pioners i 
referència en el sector esportiu mundial”, 
i ha assegurat que un dels objectius de la 
nova sectorial és “defensar, representar 
i donar visibilitat al sector econòmic de 
l’esport, així com donar suport al teixit 
empresarial que el sustenta”.

Neix PIMEC ESPORT

El sector de l’esport té una especial relle-
vància per a l’economia catalana, ja que 

compta amb més de 600 empreses que 
facturen més de 3.500 milions d’euros i 
ocupen més de 15.000  persones.

En la presentació de PIMEC Esport s’han 
anunciat els membres dels òrgans de ges-
tió que acompanyen Tarragó: en la vicepre-
sidència, Pere Manuel de COPFLEC; en les 
vocalies, Ramon Canela de DIR, Toni Brocal 
de LUDUS, Andrés de la Dehesa d’AFY-
DAD, Oriol Tomás d’INTERSPORT, Toni 
Maristany de BENITOSPORTS, Joan Porcar 
d’RPM, Josep Maria Monti de HUB23 i Car-
les Rabaneda de ROC ROI; i finalment, Io-
landa Latorre en la coordinació.

El sector compta amb 
més de 600 empreses a 
Catalunya que facturen 
més de 3.500 milions i 
ocupen més de 15.000  

persones
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L’ACTIVISME 
EMPRESARIAL 

arriba als territoris 

cadors en matèria de digitalització, inno-
vació i sostenibilitat.

A més, el president de PIMEC ha fet una 
crida a totes les pimes i a les persones 
treballadores autònomes a participar en 
els grans actes d’activisme empresarial, 
previstos aquesta tardor arreu del territo-
ri català. 

Per la seva banda, els presidents de cada 
territori han plantejat les necessitats de 
les empreses i les persones autònomes 
dels diferents sectors productius tenint 
en compte les particularitats de cada po-
blació, tot proposant mesures concretes 
en diferents matèries: infraestructures, 
formació, comerç, sostenibilitat, transició 
energètica, turisme, innovació, etc. 

Entre els objectius d’aquestes trobades 
hi ha la identificació de les necessitats de 
cada territori, el debat obert de cada tema 
que afecta el teixit econòmic, i la proposta 
de mesures per millorar la competitivitat 
i la viabilitat de les empreses. D’aquesta 

El president de PIMEC, Antoni Cañete, 
ha fet una ruta pels diferents territoris de 
Catalunya, en la qual ha presentat el nou 
mandat de l’entitat davant els membres 
dels òrgans de gestió a cada comarca, les 
Comissions Executives i els Consells Terri-
torials, així com davant dels socis col·lec-
tius i les autoritats: ajuntaments, consells 
comarcals, delegacions de govern, entre 
altres personalitats locals.

En totes les visites, Cañete ha demanat 
a les diferents Administracions Públiques 
que facin realitat les reformes necessàries 
per resoldre els problemes estructurals de 
l’economia i per accelerar la recuperació 
de l’activitat empresarial amb mesures 
concretes que millorin la competitivitat i 
la viabilitat de les pimes. Així doncs, en-
tre altres missatges ha transmès arreu 
del territori català la idea que els governs 
han de legislar pensant primer en els pe-
tits. També els ha demanat que aprofitin 
l’oportunitat que suposen els fons euro-
peus, els quals han d’arribar a les petites i 
mitjanes empreses amb projectes engres-

manera contribuïm a la represa de l’acti-
vitat que portarà a la recuperació econò-
mica per superar la crisi de la Covid-19 i 
tornar a generar riquesa i ocupació. 

Aquestes jornades han comptat també 
amb la participació de l’adjunt a la pre-
sidència de PIMEC, Miquel Camps, així 
com d’alguns vicepresidents i vicepresi-
dentes de la patronal: Mireia Cammany, 
Àlex Goñi, i Emma Gumbert.

PIMEC anuncia grans actes arreu de Catalunya aquesta tardor i fa una 
crida a totes les pimes i persones treballadores autònomes a participar-hi.

Identifiquem les necessi-
tats de cada territori en 
un debat obert de cada 
tema que afecta el teixit 

econòmic i proposant 
mesures per millorar la 

competitivitat i la  
viabilitat
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Baix Llobregat-L’Hospitalet

Al llarg de la jornada, PIMEC ha demanat consens i coordina-
ció en l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona i finalitzar el co-
briment de la Gran Via per impulsar la competitivitat del teixit 
econòmic i empresarial del Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Catalunya Central

Entre altres qüestions, la patronal ha reclamat millorar els en-
llaços ferroviaris i ordenar el sòl industrial per atreure inversions 
i fer créixer les pimes de la Catalunya Central.

Girona

PIMEC ha demanat estimular el turisme pel seu pes en l’economia 
i com a sector clau a Girona davant la temporada d’estiu.

Lleida

Durant la visita s’ha alertat que cal frenar la fuga d’empreses a 
Aragó i s’han demanat mesures efectives i valentes per afavorir 
l’activitat econòmica a Lleida.

Tarragona

PIMEC confirma el lideratge de Tarragona en les polítiques de 
desenvolupament rural i en l'impuls a l'hidrogen verd.

Maresme-Barcelonès Nord

La patronal ha proposat un gran pacte pel desenvolupament 
inclusiu i sostenible al Maresme que prevegi el reciclatge i el cicle 
aquàtic vinculat a l’activitat empresarial.

Vallès Oriental

PIMEC proposa transformar el Circuit de Catalunya en un Hub 
tecnològic i demana la creació del centre d’R+D+I previst al Pla 
de Desenvolupament Urbanístic.

Vallès Occidental

Entre moltes altres accions, PIMEC reclama millorar les infraes-
tructures ferroviàries al Vallès Occidental i renovar la concessió 
del Mercavallès.

Antoni Cañete i Joan Soler (Sant Feliu de Llobregat, 21 de juliol). Antoni Cañete i Jordi Ciuraneta (Tarragona 9 de juny).

Antoni Cañete i Joan Pera (Mataró, 16 de juliol).

Antoni Cañete i Daniel Boil (Granollers, 14 de juliol).

Antoni Cañete i Josep Maria Catalán (Terrassa, 2 de juliol).

Antoni Cañete i Esteve Pintó (Manresa, 7 de juliol).

Antoni Cañete i Pere Cornellà (Girona, 30 de juny).

Antoni Cañete i Xavier Caufapé (Lleida, 16 de juny).
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Josep González ha estat distingit presi-
dent d’honor de PIMEC i també rebrà, 
després que la darrera Assemblea Gene-
ral ho hagi aprovat, la màxima distinció 
d’honor amb la Medalla d’Or al Mèrit. 
Aquesta darrera distinció li serà lliurada 
en el marc dels pròxims Premis Pimes, 
com a agraïment i reconeixement a la fei-
na feta i a la seva dedicació, implicació i 
compromís.

L’expresident de la patronal i actual pre-
sident de la Fundació PIMEC ha declarat: 

“He dedicat tota la meva vida a les perso-
nes autònomes i les pimes i a la defensa 
dels seus interessos. Estic satisfet de la 
feina feta, avalada per un fort creixe-
ment de l’entitat i per una bona evolució 
econòmica, tot havent generat un patri-
moni propi rellevant amb 19 seus i dele-
gacions, i constituït una fundació social”. 
Repassant la seva trajectòria, algunes de 
les fites aconseguides en l’àmbit estatal 
han estat l’impuls de la Plataforma Multi-
sectorial contra la Morositat i la Platafor-
ma Pymes.

Josep González,  
PRESIDENT D’HONOR DE PIMEC

| 

El BforPlanet és una nova plataforma 
per a l’impuls dels 17 objectius de des-
envolupament sostenible (ODS) a través 
de pràctiques corporatives innovadores i 
models econòmics sostenibles. El presi-
dent de la Fundació PIMEC, Josep Gon-
zález, va participar el passat 7 de juliol  
en la sessió inaugural, tot oferint una 
ponència sobre l’ODS 17, o les aliances 
estratègiques, centrada en l'àmbit social i 
empresarial des de la Responsabilitat So-
cial Corporativa.

Durant la seva intervenció, González va 
destacar les aliances estratègiques com 
una gran oportunitat per al creixement i 
la millora de la competitivitat de les em-
preses. Aquestes aliances, va defensar, 
“han de ser eficaces en l'àmbit públic, 
el privat, el publicoprivat, i també en la 
societat civil”, en benefici de la sostenibi-

litat en tots els seus sectors. El president 
de la Fundació atribueix a l’ODS 17, en-
tre altres qüestions, l’èxit dels programes 
socials de l’entitat: “gràcies a l'excel·lent 

LA FUNDACIÓ, col·laboradora de la 
1A EDICIÓ DEL BFORPLANET

predisposició que hem travat amb 39 en-
titats diferents, hem desenvolupat el pro-
grama emppersona”. 



En el seu establiment situat a Terrassa, 
l’Ada Pujol es dedica a fer brodats, gravats 
i personalitzacions de tota mena d’objectes 
per a esdeveniments d’empreses o privats, 
com per exemple casaments, batejos o co-
munions. Arran de la pandèmia, la propie-
tària de la botiga La casa dels records va 
començar a patir dificultats creixents per 
poder mantenir el seu negoci.

Segons l’empresària, a causa de la crisi de 
la covid la botiga va caure “en un forat 
de pèrdues, incertesa i por que li van fer 
pensar que no tornaria a aixecar el cap”. 
Per això, va buscar ajuda professional i va 

contactar amb la Fundació PIMEC. A través 
del programa emppersona, l’Ada ha rebut 
atenció psicològica personalitzada per ges-
tionar la situació, així com píndoles infor-
matives per formar-se en xarxes socials i 
en habilitats clau per afrontar les dificultats 
derivades de la crisi com la gestió del temps 
o la gestió emocional.

Gràcies a l’acompanyament de la Funda-
ció PIMEC i al programa emppersona, La 
casa dels records “està sortint del forat en 
què ens ha deixat la pandèmia i, de mica 
en mica, aixecant el cap per tirar endavant 
amb positivitat”, ha afegit Pujol.

El programa emppersona, possible grà-
cies a l’aliança amb Endesa, ajuda pimes i 
persones treballadores autònomes en difi-
cultats a tenir una segona oportunitat des 
d’un enfocament holístic. L’economista, 
advocat i assessor col·laborador del pro-
grama, Miquel Àngel Salazar, considera 
que un dels punts forts de l’emppersona 
és que “encaixa qüestions en el mecanisme 
de la segona oportunitat amb una mirada 
molt més àmplia que la jurídica”. En aquest 
sentit, Salazar explica que la persona en 
dificultats “necessita ser acollida i treure’s 
el bloqueig inicial en què es troba quan no 
pot fer front a les seves obligacions”. 

Cada vegada són més les petites i mitjanes 
empreses, i persones treballadores autòno-
mes que adapten els seus models de negoci 
a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), per tal de fer la seva aportació a un 
món més just i sostenible i, alhora, sumar un 
valor afegit a la seva activitat.

La Fundació PIMEC segueix treballant, mi-
tjançant sessions formatives i programes 
d’acompanyament, per tal de fomentar 
aquest canvi de cultura empresarial i les 
bones pràctiques empresarials a favor de 
la sostenibilitat. Així, la Fundació ha format 
part de dues iniciatives pioneres en la pro-
moció de l’Agenda 2030 en el teixit empre-
sarial català.

L’entitat ha participat en el Quart informe de 
l’Observatori dels ODS sobre la contribució 
de les empreses espanyoles als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, enguany sota 
el títol “La rellevància de l’Agenda 2030 en 
l’escenari post-Covid”. La directora de la 
Fundació PIMEC, Rosa Maria Juny, ha des-
tacat les accions empresarials solidàries: “La 
covid ha donat idees de noves línies de ne-
goci. Hi ha empreses que, tot i estar tanca-
des, han aprofitat la seva indústria per dur a 
terme accions de solidaritat sense cobrar-les. 
Aquesta experiència pot activar noves opor-
tunitats en el futur”. 

D’altra banda, la Fundació ha col·laborat 
amb la Fundació Blanquerna en l’organitza-
ció de la 1a edició dels Premis Blanquerna-PI-

MEC Impul-
sen, els quals 
prenen com 
a referèn-
cia l’Agenda 
2030 i els 
ODS i prete-
nen impulsar la difusió de projectes o activi-
tats que incorporen accions formatives amb 
joves.

Aquests guardons han nascut amb l’objec-
tiu de fer visibles les accions de sensibilitza-
ció, activitats formatives i de pràctiques amb 
joves que estan cursant estudis. Un jurat for-
mat per representants de Fundació PIMEC i 
Fundació Blanquerna va escollir els projectes 
finalistes, el restaurant DO i ECELENI.

LES PIMES I ELS ODS: Quart informe de 
l’Observatori dels ODS i 1a edició dels 
Premis Blanquerna-PIMEC Impulsen

LA CASA DELS RECORDS:  
una segona oportunitat és possible

Fundació PIMEC ↗
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SOM NOTÍCIA...

PIMEC dona veu a les 
pimes a les jornades del 
Cercle d’Economia

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
participat a les jornades del Cercle d’Eco-
nomia, on ha defensat l’aprofitament dels 
fons europeus, no només per a la transfor-
mació econòmica, sinó també per impul-
sar les reformes estructurals necessàries 
per assolir la reactivació i la recuperació. 
A més, ha posat de manifest la necessitat 
que les pimes creixin en dimensió per mi-
llorar la seva viabilitat i la seva competiti-
vitat i, entre altres qüestions, ha demanat 
que s'homologui el mapa patronal espan-
yol amb l'europeu, com succeeix a Cata-
lunya, cosa que hauria de canviar amb la 
creació de CONPYMES.

Ens ha deixat  
Francesc Roig
El soci honorari de PIMEC i expresident de 
PIMEC Lleida del 2011 al 2016, Francesc 
Roig Torradeflot, ens ha deixat aquest 
mes de juny als 73 anys d’edat. 

L’empresari va ser fundador de Promisol, 
una pime dedicada a la fabricació i co-
mercialització de solucions i programes 
de nutrició vegetal. 

Des de la patronal es destaca la seva im-
plicació amb les pimes i les persones au-
tònomes lleidatanes i la seva contribució 
a l’hora de posicionar l’entitat a Lleida, 
fins i tot quan ja no estava en l’exercici 
del seu càrrec com a president de la pa-
tronal al territori. 

La cimera Som Indústria 
posa de manifest les 
necessitats del sector

La cimera Som Indústria, celebrada al Cam-
pus UPC Diagonal–Besòs, va posar de mani-
fest la necessitat d’impulsar el sector concer-
tant un pacte nacional consensuat, amb una 
visió àmplia que permeti invertir en allò que 
millora la competitivitat de les pimes indus-
trials: el coneixement, les infraestructures, el 
model i el cost energètic, i la sostenibilitat.
El conseller d’Empresa i Treball, Roger To-
rrent, ha assegurat que “no hi haurà canvis 
profunds, transformació ni benestar sense 
una reindustrialització lligada a la formació i 
la innovació”. Per seva banda, PIMEC ha de-
fensat una indústria innovadora amb valor 
afegit i ha demanat a l’Administració Pública 
que aprofiti les oportunitats com els fons eu-
ropeus i la diversitat sectorial, tot impulsant 
la indústria 4.0, la digitalització i la col·labo-
ració publicoprivada, entre altres mesures.

|  BREUS
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L’estand de PIMEC a 
l’Advanced Factories 
dona a conèixer l’oficina 
d’ajuts i subvencions
L’entitat ha participat de forma activa 
en aquesta fira, on ha reclamat que es 
destini una part important dels fons Next 
Generation EU a la digitalització de la in-
dústria per tal de modernitzar el sector i 
de millorar-ne la competitivitat.

El director de Relacions Internacionals, Ja-
cint Soler, ha pronunciat una conferència 
sobre els fons europeus, tot demanat que 
les empreses moroses no puguin optar a 
aquests diners i posant de manifest la ne-
cessitat que les pimes tinguin un paper 
clau en els projectes estratègics PERTE, 
que rebin els recursos en forma de sub-
venció  i no de préstec, i que es faciliti la 
seva participació agrupada.

Un acord del Consell del 
Diàleg Social amplia els 
ajuts directes
PIMEC participa en una reunió del Con-
sell del Diàleg Social amb el Govern i la 
resta d’agents socials i econòmics més 
representatius de Catalunya, dies després 
que el president Aragonès es va compro-
metre a estudiar l’ampliació de les mesu-
res de compensació al Comitè Executiu 
de PIMEC. 

En el marc de la concertació, el Govern 
ha assumit ampliar fins a 191 els sectors i 
àmbits d’activitat inclosos i, alhora, trami-
tar una convocatòria d’ajuts addicionals 
per a aquelles empreses amb pèrdues 
que no puguin accedir-hi, amb especial 
atenció a la seva dimensió.

La patronal continua treballant perquè 
els ajuts arribin a totes les empreses de la 
cadena de valor i afectades, ja que alguns 
sectors que han patit les conseqüències 
de la pandèmia van quedar fora d’aques-
ta mesura. 

PIMEC i la Diputació de 
Barcelona impulsen les 
tres pròximes edicions 
del programa “Accelera 
el Creixement”
Ambdues entitats han acordat la conti-
nuïtat del projecte i han posat en valor el 
“Club Accelera el Creixement”, presentat 
el passat 28 de maig com a espai exclusiu 
dedicat a seguir acompanyant i aportant 
valor a les pimes de les anteriors edicions 
d’aquest programa de desenvolupament 
empresarial. A més, aquest club esdevé un 
punt de trobada i d’intercanvi de coneixe-
ment i aprenentatge.

Aquesta iniciativa ha arribat a la 10a edició 
amb la participació de 500 micro, petites i 
mitjanes empreses, les quals reben les claus 
per a la innovació, el creixement empresarial 
i l’augment de la competitivitat. 

Destaquen els bons resultats obtinguts fins 
ara, ja que un estudi sobre les pimes partici-
pants a les 5 primeres edicions constata que 
la plantilla mitjana d’aquestes empreses ha 
incrementat un 25%, mentre que la factura-
ció ho ha fet en un 34% i els beneficis abans 
d’impostos, en un 67%. A més, el 58% as-
segura haver millorat la seva gestió.
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L’ampliació de l’Aeroport de Bar-
celona és un projecte que implica-
ria una inversió de 1.704 milions 
per part de les companyies aèries 
en taxes, quelcom no es pot deses-
timar. Cal però un projecte tècnic 
detallat davant l’escassa informa-
ció que ha donat AENA fins ara. 
No es tracta només d’augmentar 
el nombre de passatgers, es trac-
ta de poder incrementar les ope-
racions i, per aconseguir-ho, hi ha 
dues opcions. D’una banda, utilit-
zar les pistes paral·leles de manera independent, d’acord 
amb allò previst al Pla Director i a la Declaració d'Impacte 
Ambiental, sense obres rellevants i sense afectar espais 
naturals protegits, però generant, possiblement, una 
forta oposició dels municipis de Gavà i Castelldefels per 
l'augment de l'impacte acústic. D’altra banda, optimitzar 
l’opció segregada allargant 500 m la pista del mar cap a 
l'est, eliminant les molèsties per soroll però afectant greu-
ment els espais protegits. Ambdues alternatives generen 
un important impacte als municipis del delta del Baix Llo-
bregat, i resoldre això és condició necessària per poder 
avançar en la millor de les solucions.

PIMEC ha proposat crear una Taula amb totes les parts 
afectades per tal de no desestimar un projecte tan impor-
tant sense una anàlisi detallada, escoltant el territori i ana-
litzant les externalitats de cada opció. Aquesta proposta 
l’han recollida les parts i ja està en marxa, només cal que 
AENA s’obri a analitzar totes les opcions per avançar en 

Una aposta de futur i 
UN REPTE MEDIAMBIENTAL 

Ignasi Sayol, 
president de  
PIMEC Logística  
Clúster Logístic de Catalunya

Joan Soler, 
president de  
PIMEC Baix Llobregat 
L’Hospitalet

Parlem de la  
possibilitat que  
Catalunya pugui 

consolidar-se  
com un gran Hub  
intercontinental

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

|  PIME AL DIA

gran aeroport de mercaderies, on 
segurament l’aeroport d’Alguaire 

haurà de jugar un paper central. Amb una gestió pròpia i 
no centralitzada per AENA, segurament no hauríem arribat 
a on som.

És necessari abordar el problema ecològic que es pot plan-
tejar al delta del Llobregat, escollint l’opció que tingui el 
menor impacte possible. A més, cal definir un projecte que 
no limiti el desenvolupament del Port de Barcelona com a 
infraestructura que genera més competitivitat en la nostra 
economia i tenir en compte que l’ampliació de l’aeroport 
és un projecte de país, un repte cabdal per al desenvo-
lupament econòmic del conjunt de Catalunya. Finalment, 
creiem que aquesta ha de ser l’última ampliació de l’Ae-
roport d’El Prat, ja que la seva ubicació fa molt complex 
qualsevol creixement futur i s’haurà de preveure a llarg 
termini un nou aeroport en una zona sense limitacions de 
creixement.

el projecte tècnic. Apostem per una 
gestió integral aeroportuària km 0, 
aplicant el principi de proximitat 
en la gestió i potenciant el desen-
volupament integrat dels aeroports 
catalans –els d’AENA, Barcelona, 
Reus, Girona, i els de la Generalitat, 
Alguaire i Andorra - la Seu d’Urge-
ll–, creant una infraestructura aero-
portuària potent, connectada, inte-
grada i eficient. Caldria, a més, un 



Els ciberriscos s’han convertit en una de les principals 
preocupacions de totes les organitzacions i professionals, 
ja que poden afectar greument la seva activitat i 
els seus clients.

Des de Pimec Mediació d’Assegurances avaluem 
els riscos als quals està sotmesa la teva empresa i 
t’oferim una proposta asseguradora adaptada a les 
teves necessitats.

*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 fi nancera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol. 
Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona

Protegeix 
la teva empresa 
d’atacs 
informàtics

93 496 45 00 
mediacioassegurances@pimec.org
pimecassegurances.org

Sol•licita’n més informació



Aconsegueix un informe detallat de la 
viabilitat del teu negoci, 100% subvencionat.

Analitza amb experts els punts a millorar i defineix el teu 
pla de viabilitat, sense cap cost per a la teva empresa. 
Així mateix, tindràs accés exclusiu al campus de 
formació amb més de 20 píndoles formatives en 
diferents àmbits dels negocis.

T'animem a participar al Pla de Viabilitat Empresarial, 
un programa 100% subvencionat dirigit a pimes que 
tinguin matriu o centre de decisió a Catalunya, amb 
l'objectiu d'assegurar la continuïtat del teu negoci.

Un programa de: Amb el suport de:

Diagnosi digital i gratuïta 
per a qualsevol empresa catalana.

Apunta’t ara! 

ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT 
DE LA TEVA EMPRESA


