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  Jordi Barri i Teresa Carles, al Kombutxa Lab. Photo by: Adriana Gastelum.

En la salut i la creativitat



DEL TEU NEGOCI
CONTINUÏTAT
ASSEGURA LA 

Amb el programa RelleuPime 
t'acompanyem per a fer una diagnosi 
preventiva i implementar les accions 
necessàries amb l'objectiu d'assegurar 
la continuïtat del teu negoci. 

Demana'n més informació a 
atencioalsoci@pimec.org o al 93 496 45 00
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Hem encetat el 2018 però hi ha coses que segueixen tal com les vam deixar l’any pas-
sat. El soroll mediàtic generat a causa del context polític segueix en primer pla, un fet 
que tapa altres qüestions essencials per al desenvolupament del teixit empresarial. En 
qualsevol cas, des de PIMEC seguirem tibant i impulsant les nostres empreses per tal 
que l’engranatge no s’aturi i continuem amb el creixement econòmic.

I és que les vendes de les pimes industrials han tingut durant l’any 2017 una evolució 
positiva, i m’agrada poder escriure això, sobretot en un moment en què s’ha qüestio-
nat des de diferents àmbits la solidesa de l’economia catalana. Per a aquest any 2018, 
la previsió segueix sent optimista i les pimes continuarem amb la nostra constància i 
perseverança per millorar vendes, exportacions, inversions i ocupació.

D’empreses optimistes, en tenim força en aquesta edició de la revista. Repassem la 
trajectòria del grup Teresa Carles Healthy Foods, que ha revolucionat el món de la 
restauració orientada al menjar saludable en només set anys i ja compta amb sis res-
taurants repartits entre Barcelona i Lleida. També parlem amb Víctor Sánchez, un jove 
emprenedor que ha deixat enrere els còctels per crear la primera canya comestible i 
sostenible, i amb Fermí Estivill, qui ens ha explicat que els negocis de tota la vida po-
den reorientar-se cap a l’èxit sempre que sàpiguen identifi car i respondre a les noves 
demandes dels clients.

En una mirada més transversal, entrevistem Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). L’advocada ens explica els seus reptes al capda-
vant de la institució, el paper de l’advocacia i la tasca que ha impulsat a través de la 
Comissió pel Diàleg, la Mediació i la Conciliació, a la qual PIMEC es va sumar des del 
primer moment.

Parlem també amb Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC des del juliol de l’any 
passat. Durant aquest temps ha liderat la tasca de la patronal en la defensa dels drets 
dels professionals que treballen per compte propi, vetllant per millorar les seves condi-
cions. També repassem la història de PIMEC a través dels seus presidents, una història 
que vol seguir sumant capítols perquè les pimes i els professionals autònoms continuïn 
sent el motiu de l’evolució econòmica positiva del país.

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC



Més enllà de l’empresa catalana hi ha el producte 
BEN FET! Qualitat d’aquí

Comprova si la teva empresa compleix els requisits 
per formar part del projecte BEN FET!, principis 
que fan al·lusió a:

· Els seus criteris de qualitat
· La seva contribució a l’activitat econòmica de Catalunya 
· La destinació d’una part dels seus benefi cis al territori

benfet.cat

La marca de les empreses compromeses 
amb la qualitat, el territori i la feina ben feta.

Micro, petita i mitjana 

empresa de Catalunya

Suma-t’hi!

Fas tan bé la teva feina 
que necessites explicar-ho 
i diferenciar-te 
de la competència?

Coŀ laboradors
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OPINIÓ

Jacint Soler,
Director de Relacions Internacionals de PIMEC

“La delegació de PIMEC 
a Brusel·les no només 
informarà i infl uirà sobre 
la regulació europea, 
sinó que també permetrà 
accedir a fons europeus per 
a empreses i institucions 
catalanes”

Els darrers mesos, la ciutat de Brussel·les ha esdevingut un focus important de notí-
cies arran dels esdeveniments polítics viscuts a Catalunya des de l’1 d’octubre. Però 
més enllà de la connotació política, aquests fets ens han permès recordar que la 
capital belga ho és també de la Unió Europa i ha esdevingut un centre de decisió 
fonamental per a les empreses i ciutadans europeus.

Les institucions europees són avui dia responsables del 70% de la regulació que ens 
afecta, sovint a través de directives que els estats membres han de transposar a la 
legislació nacional en un termini de dos anys i que després encara queda modifi ca-
da, en alguns casos, per les comunitats autònomes o ajuntaments. 

Les pimes queden àmpliament afectades per la regulació europea i per això és fo-
namental que la seva opinió s’escolti i es tingui en compte. Des de fa dues dècades 
existeix a Brussel·les la confederació europea d’organitzacions de pimes UEAPME, 
que vetlla per defensar les pimes europees, i de la qual PIMEC és membre fundador 
i actualment ocupa la vicepresidència. 

Formada per 67 organitzacions de 34 països europeus, UEAPME representa 12 
milions d’empreses i 55 milions de treballadors. UEAPME és considerat agent social 
més representatiu a nivell europeu, de manera que la seva opinió ha de ser escolta-
da en qualsevol proposta legislativa comunitària.

La necessitat d’estar més ben informats i presents a Europa ens ha portat a comptar 
enguany amb una delegació permanent a Brussel·les. La delegació de PIMEC no 
només informarà i infl uirà sobre regulació europea, en estreta col·laboració amb 
UEAPME, sinó que també permetrà accedir a fons europeus per a empreses i ins-
titucions catalanes. 

El Programa Europeu “Horizon 2020”, dotat amb uns 80.000 milions € entre 2014 
i 2020, està esdevenint una important font de fi nançament de l’R+D de les nostres 
empreses, amb eines relativament àgils com l’Instrument Pime. Alhora, PIMEC parti-
cipa en diversos programes de cooperació internacional com POCTEFA, INTERREG i 
instruments de veïnatge i preadhesió per a països de la Mediterrània i Europa de l’Est.

Amb l’obertura de la delegació permanent a Brussel·les ampliarem i intensifi carem 
les nostres relacions amb UEAPME, amb altres patronals d’arreu d’Europa i amb les 
pròpies institucions europees. PIMEC pretén així acostar les pimes catalanes a Euro-
pa i també procurar que la veu de les pimes catalanes sigui escoltada a Brussel·les. 
A partir d’ara, la capital belga no serà només focus de notícies polítiques més o 
menys vistoses, sinó també una font d’informacions d’utilitat i de recursos fi nancers 
per a les nostres pimes. 

L’hora d’EUROPA



ENTREVISTES AMB

Des de PIMEC t'acompanyem en el teu dia a dia, i volem que 
comptis amb nosaltres per a qualsevol dubte, consulta o segona 

opinió referent a la teva activitat empresarial

Consulta l’agenda 
i demana cita ara!

Nou servei exclusiu i gratuït per a socis!

EXPERTS

pimec.org

Per facilitar-t'ho, et convidem a venir a les trobades individuals amb els nostres consultors 
experts per analitzar els teus interessos, aclarir els dubtes i reflexionar conjuntament en 

qualsevol d’aquestes àrees:

• Estratègia empresarial
• Finançament
• Assessoria jurídica
• Recursos humans
• Sistemes de gestió i certificacions

• Mercats internacionals per explorar
• Vols conèixer el teu potencial exportador? Vols 

trobar nous distribuïdors o agents comercials? 
Vols incrementar les teves vendes?...

• I qualsevol altre àmbit empresarial que 
desperti la teva inquietud
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TERESA 
CARLES: 

en la salut 
i en la 

creativitat

tat meteòric, fi ns al punt que s’han convertit 
en un referent en l’àmbit del healthy food 
gastronòmic a partir de la creació de pro-
ductes saludables, sostenibles i a la vegada 
saborosos que ofereixen en els seus locals. 
Ara, a més a més, han invertit prop de set 
milions d’euros en un nou obrador i centre 
d’investigació a Bell-lloc d’Urgell.

Els orígens de tot plegat, però, es remunten 
a l’any 1979, quan les paraules menjar i sa-
ludable encara no formaven el concepte gai-
rebé indissoluble que coneixem avui. Va ser 
a Lleida quan Teresa Carles, una jove cuine-
ra autodidacta i amb molt talent, va decidir 
apostar per una cuina saludable atorgant tot 
el protagonisme a les verdures i els vegetals. 
El motiu, molt fàcil: la Teresa patia diges-
tions pesades. Per tot, juntament amb el seu 
marit, el Ramon Barri, van decidir muntar 
el Paradís, un restaurant vegetarià de cuina 
catalana tradicional amb infl uència de la 
cuina mediterrània i pinzellades de la cuina 
francesa i italiana. El risc era elevat: hi ha-
via molt poc mercat i l’oportunitat de fer un 
vegetarià a Lleida era mínima. “Ho van fer 
més per convenciment que per oportunitat 
de negoci”, assegura el seu fi ll, Jordi Barri, 
que afegeix que els seus pares “no només 
van voler convèncer els vegetarians, sinó a 
tothom”. I així ho van anar fent, durant les 
primeres tres dècades de vida del restaurant. 
Els fonaments es van anar solidifi cant amb el 

És l’estiu del 2012 i el Jordi necessita un 
descans. Ha treballat durant el darrer any i 
mig en el restaurant vegetarià que ha obert 
amb la seva família al centre de Barcelona 
i s’hi ha deixat l’ànima dia i nit tots els dies 
de la setmana. És per això que decideix re-
córrer amb un amic tota la costa oest dels 
Estats Units, d’un extrem a l’altre, per des-
connectar. Dos anys després d’aquell viat-
ge, l’agost de 2014, el Jordi inaugura un 
restaurant que ben aviat es convertirà en 
una autèntica sensació a la ciutat comtal 
per als amants de la cuina saludable. Aca-
bava de néixer Flax&Kale. 

El Jordi és el Jordi Barri, l’actual Director Ge-
neral de Teresa Carles Healthy Foods, un 
grup de restauració que actualment compta 
amb sis restaurants repartits entre Lleida i 
Barcelona i que té en l’alimentació saludable 
la seva raó de ser. El creixement que ha ex-
perimentat el grup en els darrers anys ha es-

|  TERESA CARLES

En només set anys, 

el grup Teresa Carles 

Healthy Foods ha 

revolucionat el món 

de la restauració 

orientada al menjar 

saludable.  En 

l’actualitat, compta 

amb sis restaurants 

repartits entre 

Barcelona i Lleida.
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pas dels anys i el projecte, que en un primer 
moment podia semblar arriscat, s’havia con-
solidat. Era el moment d’anar un pas més 
enllà i aprofi tar l’empenta per poder eixam-
plar horitzons i donar a conèixer la cuina de 
la Teresa en altres punts del territori. Lleida ja 
s’havia quedat petita. 

Arribada a Barcelona
I és aquí on el Jordi Barri entra en escena. 
Després de formar-se durant gairebé deu 
anys treballant en diferents empreses de 
serveis professionals, marketing de gran 

consum i comunicació, el seu pare li va 
oferir la possibilitat d’entrar en el negoci 
familiar. “Ell sempre ha estat un visionari i 
en aquell moment ens va transmetre que 
el projecte era de futur, que anàvem a fa-
vor de les tendències de consum”, explica 
el màxim responsable del grup, que l’any 
2011 va impulsar l’obertura a Barcelona del 
restaurant que portaria el nom de la seva 
mare, Teresa Carles. “Es tractava d’agafar la 
cuina de la mare, millorar-ne l’oferta i apli-
car alguna idea de gestió, de màrqueting i 
d’interiorisme per tal d’oferir un producte 

més atractiu i que la gent gaudís sense pen-
sar en la carn o el peix”, comenta. Malgrat 
les difi cultats que a l’inici suposava arrancar 
un obrador, obrir un restaurant vegetarià 
a la capital i donar-se a conèixer tenint en 
compte les barreres que moltes vegades hi 
ha al consum vegetarià, el projecte va anar 
creixent gràcies al boca-orella. “Segura-
ment som el restaurant vegetarià que més 
ha treballat d’Espanya, amb una mitjana de 
450 comensals diaris”, apunta Barri. 

A partir d’aquí, i després de l’èxit que co-
mençava a tenir el local, el Jordi va anar ru-
miant en un nou projecte per fer créixer el 
grup, que fos més transversal i que pogués 
captar encara més públic que el Teresa Car-
les. I, fruit d’aquell viatge als Estats Units, va 
descobrir que “la revolució del menjar salu-
dable o healthy havia començat i anava molt 
més enllà del vegetarianisme”, segons expli-
ca el gerent del grup. La col arrissada o kale, 
els superaliments o els sucs premsats en fred 
són alguns dels productes que van captivar 
el Jordi i que posteriorment va introduir en el 
nou restaurant del grup: el Flax&Kale. 

Amb el doble d’inversió que el Teresa Car-
les i aportant el concepte d’R+D gràcies a 
l’experiència de la mare, el Flax&Kale va 
obrir l’agost de 2014, aglutinant les princi-
pals tendències del món en menjar saluda-
ble i el concepte de cuina fl exiteriana, fona-
mentada en els productes d’origen vegetal, 
en la qual també s’incorporen els d’origen 
animal únicament i exclusiva per raons 
nutricionals i saludables. La seva irrupció 
va ser un èxit des del primer moment i es 
va completar amb la incorporació d’una 
gamma de sucs, la Teresa’s Juicery, una de 
les primeres marques de sucs del país que 
s’elaboren mitjançant l’extracció en fred, 
un procediment que permet reduir l’oxida-
ció i el deteriorament de les seves propie-
tats. Actualment es distribueixen a tota la 
península a través de la seva botiga en línia.  

“Des del principi va ser tota una revolució”, 
expressa Barri en referència als primers me-

Jordi Barri Photo by: Dani Ríos Bernal.
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sos després de l’obertura. A partir d’aquí, el 
grup ha seguit creixent: el 2015 van inaugu-
rar el Teresa’s Stairway to Health, una pro-
posta de menjar ràpid saludable; més tard 
van inaugurar un nou Teresa Carles, aquest 
cop a Lleida, per substituir l’antic Paradís, 
i fa poc que han inaugurat el Flax&Kale 
passage, el germà petit del primer. Tam-
bé han col·laborat amb la multinacional 
sueca H&M, incorporant un petit espai, el 
Flax&Kale à porter, al Flagship Store que la 
marca té a la botiga de Passeig de Gràcia de 
Barcelona. “És un model amb escalabilitat 
i estem valorant noves opcions per créixer 
junts”, assegura Jordi Barri, que no descarta 
obrir espais en altres botigues que la marca 
sueca té a l’Estat o fi ns i tot a d’altres països 
europeus en el mig termini.

Innovació i tradició, de la mà
Els sis restaurants que té el grup i el creixe-
ment sense aturador dels darrers anys van 
fer que tant l’obrador ubicat al Flax&Kale 
com el de Bell-lloc d’Urgell quedessin pe-
tits per satisfer tanta demanda. Per aquest 
motiu, al 2017, van adquirir en el Polígon 
Industrial Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Ur-
gell, a escassos 10 minuts del centre de 

Lleida, dues parcel·les de 10.000 metres 
quadrats on ben aviat es traslladaran. “Amb 
això incrementarem la productivitat, auto-
matitzarem una part del procés mantenint 
la qualitat, guanyarem en capacitat d’em-
magatzematge i tindrem ofi cines per so-
bredimensionar l’equip”, apunta el respon-
sable del grup. Amb aquesta inversió, que 
supera els set milions d’euros i que compor-
ta també la construcció d’un hivernacle con-
temporani de kale, Jordi Barri admet que 
han passat de ser “un grup d’hostaleria ben 
posicionat en el món del menjar saludable 
a un grup d’alimentació amb un R+D més 

sòlid per investigar cap on van les tendèn-
cies de consum futures”. L’objectiu no és 
altre que “crear una organització al voltant 
del consumidor i amb un eix d’innovació 
diferencial”, reconeix, i que sigui “líder en 
innovació per arribar a un perfi l de gent que 
cada vegada demanda més aquest tipus de 
menjar”.

El fet que aquesta expansió hagi tingut lloc 
a Lleida no és casualitat. Tot i l’aposta per 
ser capdavanters en el sector, Barri reconeix 
que l’èxit de l’empresa es troba en la con-
vergència entre tradició i modernitat. “No 
podem oblidar mai d’on venim, ni el nostre 
origen, i per molt que vulguem crear una 
planta molt innovadora, creiem que aques-
ta ha d’estar arrelada a l’entorn rural, amb 
fruites i verdures de quilòmetre 0”, explica. 
A més a més, el gerent del grup assegura 
que “es crearan moltes sinergies amb altres 
actors del territori” i que generaran “llocs 
de treball per consolidar el creixement 
econòmic a la zona”. 

Jordi Barri és conscient que encara tenen 
molt marge de creixement. El grup té més 
de 200 professionals i la seva aposta per 
millorar i innovar constantment requereix 
nous reptes. La seva idea seria la de poder 
presentar un nou producte gastronòmic 
revolucionari cada any, emmirallant-se en 
com ho fa Apple en l’àmbit tecnològic. Així 
mateix, confi rma que hauran “d’obrir la 
porta a gent amb noves idees que aportin 
un altre punt de vista”, apunta, a la vegada 
que reconeix que estan preparant un pla de 
successió per quan la seva mare, la Teresa 
Carles, ja no pugui seguir al capdavant dels 
fogons. 

El gerent del grup també valora la impor-
tància de formar part de PIMEC: “Si tens 
una manera de pensar o tens certes neces-
sitats, sol no tens tanta força com sí que 
tens amb l’associacionisme”. També valora 
la importància d’escoltar els competidors 
que, al fi nal, “són companys de viatge”, 
acaba Barri. 

El Grup ha invertit més 
de set milions d’euros 

en una nova planta 
a Bell-lloc d’Urgell, 
en uns terrenys de 

20.000 m2
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De bàrman a empresari d’èxit. Víctor Sánchez és 

el fundador de Sorbos, una start-up dedicada a 

comercialitzar la primera canya comestible del 

món. L’originalitat, la personalització i, sobretot, la 

sostenibilitat, són les qualitats que fan que actualment 

exportin el seu producte als principals països europeus i 

ja estiguin tancant acords a escala mundial.

originals i 
sostenibles

SORBOS:

Les canyes de Sorbos es poden menjar, 
són biodegradables i permeten al client 
personalitzar el producte triant caracterís-
tiques com el sabor, el color, l’aroma o la 
serigrafi a. La idea la va tenir mentre treba-
llava com a cocteler: tot era comestible o 
aromàtic excepte la canya. Així, va decidir 
transformar l’experiència de la beguda i 
ho va fer en un sentit doble, ja que substi-
tuint el plàstic per material comestible no 
només millorava el sabor; també encarava 
el negoci a un futur menys contaminat. 

Sorbos és un producte completa-
ment nou al mercat. Com va ser el 
procés fi ns a la posada en marxa?
El primer pas va ser crear la formulació; 
buscàvem una sèrie de característiques 
per a la palleta -que no migrés la copa, 

que aguantés un mínim de 30 minuts, 
que pogués maridar tant en sabor com en 
olor amb la beguda...- i vam demanar aju-
da a la Universitat de Barcelona. Un cop 
aconseguida, vam patentar-lo. El següent 
pas va ser obtenir la maquinària. Com 
que aquí no n’hi havia vam anar a Itàlia, 
on, després d’un any i mig d’investigació, 
vam aconseguir una màquina capaç de 
produir industrialment. El procés va durar 
uns 3 anys i vam començar a comercia-
litzar Sorbos al setembre de l’any passat. 

Qui són els vostres clients?
No només venem a nivell de restauració, 
sinó a tot tipus d’empreses. A moltes mar-
ques els interessa el nostre producte. El fet 
de poder personalitzar des del sabor fi ns al 
logotip i el packaging ens permet arribar a 

SORBOS

11
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un ventall molt ampli de clients. Sempre 
dic que som amics de tothom; quan anem 
a les fi res crec que som l’únic estand amb 
el qual cap marca s’enfada perquè siguem 
presents allà. També venem a particulars a 
través de la nostra web.

Sostenibilitat, personalització, ori-
ginalitat, que sigui comestible..., 
són molts els valors afegits de Sor-
bos. Quin destaqueu?
No n’hi ha un que sigui el més important, 
sinó dos: el factor mediambiental, substi-
tuir un plàstic que és d’un sol ús per un 
producte totalment sostenible, i l’altre, el 
fet de proporcionar als clients una expe-
riència nova de consum.

Parla’ns del factor mediambiental. 
Treballem amb la màxima de no produir 
residus que no siguin biodegradables. La 
nostra missió com a empresa és difon-
dre el missatge que l’existència del món 
no és infi nita i que hem de vetllar, entre 
tots, per tenir-ne cura. Quan perceps fi ns 

a quin punt en som, de nocius, tenir un 
producte que pugui motivar i conscienciar 
és, per a mi, el més important d’aquest 
projecte. 

Estem prou sensibilitzats? 
És cert que en l’àmbit espanyol no hi ha 
una conscienciació tan gran com en altres 
països, on ens és més senzill comercia-
litzar Sorbos. Convèncer un restaurador 
que ha d’incrementar el seu cost per in-
cloure un producte que és sostenible està 
costant. 

Així, heu hagut de mirar cap enfora. 
Sí, amb venda recurrent, ara estem expor-
tant als principals països europeus com 
ara Itàlia, el Regne Unit, Portugal, Holan-
da, França... També he començat a ven-
dre a la Xina. 

Quines són les properes passes en 
l’àmbit internacional? 
Entenem que Sorbos és un producte uni-
versal. Tenim més de mil agents externs 

movent i promovent el producte per tot 
el món. Amèrica del Sud està molt inte-
ressada en el tema de la conscienciació 
mediambiental. Per exemple, a Costa Rica 
han prohibit l’ús de palletes de plàstic, per 
això el nostre producte encaixa molt bé 
en països com aquest. El que intentem és 
valorar en quins països i regions resulta 
interessant realitzar la implantació del 
producte per un tema de costos. 

A la vostra web animeu els clients 
a penjar fotografi es amb el vostre 
producte i a etiquetar-vos. Quin im-
pacte tenen les xarxes socials en el 
negoci?
Avui dia el gran handicap que tenim és 
que no som coneguts; per tant, hem de 
dedicar molts recursos al coneixement 
de la marca. Les xarxes socials, en aquest 
sentit, estan exercint un paper molt im-
portant perquè són una via relativament 
econòmica i arriben a moltíssima gent. 
Tenim molt feedback de particulars que 
volen col·laborar i donar-nos a conèixer.

|  SORBOS
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També heu col·laborat amb in-
fl uencers com Dulceida. 
El cas de Dulceida va sorgir de forma es-
pontània perquè tenim amics en comú. 
Va ser al principi, quan encara no estàvem 
comercialitzant el producte i els el vam re-
galar sense cap tipus d’idea comercial. 

Va tenir l’impacte que esperàveu?
Em vaig adonar de la repercussió una nit, 
quan el meu mòbil va començar a sonar. 
No paraven d’arribar-me correus electrò-
nics de gent que ens demanava provar 
les canyes, i tot perquè Dulceida acabava 
de penjar un vídeo a Youtube en què ens 
anomenava... 5 segons. Va ser tota una 
sorpresa. 

Les xarxes socials són la principal 
eina de l’estratègia de comunica-
ció? Feu servir altres mitjans per 
donar-vos a conèixer? 
Les xarxes socials és la principal, és la que 
té més visibilitat a nivell mundial, però 
també en fem servir d’altres com els es-

deveniments o col·laboracions amb ONG 
o empreses socials.

De bàrman a fundador de Sor-
bos... Què et va dur a fer el salt a 
emprenedor? 
Jo sempre he dit que ser emprenedor no 
és tant el fet de muntar una empresa, sinó 
l’actitud. Amb 16 anys vaig voler muntar 
una botiga de roba, sempre he tingut una 
actitud emprenedora, i a les feines que he 
fet hi he intentat aportar un plus.

Què suposa ser emprenedor?
És una experiència complicada, cal llui-
tar dia a dia, però crec que això ja ve a 
l’ADN. Una persona que és emprenedo-
ra està tot el dia pensant, buscant noves 
maneres d’emprendre. Quan vaig veure 
l’oportunitat de participar en un projecte 
tan gran i il·lusionant com Sorbos vaig tri-
gar poc a pensar-m’ho. No sabem fi ns on 
arribarà, però volem gaudir del camí dia 
a dia. Sorbos és un producte amb molt 
potencial, escalable internacionalment i, a 
més, és un producte divertit, que agrada 
a la gent.

Com us plantegeu el futur? 
De cara al futur hem de ser molt àgils per 
canviar i adaptar-nos als esdeveniments 

que puguin sorgir, però a curt termini es-
tem tancant acords per sortir a la venda 
a supermercats. La idea és comercialitzar 
packs de 4 o 5 unitats i, per tal de seguir 
promovent la sostenibilitat, volem que 
una part dels benefi cis es destini a una 
acció social o mediambiental. 

I pel que fa al producte?
La fórmula està en constant procés de 
millora; de fet, ja estem desenvolupant 
una formulació més saludable, perquè un 
dels principals components és el sucre, 
que actualment té molt mala premsa en 
alguns sectors, i ja n’estem buscant un 
substitutiu perquè les següents formula-
cions puguin ser sense aquest additiu. Pel 
que fa als sabors, recentment n’hem afe-
git quatre, i ara en tenim un total de vuit: 
maduixa, llima, llimona, canyella, ginge-
bre, poma verda, xocolata i neutra. Més 
endavant voldríem crear-ne algun més, 
però no serà a curt termini. 

Quina creieu que és la clau del 
vostre èxit? 
Tenir un bon producte, aquesta és la clau 
de l’èxit per a qualsevol empresa. Sorbos 
és un producte divertit i nou. A la gent 
li agrada perquè no s’imagina una canya 
comestible. Hem tingut la sort de trobar 
un producte que és molt tangible, que al 
client l’omple i li arriba. I, a més, cobrim 
una necessitat mediambiental que avui 
dia és imprescindible.

Com us ajuda ser socis de PIMEC 
Joves? 
És important formar part d’una associació 
empresarial perquè quan comences una 
cosa nova tens molts dubtes en molts 
sentits. En el nostre cas, com que som un 
producte nou, necessitàvem assessora-
ment pel que fa al tema de patents, ven-
des, condicions sanitàries, producció... 
Tenir un suport, algú a qui preguntar, és 
molt important.

“Sorbos és un 
producte amb molt 
potencial, escalable 
internacionalment i, 

a més, és un producte 
divertit, que agrada 

a la gent”
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MÉS ENLLÀ 
de la impressió

L’exemple de Printmakers demostra que els negocis de tota la vida poden 

reorientar-se cap a l’èxit sempre que sàpiguen identifi car i respondre a les 

noves demandes dels clients.

Printmakers neix com a resultat de l’ad-
quisició, el 2004, de l’antiga Artes Grá-
fi cas Auxiliares del Libro S.L. creada el 
1952. Fermí Estivill, fundador i gerent de 
Printmakers, donava així continuïtat a un 
antic negoci i el projectava cap al futur. La 
seva àmplia experiència en el sector va ser 
la base que va permetre a la nova impre-
mta fer un salt quantitatiu i qualitatiu en 
tots els sentits.

Aquest salt no és cap fi gura retòrica. Grà-
cies a una gestió centrada en el servei, la 
inversió en equips avançats i la formació 
del personal, i amb l’adquisició d’un nou 
espai molt a prop de la Travessera de les 
Corts, Printmakers ha passat de facturar 
mig milió d’euros el 2004 a gairebé dos 
milions i mig en l’actualitat. Tot plegat 
amb una plantilla de 22 treballadors i amb 
una superfície productiva de 600 m2 amb 

la qual serveix fonamentalment el mercat 
català.

“No ha estat fàcil arribar fi ns aquí perquè 
hem hagut de superar una crisi general 
que en el nostre sector va ser una tem-
pesta perfecta, un autèntic drama empre-
sarial”, comenta Fermí Estivill. Certament, 
la crisi del 2007 va irrompre en el món de 
les arts gràfi ques i la impressió amb espe-
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Menys residus i 
emissions

Les tintes que s’utilitzen a Print-
makers tenen un baix impacte en 
l’entorn gràcies a la seva composició 
basada en cautxú. Per la seva ban-
da, els papers que es fan servir en 
la impressió estan lliures de lleixiu i 
clor i posseeixen les corresponents 
certifi cacions ecològiques. Pel que 
fa als equips, no només ofereixen 
una elevada productivitat, sinó que 
estan preparats per reduir al mínim 
la producció de residus i les emis-
sions de CO2. El poc residu líquid 
que es genera actualment és retirat 
i reciclat al 100%. Quant a les emis-
sions, a banda de les associades als 
processos de la impremta, cal fer 
esment de la ubicació de l’empresa 
en plena trama urbana, un lloc molt 
ben servit per metro i autobús. Això 
fa que molts clients hi arribin en 
transport públic, disminuint així la 
seva empremta ecològica, en com-
paració, per exemple, amb aquells 
que es desplacen a polígons indus-
trials de la perifèria on només es 
pot fer servir el vehicle privat. Totes 
aquestes millores estan avalades 
pel certifi cat que atorga el Gremi 
d’indústries gràfi ques.

cial virulència i va provocar el tancament 
d’entre un 30% i un 40% dels negocis. 
“Moltes empreses es trobaven en aquell 
moment en un nivell d’endeutament molt 
elevat i, quan va caure la demanda i es va 
tallar el crèdit bancari, no van poder so-
breviure. Afortunadament, nosaltres ens 
trobàvem en una situació sòlida des del 
punt de vista fi nancer i ens vam orientar 
cap a la inversió en maquinària, l’adquisi-
ció d’altres empreses del sector i l’apos-
ta per les persones, el nostre recurs més 
important. Aquesta estratègia ens va per-
metre arribar a la dimensió actual”, relata 
Estivill. 

Actualment el sector s’ha estabilitzat, 
amb un volum d’empreses sufi cient per 
atendre la demanda existent. En contra 
del que podria semblar a priori, el pro-
cés creixent de digitalització no ha reduït 
la necessitat de material imprès: només 
l’ha transformat. “Fa 15 anys el 20% de 
la producció era materials de formació, 
com carpetes i dossiers. Tot això ara es 
fa online. En canvi, el material destinat al 
màrqueting s’ha incrementat moltíssim”, 
assenyala el gerent de Printmakers. L’em-
presa continua fent productes de sempre, 
com ara papereries corporatives, llibres o 
catàlegs, però cada vegada aposta més 
per displays de tots els formats, roll-ups, 
punts de venda i material per a campa-
nyes publicitàries.

La clau és el servei
Els darrers anys la qualitat de la impres-
sió s’ha generalitzat, cosa que ha permès 
assolir resultats força bons amb equips re-
lativament modestos. “La qualitat del ma-
terial imprès es dona per feta, cal buscar 
el factor diferencial en la qualitat del ser-
vei”, afi rma Estivill. Aquesta és la divisa de 
Printmakers per consolidar-se en un mer-

“La qualitat del 
material imprès es 
dona per feta, cal 
buscar el factor 
diferencial en la 

qualitat del servei”
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cat on els clients demanen més assesso-
rament perquè els agrada tenir al davant 
una empresa amb la qual es pugui apro-
fundir en cada projecte i, així, treure’n el 
màxim partit. “Aquest acompanyament al 
client és per a nosaltres un factor clau per-
què és el que ens fa realment singulars”, 
destaca Fermí Estivill.  

Printmakers no competeix únicament 
amb el factor preu, sinó amb aquest 
acompanyament, que es concreta en 
una àmplia gamma de serveis que cons-
titueixen un veritable valor afegit per al 
client. Entre altres es poden esmentar: la 
tria dels suports més adequats per al pro-
jecte en qüestió; els consells sobre els aca-
bats i tècniques; la supervisió i recomana-
cions sobre els originals abans d’arribar a 
impremta; la preparació de maquetes; la 
distribució nacional i internacional. Encara 
més, l’assessorament pot arribar a coordi-
nar la realització de productes impresos 
amb la presència a la xarxa,de manera 

“La nostra raó de 
ser seguiran sent els 
nostres clients i ens 

mantindrem atents a 
aquests nous mercats 
de professionals molt 

exigents que, per 
damunt de tot, aposten 

pel valor afegit”

que les dues vies es reforcin mútuament. 
“Un exemple clar d’aquesta relació espe-
cial amb el client seria el d’una empresa 
de moda que necessita muntar uns dis-
plays en 3.000 punts de venda en dife-
rents països on s’han d’enviar també mis-
satges diferents. La complexitat del repte 
ens demana anar molt més enllà de la im-
pressió. Cal construir maquetes i fi ns i tot 
dissenyar un seguit d’instruccions precises 
perquè el muntatge in situ es realitzi de la 
manera correcta”, explica el gerent.

Un futur il·lusionant
L’adjectiu “il·lusionant” és el que utilitza 
Fermí Estivill quan se li demana pel futur 
de l’empresa. Hi ha arguments que avalen 
aquest entusiasme. Els darrers anys, amb 
la introducció del sistema computer to 
plate (de l’ordinador a la planxa) sumada 
a recents inversions en l’automatització 
màxima dels sistemes d’impressió offset, 
la productivitat ha augmentat el 30%. Per 
altra banda, l’elevada diversifi cació dels 
clients, amb presència de l’administració, 
de multinacionals i de pimes aporta segu-
retat. Printmakers es defi neix com una im-
premta de solucions gràfi ques 360° que 
cobreix qualsevol tecnologia i format off-
set i digital per a companyies de sectors 
molt diversos: TIC, moda, laboratoris, far-
màcia, esports, alimentació, automoció, 
energia, organització d’esdeveniments, 
entre molts d’altres.

L’experiència acumulada des de 1952 i el 
reforçament després de la gran darrera 
crisi ofereixen una perspectiva encorat-
jadora un negoci que està trobant nous 
canals d’expansió gràcies al seu posi-
cionament a Internet. “La nostra raó de 
ser seguiran sent els nostres clients i ens 
mantindrem atents a aquests nous mer-
cats de professionals molt exigents que, 
per damunt de tot, aposten pel valor afe-
git”, conclou Estivill pensant en els reptes 
que vindran.
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BREUS

Identifi quem les activitats susceptibles de deducció fi scal per la 

millora de productes i processos, i T’OFERIM EL 100% DE GARANTIA 

sobre els dits imports.

CAMPANYA 
IMPOST  DE SOCIETATS
2017

Més de 1.000M d’€ s’escapen a l’empresa catalana en impostos 

públics, i més del 90% de les empreses pimes desconeixen 

aquesta deducció fi scal, una de les millors que existeixen en el 

nostre país, i amb la qual poden arribar fi ns a un 59% d’estalvi 

en l’impost de societats.  

• Identifi quem les despeses deduïbles

• Elaborem la documentació tècnica / fi scal 

• Preparem els informes 

MÉS INFORMACIÓ:

Maria Josep Contreras · mcontreras@pimec.org

Tel. 93 496 45 00 pimec.org
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SÓN NOTÍCIA...

Tiendeo vol arribar 

als 10 milions

La start-up d’ofertes i catàlegs digitals Tien-
deo té previst facturar 10 milions d’euros 
durant aquest 2018. Després de comple-
tar el millor any de la seva història, en què 
han arribat a la xifra de 7 milions de factu-
ració, la companyia espera ara augmentar 
la seva facturació en un 51%, a través de 
la incorporació de nous productes i de la 
potenciació dels acords amb altres mitjans 
que també aposten per la publicitat geolo-
calitzada, una de les principals tendències 
del sector. Aquesta eina permet que els 
negocis puguin segmentar millor les seves 
campanyes per obtenir dades rellevants i 
així optimitzar el seu impacte. 
Tiendeo s’ha convertit en un referent del 
màrqueting geolocalitzat i actualment té 
presència en 35 països. Durant el 2017, 
la plataforma ha aconseguit atraure 35 
milions d’usuaris únics al mes a nivell glo-
bal, que han generat 60 milions de visites 
mensuals, un 30% més que l’any anterior. 
Compten amb més de 150 grans cadenes 
de retail i els seus mercats són l’espanyol i 
el d’Amèrica Llatina. 

Wallbox guanya 

el South Summit

L’empresa de carregadors per a vehicles 
elèctrics ha estat la gran guanyadora del 
South Summit 2017, el fòrum d’empre-
nedors celebrat a Madrid el passat octu-
bre. La start-up ubicada a Sant Andreu 
de la Barca va obtenir el primer premi en 
un certamen al qual es van presentar més 
de 3.500 projectes de més de 72 països. 
Amb aquest reconeixement, Wallbox tin-
drà ara l’oportunitat de participar aquest 
maig a la Startup World Cup, una compe-
tició internacional d’empreses que comp-
ta amb un premi d’un milió de dòlars de 
fi nançament. 

Wallbox aconsegueix, amb el seu siste-
ma, carregar el cotxe deu vegades més 
ràpidament que amb un endoll normal, 
ajustant al màxim la potència i optimit-
zant la càrrega en funció del preu de 
l’energia. El seu negoci està orientat 
tant a particulars com a empreses, a les 
quals també ofereixen un servei d’atenció 
al client. Van tancar el 2017 amb unes 
vendes de dos milions d’euros i ara per 
ara els seus principals clients es troben en 
mercats internacionals, principalment a 
Europa. 

Caypi rep la visita 

d’estudiants de la UPC

L’empresa de recobriments Caypi ha re-
but la visita d’una quinzena d’estudiants 
de quart d’Enginyeria de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, que han pogut 
conèixer i posar en pràctica els coneixe-
ments adquirits durant el curs. La visita 
s’ha realitzat en el marc de la col·labo-
ració de Caypi amb la sotsdirectora de 
Mobilitat, Empresa i Promoció EEBE-UPC, 
Gemma Fargas, i s’ha incidit en la part 
de tractament de materials per tal que els 
alumnes poguessin veure les aplicacions 
d’allò que estudien.

La jornada ha estat liderada pel director 
de qualitat de Caypi, Francisco Sabado, 
que ha donat els arguments tècnics de la 
visita. Concretament, els estudiants han 
pogut veure de primera mà l’estació de 
granallat de l’empresa, la planta de zincat 
electrolític, la de cataforesi i la de pols. 
L’adjunt a la gerència de Caypi i president 
de PIMEC Joves, Josep Soto, ha valorat 
molt positivament la visita dels universita-
ris: “És vital seguir apropant el món em-
presarial al món educatiu, ja que poden 
aparèixer moltes sinergies en aquest tipus 
de col·laboracions”.
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El Gremi de 

Restauració reuneix 

milers de signatures

18.138. Aquesta és la xifra de signatures 
de veïns i veïnes de Barcelona que han do-
nat suport a la modifi cació de l’ordenança 
de terrasses proposada pel Gremi de Res-
tauració. Totes aquestes signatures tenen 
caràcter vinculant i impliquen endegar un 
procés de revisió de l’ordenança, que fi ns 
ara ha implicat la pèrdua de taules i ca-
dires en 3 de cada 4 terrasses sense que, 
en la majoria dels casos, això hagi suposat 
un benefi ci per a l’interès general. L’ampli 
suport ciutadà ha permès, a més a més, 
que la recollida de fi rmes dins la campan-
ya “Salvem les terrasses” hagi fi nalitzat en 
49 dies, menys de la meitat del període 
màxim de 120 dies que fi xa la normativa.

Un cop validades les signatures, la comis-
sió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de-
batrà la seva admissió a tràmit, la qual està 
garantida ja que compta amb el suport 
dels regidors i regidores dels grups Demò-
crata, Cs, Esquerra i PP. A partir d’aquí, la 
normativa seguirà el procés ordinari de les 
proposicions normatives i el Gremi preveu 
que l’aprovació defi nitiva es produeixi al 
plenari del mes d’abril.

Feceminte, 

mig segle de vida

La Federació Catalana d’Empresaris Ins-
tal·ladors de Telecomunicacions (Fece-
minte) fa 50 anys, fet que la converteix 
en una de les associacions empresarials 
i professionals del sector més antigues i 
que acumula més trajectòria. Feceminte 
ha sabut adaptar-se a les exigències de 
l’entorn durant aquestes cinc dècades, 
posant en valor les empreses que formen 
part de la federació i els socis col·labo-
radors que donen suport a les activitats 
desenvolupades. 

Per commemorar aquest mig segle de 
vida, Feceminte organitzarà, durant tot 
aquest any, diferents activitats repartides 
per tot el territori que culminaran, sobre-
tot, amb el Dia Mundial de les Teleco-
municacions i Societat de la Informació 
el pròxim 16 de maig. Aquell dia tindrà 
lloc la XIXa edició dels premis Connexió, 
en què s’atorguen reconeixements a les 
persones, empreses o entitats que han 
destacat per la seva contribució al des-
envolupament tecnològic, empresarial o 
social de les telecomunicacions. La gala, 
que enguany celebrarà l’aniversari de 
l’entitat, tindrà lloc al Caixaforum.

Vermutíssimo: 

vermut en superlatiu

Fer del vermut un còctel. Aquesta és la 
idea que va portar dos germans de Vi-
ladrau i amb una llarga experiència en 
multinacionals alimentàries d’Espanya, 
França i Portugal a iniciar el seu propi 
negoci en solitari. Vermutíssimo, que es 
va presentar al mercat l’estiu passat, són 
unes càpsules monodosi amb barreges 
de fruites que s’afegeixen al vermut per 
aconseguir, així, un combinat de grans 
prestacions. Funcionen amb la versió 
blanca i negra del clàssic dels aperitius i 
en uns segons permeten disposar d’un 
còctel ben proporcionat. Les receptes 
han estat creades especialment a base de 
fruites i espècies naturals que volen evo-
car sabors de tot el món.

L’Enric i l’Oriol, els impulsors de Vermutís-
simo, volen revolucionar el món dels còc-
tels i pretenen, amb el vermut, seguir el 
mateix camí que ha experimentat el gin-
tònic, que va passar de gran oblidat a ser 
el principal reclam dins el mercat de les 
begudes alcohòliques. Amb una primera 
inversió de 100.000 euros, compten amb 
una trentena de punts de venda a Espan-
ya i a Portugal i l’objectiu és créixer, no 
només en l’hostaleria, sinó també en els 
lineals del supermercat. 
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L’advocada Maria Eugènia Gay va 
resultar escollida degana del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
en les eleccions celebrades el 28 de 
juny de 2017. És especialista en Dret 
processal civil i exerceix d’advocada 
als àmbits del Dret de família, Dret 
de successions, Responsabilitat civil, 
Dret registral, Associacions, Funda-
cions i Col·legis professionals. En 
aquesta entrevista explica la seva 
visió de la professió, del seu mandat 
i, molt especialment, del paper que 
ha de tenir el diàleg en el procés po-
lític que viu Catalunya.

Fa mig any vostè va guanyar les elec-
cions al deganat de l’ICAB. Quina va ser 
la clau de la seva victòria?
Jo diria que va ser l’equip que integrava la 
meva candidatura; un equip plural,  multi-
disciplinari, i molt coneixedor de la realitat 
de l’advocacia. També hi va contribuir la 
meva experiència a la junta de govern i com 
a professora de pràctica jurídica, cosa que 
fa que estigui en contacte molt directe amb 
les necessitats de la professió. Jo hi afegiria 
encara un tercer factor: el fet de ser una 

advocada en exercici. Tot plegat m’ha do-
nat eines per fer un programa més atractiu.

Quins serien els principals problemes 
que pateixen els professionals de l’ad-
vocacia a hores d’ara?  
Un aspecte molt destacat és la necessitat 
de reforçar la posició dels advocats da-
vant dels poders públics perquè puguin 
desenvolupar la seva professió amb tota 
la consideració que mereixen. També 
és molt important que el col·legi doti el 

nostre col·lectiu d’una formació actualit-
zada, continuada, de qualitat i gratuïta. 
Igualment, hem fet un esforç de rebaixa 
de quotes com a primera resposta a la 
precarietat entre els professionals joves, 
que és un altre dels problemes que cal 
afrontar. Per altra banda, volem potenciar 
la borsa de treball perquè es converteixi en 
un veritable punt de referència per a tots 
els despatxos. I, fi nalment, vull subratllar 
una qüestió que per a nosaltres és molt 
rellevant: la remuneració inadequada dels 
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professionals que presten la defensa gra-
tuïta a què tots els ciutadans tenen dret 
segons la Constitució. Els honoraris que 
avui reben no es corresponen amb la qua-
litat del servei que s’està oferint. La solució 
a aquest problema passa per una reforma 
de la Llei de justícia gratuïta i, per tant, no 
arribarà a curt termini.

Una de les seves apostes és la transfor-
mació digital. En aquest país, se sol as-
sociar el món del dret en general a un 

endarreriment en l’ús de les TIC. Com 
s’explica aquest fet? 
És obvi que en aquest terreny cal fer un 
pas endavant i el col·legi s’ha d’involucrar 
en la digitalització. Hem de reivindicar el 
paper que ens correspon en l’acceleració 
d’aquest procés perquè l’efi ciència que es 
pugui guanyar serà un benefi ci per a to-
thom, inclòs el nostre propi col·lectiu. Per 
altra banda, la digitalització del món dema-
na que els advocats estiguin capacitats per 
treballar en aquest nou escenari. Nosaltres 
hem creat una comissió de transformació 
digital que ha proposat, per una banda, la 
digitalització del propi col·legi, i, per l’altra, 
la formació dels advocats perquè puguin 
respondre als nous reptes professionals lli-
gats a aquest àmbit, com per exemple els 
que planteja la protecció de dades. 

Una altra línia destacada del seu pro-
jecte és la promoció de les relacions 
internacionals del col·legi. Quin és l’ob-
jectiu en aquest cas?
El Col·legi ha de ser una plataforma per 
ajudar els advocats i les advocades de 
Barcelona a internacionalitzar-se, a buscar 
nous mercats i a col·laborar amb despat-
xos d’arreu d’Europa i del món. La idea és 
promoure convenis d’agermanament amb 
col·legis d’altres països, organitzar missions 
juridicotècniques a ciutats europees per 
conèixer altres sistemes jurídics i fer ne-
tworking, amb l’ajuda dels organismes de 
promoció econòmica exterior de la  Gene-
ralitat, de la mà d’institucions com poden 
ser PIMEC o la Cambra de Comerç. La in-
ternacionalització també passa per celebrar 
esdeveniments a Barcelona que serveixin 
de punt de trobada d’organitzacions i pro-
fessionals, i per a la promoció de beques. A 
més, en un país exportador com Catalunya 
pot ser de gran interès per a moltes em-
preses el coneixement de sistemes jurídics 
estrangers, de cara al desenvolupament de 
la seva activitat amb més seguretat.

A banda de la defensa de la professió, 
quin ha de ser el paper de l’ICAB en 

l’activitat legislativa de les administra-
cions? 
El nostre col·lectiu, pel seu propi coneixe-
ment professional, té la capacitat de tras-
lladar als poders polítics, i en defi nitiva al 
legislador, les inquietuds més importants 
de la societat. Per exemple, el col·legi ha 
intervingut en la reforma de la Llei d’enju-
diciament civil fent una proposta de modi-
fi cació legislativa en el tema de l’ocupació 
il·legal d’habitatges, canalitzant d’aquesta 
manera la demanda de molts propietaris. La 
proposta ha estat ben acollida per diversos 
diputats i la reforma de la llei està seguint 
ara el seu tràmit. El col·legi no pot quedar al 
marge de canvis legislatius que van en be-
nefi ci de la ciutadania. Entenem que podem 
actuar com una interfície de relació entre la 
ciutadania i el legislador perquè en el nostre 
país no hi ha encara una cultura de relació 
directa entre aquestes dues esferes. 

Una de les iniciatives més divulga-
des de la seva gestió fi ns ara ha estat 
l’impuls d’una comissió per tractar de 

“Seria molt important 
persuadir la ciutadania 

de la utilitat i dels 
grans avantatges que 
presenta la mediació”

“Si els polítics 
haguessin percebut 

abans la fortalesa de la 
societat civil catalana 
potser haurien pres 

unes altres decisions”
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nou interlocutor i que obri de nou el diàleg 
amb el govern central. 

A molts països d’Europa la mediació és 
utilitzada àmpliament en la resolució 
de confl ictes, fi ns i tot en alguns casos 
no es pot anar als tribunals si primer no 
s’ha intentat la via de la mediació. Per 
què creu que en el nostre país no es fa 
servir més?
Estem molt allunyats d’altres estats euro-
peus, o dels EUA, on efectivament bona 
part de la resolució de confl ictes es fa a tra-
vés de la mediació. Des del  col·legi estem 
convençuts que caldria un impuls efectiu 
perquè aquesta opció se situï en el lloc que 
li pertoca al nostre país. L’obstacle és cul-
tural i fi ns que els poders públics no inver-
teixin en la promoció de la mediació serà 
difícil que la ciutadania canviï la seva per-
cepció i vegi que un acord de mediació o 
un laude arbitral tenen la mateixa força que 
una resolució judicial. Seria molt important 

reconduir la difícil situació política a 
Catalunya (Comissió pel Diàleg, la Me-
diació i la Conciliació). Com es va gestar 
aquesta comissió i quina resposta va 
rebre en el moment inicial? 
La Comissió es crea el 2 d’octubre de 2017 
com a reacció immediata als fets del dia 
anterior. En aquell moment de màxima 
tensió i d’una gran preocupació, la nostra 
junta de govern es va reunir per analitzar 
què havia passat i va prendre aquesta de-
terminació. Vam percebre, a través de les 
múltiples opinions manifestades en articles 
als diaris i a través de les xarxes, que altres 
institucions del país compartien el mateix 
sentiment d’angoixa i que calia instar la 
classe política a emprendre un diàleg que 
portés a la conciliació. La idea fonamental 
era que, com a mínim, es restablís la inter-
locució entre les parts, que s’havia trencat, 
i a partir d’aquí que es pogués treballar en 
la solució del confl icte. Per començar, vam 
establir que els membres d’aquesta comis-
sió havien de ser institucions de la societat 
civil independents i neutrals, i una de les 
primeres en què vam pensar va ser PIMEC. 
Vam comptar també amb el suport de la 
Cambra de Comerç, d’universitats, dels 
sindicats majoritaris, d’associacions cultu-
rals i professionals, entre altres entitats. Fi-
nalment vam arribar a obtenir l’adhesió de 
més de 150 col·lectius i de 500 persones. 
L’existència de la comissió és un senyal que 
la societat civil catalana és forta i tinc la sen-
sació que si els polítics haguessin percebut 
abans aquesta fortalesa haurien pres unes 
altres decisions.

Quina va ser la resposta de PIMEC?
Recordo que la resposta que vam rebre del 
seu president, el senyor Josep González, va 
ser immediata i va mostrar una predispo-
sició absoluta a fer tot el que calgués per 
restablir aquest diàleg perdut entre el go-
vern central i l’autonòmic. Aquesta actitud 
va ser àmpliament compartida per totes les 
organitzacions que van donar suport a la 
comissió. La societat civil no podia perme-
tre que els polítics no assumissin les seves 

responsabilitats. I una de les primeres era 
restituir el diàleg. En el moment en què no 
hi ha diàleg en els parlaments, la democrà-
cia es trenca.

Com ha desenvolupat la seva tasca fi ns 
ara la Comissió pel Diàleg, la Mediació i 
la Conciliació, i quines són les principals 
difi cultats amb què s’ha trobat?
El primer que vam fer és contactar amb tots 
els grups parlamentaris, tant a Catalunya 
com a Madrid, i vam rebre una resposta 
positiva. A partir d’aquí vam redactar tres 
premisses que nosaltres enteníem que eren 
bàsiques per iniciar el diàleg. La primera era 
que es restituís el poder a les institucions 
catalanes. Això era abans del 155 i es re-
feria a la intervenció de les fi nances de la 
Generalitat per part de l’estat. La segona 
instava les parts a no prendre cap decisió 
unilateral que afectés la forma de govern 
vigent i la podríem resumir en: ni declaració 
d’independència, ni 155. Un altre punt des-
tacat era que es retiressin les forces i cossos 
de seguretat desplaçats a Catalunya per l’1 
d’octubre.  El dia 23 d’octubre vam fer un 
gran acte al paranimf de la Universitat de 
Barcelona amb la presència de les entitats 
constituents de la comissió i d’experts de 
prestigi que van avalar l’entesa a través del 
diàleg com a única via possible per evitar la 
fractura social.

Però la unilateralitat va arribar....
I aleshores vam constatar que les premisses 
no es complien. Amb la situació creada i les 
eleccions convocades vam decidir que, da-
vant l’escenari de possible resolució política 
i democràtica, el millor era esperar-nos a 
veure els resultats i si aquests obrien de nou 
la via del diàleg. Nosaltres creiem que l’úni-
ca solució al confl icte català serà el diàleg, 
però per fer-lo viable calen interlocutors i, 
per tant, fi ns que no es constitueixi el nou 
govern hi ha una de les parts que no té in-
terlocutor. Tornar-nos a quedar bloquejats 
no és una opció perquè comporta insegu-
retat política, jurídica i econòmica. Estem 
doncs a l’expectativa que sorgeixi aquest 

“Si el nou govern posa 
en primer terme la 

consecució de la pau 
social, la convivència 
i el progrés econòmic, 
veig possibilitats de 

conciliació”

“En el moment en 
què no hi ha diàleg 

en els parlaments, la 
democràcia es trenca”
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persuadir la ciutadania de la utilitat i dels 
grans avantatges que presenta la media-
ció. Personalment, porto molts anys treba-
llant-hi i he de dir que estem absolutament 
estancats. Els professionals del món judicial 
estem totalment predisposats a fomentar 
la mediació però, insisteixo, si el govern no 
realitza l’esforç corresponent en el mateix 
sentit no anirem endavant. D’altra banda, 
cal subratllar que tot procés de mediació 
requereix la presència i l’acompanyament 
dels advocats per desenvolupar-lo correcta-
ment i aconseguir que s’arribi a un acord.

Quin és el factor determinant per arri-
bar-hi?
La voluntat de les parts. Ambdues han d’es-
tar predisposades al diàleg i han de cedir 
necessàriament en alguns aspectes de les 
seves exigències. Naturalment, la resolució 
que surt d’una mediació no pot acontentar 
de forma total les parts, però permet re-
soldre confl ictes que altrament quedarien 
enquistats amb el desgast que això suposa. 
Una de les virtuts de la mediació és que és 
un instrument escalable: es pot fer servir 
per resoldre un petit confl icte dintre d’una 
empresa fi ns a arribar a un gran confl icte a 
nivell social. En el cas de les empreses, en 
concret, la resolució relativament ràpida 
d’un confl icte és molt més benefi ciosa que 
no pas un plet que es va allargant i que té 
una repercussió molt negativa des del punt 
de vista econòmic, fi ns al punt que pot po-
sar en perill la pròpia continuïtat d’una em-
presa. Pel que fa al sistema judicial, la me-
diació seria una eina que, ben implantada, 
ajudaria a fer-lo més àgil perquè disminuiria 
el nombre de casos per gestionar. 

Perquè la mediació funcioni cal que 
les parts es comprometin a mantenir 
un diàleg, però al llarg del procés s’ha 
posat de manifest que una d’elles (el 
govern central) s’ha negat de manera 
persistent a dialogar.
El que ha quedat clar és que la forma en 
què s’han fet les coses ens ha portat a una 
polarització i a un bloqueig. Per tant, a par-

“L’essència 
d’aquesta profes-
sió és el contacte 
humà”
Vostè prové d’una nissaga d’ad-
vocats. Quina és en la seva opi-
nió l’essència d’aquesta profes-
sió i què és el que més li agrada 
de ser advocada?
L’essència de la professió és la 
part humana d’estar en contac-
te directe amb les persones, de 
parlar amb elles  i de lluitar pels 
seus drets, reivindicant el que li 
correspon a cadascú. I si després 
de treballar molt de temps per 
aquests drets obtens un resultat 
positiu per part de l’administració 
de justícia, doncs la satisfacció és 
immensa. És una professió que es 
viu i es comparteix. Els clients, els 
casos, les sentències..., tot això es 
comenta, com no podria ser d’al-
tra manera, amb els companys de 
feina però també a casa, sobretot 
quan la professió forma part de la 
tradició familiar.

tir d’ara només és possible avançar si  amb-
dues parts suavitzen les posicions i s’opta 
pel diàleg. La Comissió insta les parts a ser 
capaces de designar uns interlocutors que 
es reuneixin de manera permanent durant 
el temps que faci falta. Només depèn de la 
voluntat dels polítics. 

Personalment, s’atreveix a fer pronòs-
tics per al 2018 respecte a l’evolució del 
procés? Quin escenari veu en l’horitzó? 
Més confrontació o més conciliació? 
La previsió és complicada però jo confi o que 
els partits polítics que han estat majoritària-
ment votats a Catalunya siguin capaços 
de posar-se d’acord en un govern estable. 
Si aquest govern posa en primer terme la 
consecució de la pau social, la convivència 
i el progrés econòmic, veig possibilitats de 
conciliació. Si, en canvi, torna a posar la 
independència com a primer objectiu per 
assolir, no ens en sortirem.

Com és actualment la relació de l’ICAB 
amb el Consell General de l’Advocacia 
Espanyola? 
Mantenim una relació molt cordial amb 
el Consell General. En la meva condició 
de degana de l’ICAB ocupo el càrrec de 
vicepresidenta del Consell. He de dir que 
ells escolten molt tot el que es comenta a 
Barcelona i personalment he sentit el seu 
suport en la recerca d’una via de diàleg. 
Aquest confl icte l’hem de treballar en un 
marc nacional perquè només des de Cata-
lunya no el resoldrem, i així és com ho veu 
també la comissió. 

Vostè va declarar que ser degà no és 
una professió. Hi haurà només un man-
dat, per tant?
Aquesta és la fi losofi a. És molt bonic de-
dicar un temps a la part institucional en 
representació de tots els companys i com-
panyes, però també és molt important no 
oblidar l’advocacia com a professió. La 
compatibilitat és complicada i en principi 
no crec que canviï la meva idea de fer un 
sol mandat. 
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El pròxim mes de març entrarà en vigor la 
Llei de contractació del sector públic (LCSP), 
un nou reglament que incorpora millores 
que faciliten l’accés de la pime a la com-
pra pública, i en què la gestió de PIMEC i 
la Plataforma Multisectorial contra la Mo-
rositat (PMcM) ha estat clau per introduir 
modifi cacions que afavoriran moltes pimes 
i autònoms. 

Aquesta Llei té un impacte extraordinari en 
la nostra economia, ja que la contractació de 
les diverses administracions públiques arriba 
als 180.000 milions € anuals, és a dir, un 
18% del nostre PIB. A més d’aquest impacte 
directe en capacitat econòmica, la compra 
pública pot erigir-se com a motor de canvi, 
impulsor de la innovació i del dinamisme de 
les nostres empreses. Són molts, per exem-

ple, els països que al llarg de la història han 
fet de la compra pública una eina clau de 
la seva política industrial, des d’Alemanya i 
França fi ns a la Xina i el Japó.

Diversos estudis sobre contractació pública 
han posat de manifest que una bona gestió 
d’aquesta i l’erradicació de la corrupció ens 
permetrien estalviar uns 40.000 milions € 
anuals, una xifra similar al cost del rescat 
bancari espanyol de 2012. En aquest sen-
tit, la nova Llei que entra en vigor ha d’as-
sentar les bases sòlides d’un nou model de 
contractació pública, establint una sèrie de 
principis nous a favor de les pimes a partir 
de la Directiva europea 2014/24/UE.

En efecte, el termini de transposició de la 
Directiva a Espanya va expirar el 2016 i va 

comportar una denúncia davant les auto-
ritats europees per part d’una sèrie d’or-
ganitzacions empresarials de tot Espan-
ya, encapçalades per PIMEC i la PMCM. 
L’avantprojecte de llei que en aquell mo-
ment es va proposar implicava perpetuar 
els privilegis d’uns pocs, en detriment de 

UNA NOVA 
contractació 

pública 
La nova llei afavoreix l’accés de les pimes i els 

autònoms a la compra pública.

Una bona gestió de la 
contractació pública 
i l’erradicació de la 

corrupció ens permetrien 
estalviar uns 40.000 

milions € anuals

|  CONTRACTACIÓ PÚBLICA



25

ponents a la jornada organitzada al Congrés 
dels Diputats sota el títol “Implicacions de la 
nova LCSP en l’àmbit de la transparència i la 
lluita contra la corrupció”. Per al secretari ge-
neral, la nova Llei suposa un punt d’infl exió, 
ja que “la seva execució permetrà que la 
contractació pública no sigui un privilegi per 
als de sempre”. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei s’obre ara 
una nova etapa. Les administracions han 

• Augmenta el nombre de contractes 
susceptibles de recurs especial en ma-
tèria de contractació. 

• Es legitima explícitament les organitza-
cions empresarials sectorials represen-
tatives dels interessos dels afectats, per 
tal de poder presentar un recurs espe-
cial en matèria de contractació.

• Quan s’imposin al recurrent caucions 
o garanties per a respondre davant de 
possibles perjudicis derivats de la in-
terposició del recurs, aquestes hauran 
d’estar subjectes al principi de propor-
cionalitat i tenir en compte el subjecte i 
l’objecte afectats.

• La designació d’un responsable del 
contracte per part dels organismes de 
contractació passa de ser potestativa a 
ser obligatòria.

• Per intentar evitar l’adjudicació a em-
preses pantalla o simples gestores del 
contracte principal que després sub-
contracten, s’augmenten les exigències 
als licitadors en relació als compromi-
sos de dedicació o adscripció de mit-
jans personals o materials a l’execució 
del contracte.

• S’incorporen alguns criteris que ate-
nuen les exigències de classifi cació per 
a contractes d’obra.

• S’estableix com a norma general la 
divisió en lots dels contractes i com a 
excepcional i amb necessitat de justifi -
cació, la no divisió d’aquests lots.

• El deure de confi dencialitat no podrà 
ser excusa per establir restriccions a la 
divulgació de parts no confi dencials 
dels contractes celebrats.

• S’estableix com a base dels criteris d’ad-
judicació del contracte la millor relació 
qualitat-preu.

• S’aprofundeix en les mesures per evitar 
que ofertes anormalment baixes, fo-
namentades en preus inferiors als del 
mercat i en l’incompliment de la nor-
mativa laboral i mediambiental, resul-
tin les adjudicades.

• S’elimina la potestat per part de l’ad-
ministració de fi xar un termini de més 
de 30 dies per aprovar les certifi cacions 
d’obra o els documents que acrediten 
la conformitat amb el que disposa el 
contracte en relació als béns entregats 

NOVETATS DE LA NOVA LCSP 
o serveis prestats, a partir d’acords 
expressos inclosos al contracte o en 
algun dels documents que regeixen la 
licitació.

• S’estableix la possibilitat que l’organis-
me de contractació pugui preveure en 
els plecs de clàusules administratives el 
pagament directe al subcontractat.

• El termini de cobrament dels subcon-
tractats no podrà ser més desfavorable 
que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials.

• L’administració haurà de comprovar 
l’estricte compliment dels pagaments 
que els contractistes adjudicataris dels 
contractes públics han de fer als seus 
subcontractats o subministradors que 
participin en els mateixos en els con-
tractes d’obres i de serveis el valor 
estimat dels quals superi els 5 milions 
d’euros, i en aquells en què l’import de 
la subcontractació sigui igual o supe-
rior al 30% del preu del contracte. Per 
a la resta de contractes, l’administració 
en podrà fer la comprovació de forma 
potestativa.

les pimes i els autònoms contractistes i 
subcontractistes. Promoguda des de certes 
organitzacions empresarials, que només 
defensen uns pocs, aquella proposta nor-
mativa fi ns i tot contradeia els principis 
de la Directiva europea. Afortunadament 
el tràmit parlamentari ha estat llarg però 
constructiu i fructífer.

El secretari general de PIMEC i president de 
la PMcM, Antoni Cañete, ha estat un dels 

de garantir els lots en els concursos perquè 
més empreses puguin accedir a la contracta-
ció, incloure en els seus plecs la possibilitat 
de pagar directament els subcontractistes, 
evitar que els contractistes principals facin 
trampes amb la data de factura, exigir l’ús 
de la factura electrònica entre contractista 
principal i subcontractista, desterrar els pac-
tes entre parts per allargar els terminis de 
pagament, així com erradicar el Confi rming 
com a mètode de pagament.
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Un múscul 
que SEGUEIX 
CREIXENT

Millor que el 2016. Aquesta és la prin-
cipal conclusió que es desprèn de l’en-
questa Evolució de la pime industrial ca-
talana el 2017 i perspectives per al 2018, 
elaborada per l’Observatori de la PIMEC. 
Els resultats indiquen que un 61% de les 
empreses van millorar les vendes durant 
l’any passat i que un 49% van obtenir 
millors resultats globals que a l’exercici 
anterior. A més a més, un 57% de les 
empreses va augmentar les exportacions 
-només un 13% les va reduir- i la inver-
sió també va créixer en el 67% dels ca-
sos respecte del 2016. En línies generals, 

doncs, el múscul industrial ha progressat 
amb bona nota, evidenciant la tendència 
macroeconòmica positiva i la bona salut 
d’un sector que s’està recuperant ja gai-
rebé del tot de la crisi de fa una dècada. 

L’estudi, que es va realitzar per via telefò-
nica a 400 petites i mitjanes empreses in-
dustrials entre el passat mes de desembre 
i aquest gener, també inclou preguntes 
relacionades amb l’afectació de l’escenari 
polític, que va sacsejar el dia a dia durant 
el darrer trimestre de l’any. En aquest sen-
tit, els resultats conclouen que l’afectació 

va ser molt minoritària, almenys en aquest 
sector, ja que un 75,6% de les empreses 
van reconèixer que no van notar-ho en les 
vendes, davant del 18,4% que sí que ho 
van notar. També es detalla que les inver-
sions no s’han vist alterades en el 87,8% 
dels casos, enfront del 9,5% que sí que 
ha hagut de canviar els seus plans d’inver-
sió. El president de PIMEC, Josep Gonzá-
lez, explica que totes les dades recollides 
permeten “fer una valoració positiva del 
2017, per damunt dels vaticinis a priori ca-
tastrofi stes pel procés”. En termes d’ocu-
pació, el 39% de les empreses d’aquest 
sector han augmentat les seves plantilles, 
mentre que un 46% les han mantingut i 
un 14% han hagut de fer reduccions. 

Pel que fa a les perspectives de futur, 
l’optimisme destaca per sobre de qual-
sevol altre sentiment, i en les tendències 

La petita i mitjana empresa industrial acaba el 

2017 amb més vendes, més exportacions, més 

inversions i millors perspectives de futur. 

|  OBSERVATORI
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per al 2018 destaca que un 66% de les 
pimes enquestades creuen que la seva ac-
tivitat global es veurà incrementada, tot i 
la incertesa política que suposa la manca 
de govern a Catalunya. Per contra, un 
8% de les pimes enquestades veuen el 
futur amb pitjors ulls i creuen que la seva 
activitat es veurà clarament afectada per 
la conjuntura política. Si analitzem les 
exportacions, la majoria de les empreses 
preveuen augmentar-les, igual que les 
previsions d’inversió. No obstant això, 
només en un 28% dels casos es preveu 
augmentar la plantilla.

Estabilitat necessària
Les xifres constaten que el context po-
lític ha afectat de manera molt reduïda 
el teixit productiu, però s’ha de tenir en 
compte que tant l’aplicació de l’article 
155 com la manca d’un govern després 
de les eleccions del 21-D no constitueixen 
un entorn amb la seguretat econòmica i 
jurídica necessària perquè les petites i mi-
tjanes empreses mantinguin la seva acti-
vitat productiva. És per això que, des de 
la patronal, a través del seu president s’ha 
reclamat en nombroses ocasions “tornar 
a la normalitat institucional”, així com la 
necessitat d’emprendre “ràpidament les 
reformes i accions de govern pendents 
i necessàries, aturades pel bloqueig del 
Govern central i la situació política dels 
darrers mesos”. En qualsevol cas, les de-

mandes passen per apel·lar a la respon-
sabilitat dels representants polítics per tal 
que aprenguin dels errors i busquin fór-
mules de diàleg i compromís que donin 
estabilitat per governar en una legislatura 
sòlida i duradora. 

Aquesta tranquil·litat és la necessària per 
tal que el teixit productiu pugui anar de 
la mà del creixement econòmic que està 
experimentant el país. De fet, els resultats 
d’aquesta enquesta són una mostra de la 
bona marxa de l’economia, que aquest 
2017 ha recuperat el dinamisme quant a 
preus, ocupació, inversió i les principals 
variables relacionades amb el desenvo-
lupament i creixement econòmic d’un 
país. Les pimes industrials són el refl ex de 
molts altres sectors que aquest darrer any 
també han augmentat prestacions i que 
tenen previsions molt més optimistes que 
en anys anteriors. 

En aquest context favorable, el repte que 
hauran d’afrontar les pimes -no només in-
dustrials-, serà el de guanyar massa muscu-
lar per ser més fortes davant les adversitats 
que puguin venir i consolidar-se per ser 
encara més competitives. I un dels camins 
per aconseguir-ho és a través de la inter-
nacionalització. En aquest sentit, és impor-
tant mencionar que el perfi l de l’empresa 
exportadora és més aviat mitjana i gran, 
mentre que la petita té menys impacte en 
els mercats internacionals, una tendència 
que es podria revertir si tenim en comp-
te que l’economia seguirà creixent. Així 
mateix, un altre aspecte que el teixit pro-
ductiu haurà de tenir present en un marc 
econòmic positiu és la innovació. Millorar 
en termes de competitivitat només pot pas-
sar per millorar en innovació, investigació i 
desenvolupament, cosa que a la vegada 
revertirà en l’augment de les vendes i de 
les exportacions. És el peix que es mossega 
la cua. Això permetrà que els resultats de 
l’enquesta de l’any vinent siguin millors que 
aquests que hem explicat. 

“Un 61% de 
les empreses van 

millorar les vendes 
durant l’any passat”

Evolució de la xifra de vendes al 2017 

(% de respostes ponderades per VAB)
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FEM |  ENTREVISTA A MIQUEL CAMPS, PRESIDENT D’AUTÒNOMS PIMEC

Miquel Camps és el president 
d’Autònoms PIMEC des del juliol 
de 2017. Durant aquest temps 
ha liderat la tasca de la patro-
nal en la defensa dels drets dels 
professionals que treballen per 
compte propi, vetllant per millo-
rar les seves condicions. A més a 
més, compta amb una important 
trajectòria a PIMEC: des del 2011 
i fi ns al 2015 va presidir PIMEC 
Joves i actualment també és pre-
sident de PIMEC Metall i membre 
del Comitè Executiu.

Entenc que és un treball continu, te-
nint en compte que les necessitats 
del col·lectiu també evolucionen.
Intentem fer més fàcil el seu camí, ca-
nalitzant els seus problemes, les seves 
inquietuds i les seves propostes davant 
l’administració. Com a patronal hem de 
vetllar pels interessos del col·lectiu i de-

“HEM DE MINIMITZAR 
LES PORS DE L’AUTÒNOM 

envoltant-lo d’una millor 
estabilitat normativa”

Fa tot just mig any que va ser nome-
nat president d’Autònoms PIMEC. 
Com han estat els seus primers mesos 
al càrrec?
Il·lusionadors i amb molta feina. Estic sa-
tisfet d’haver aconseguit formar una Jun-
ta Directiva amb gent tan preparada, és 
un autèntic honor poder aprendre d’ells. 

Quins són els reptes i objectius de 
l’entitat de cara a aquest 2018?
Hem de seguir amb la bona feina realitza-
da fi ns ara i consolidar Autònoms PIMEC 
com l’organització de referència dels au-
tònoms de Catalunya per seguir lluitant 
per millorar el marc legislatiu actual que, 
ara per ara, requereix d’una actualització.
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nunciar tots aquells greuges que impe-
deixin el desenvolupament normal de la 
seva activitat o que li restin competitivitat 
davant els professionals d’altres països. 

I d’aquí la importància d’una entitat 
com la que presideix.
La nostra identitat com a agent social i 
el fet de tenir una junta formada per 
presidents de col·legis i gremis tan repre-
sentatius ens proporciona un alt grau de 
coneixement de la realitat i de les neces-
sitats del nostre col·lectiu.

Hi ha qui diu que fer-se autònom és 
una elecció de risc. Com es pot can-
viar aquesta mentalitat i incentivar 
l’augment d’autònoms? 
És imprescindible envoltar-los d’una mi-
llor estabilitat normativa que aconse-
gueixi minimitzar les pors. L’emprenedo-
ria és una sortida amb grans possibilitats 
i cada vegada més gent l’escull com una 
sortida professional.

En aquest sentit, fa poc s’ha aprovat 
la Llei de Reformes Urgents del Tre-

ball Autònom. Què és el que millora 
aquesta llei respecte a la normativa 
vigent? 
Actualitza i millora certs aspectes que ne-
cessitaven una revisió. Per exemple, s’ha 
millorat la legislació en l’àmbit dels acci-
dents in intinere i també s’han tingut en 
compte tots aquells professionals que 
treballen des de casa i que ara tindran la 
possibilitat de desgravar-se les dietes o un 
percentatge de les despeses de la llum o 
internet. A més, també han augmentat les 
ajudes, com la referent a la tarifa plana.

Però...
Queda molt camí per recórrer. La mesura 
que més trobem a faltar és la del paga-
ment tenint en compte la facturació i no 
a partir d’una quota. 

N’hi haurà d’altres.
Han de millorar moltes coses. Per exem-
ple, s’ha anunciat la reducció del recàrrec 
-d’un 20% a un 10%- de les quotes que 
els autònoms paguen fora de termini, 
però és important recordar que si els pro-
fessionals no poden satisfer les seves obli-
gacions dins del termini sovint és perquè 
el seu client tampoc els ha pagat.

És el peix que es mossega la cua.
A més, els autònoms tindran un recàrrec 
de l’administració i el seu client morós 
seguirà sense tenir un règim sancionador 
de la Llei de Morositat. Per aquest motiu 
no ens cansarem de repetir que la prime-
ra causa de fallida dels nostres professio-
nals és la morositat, de manera que és 
imprescindible que s’estableixi un règim 
sancionador per a tots aquells que no 
compleixen la llei de pagaments.

Moltes vegades són les grans empre-
ses les responsables d’aquesta situació. 
Així és. Mentre les empreses de l’IBEX 35 
segueixin pagant a 171 dies de mitjana, 
els autònoms i les petites empreses segui-
ran patint un abús desproporcionat.

Tenint en compte aquestes circum-
stàncies desfavorables, es fa difícil 
pensar que cada cop hi hagi més au-
tònoms. Cap a quin model anem?
El col·lectiu creixerà i la seva projecció 
anirà clarament en augment. De fet, 
cada cop serà més habitual que les pimes 
contractin certs serveis per projecte o per 
hores, i és aquí on els treballadors autò-
noms tindran un paper destacat.

Ara per ara, quina és la importància 
del professional autònom en el teixit 
productiu d’un país? 
És bàsica. L’autoocupació és una realitat 
sobretot per a aquelles persones que te-
nen talent. I el talent és un dels principals 
motors de l’economia d’un territori, de 
manera que entre tots els agents hem de 
treballar perquè no es perdi.

“L’emprenedoria és 
una sortida amb grans 
possibilitats escollida 

cada vegada per 
més gent”

“La primera causa 
de fallida dels nostres 

professionals autònoms 
és la morositat”

En clau personal 
Té algun referent? 
Johann Cruyff i Xavier Sala i Martín

Un indret? 
Per viure, Barcelona, i per visitar, 
Londres

Un destí? 
Nova York

Alguna passió? 
La música, el Barça i PIMEC

La banda sonora de la seva vida? 
Dire Straits i Mark Knopfl er

Quins diaris llegeix? 
Tants com puc

29
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FEM |  PIMEC I ELS SEUS PRESIDENTS: 1974-2017

DONANT VIDA 
A LA HISTÒRIA

Carlos Gelabert Molas
1974-1977  SEFES

Gregorio Lalmolda Arguís
1977-1984 SEFES

Baldomero Tamames Cerdà
1984-1990 SEFES

Eduard Bueno Ferrer
1976-1985 AEI

Alejandro Goñi i Febrer
1994-1995  AEI

Joan Casals i Noguera
1975-1976 PIMEC

Carles Sumarroca i Coixet
1976-1980 PIMEC

Sebastià Alegre Rosselló
1980-1981 PIMEC

Josep Lluís Rovira
1982-1989 PIMEC

Agustí Contijoch i Mestres
1989-1997 PIMEC-SEFES

Josep González i Sala
1990-Actualitat  PIMEC
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L’auditori de PIMEC va acollir un acte 
d’homenatge a totes les persones que 
des de 1974 i fi ns ara han presidit l’en-
titat. Primer, sota les sigles de SEFES i 
AEI;després, amb les de PIMEC i SEFES i, 
fi nalment, amb la denominació de PIMEC 
en vigència des del 2003. L’acte va aple-
gar mig centenar de persones i va comp-
tar amb la participació de Josep Gonzá-
lez, president de PIMEC; de Josep Lluís 
Rovira, en representació dels presidents 
homenatjats; i de Joan Aregio, secretari 
d’Empresa i Competitivitat de la Genera-
litat de Catalunya.

Galeria d’imatges
Després de les salutacions i d’un canvi 
d’impressions amb els convidats, Josep 
González va presentar la galeria d’imat-
ges dels presidents de SEFES, AEI i PIMEC. 
Es tracta d’un seguit d’il·lustracions fetes 
al carbonet, i en estil realista, de tots els 
presidents, que confi guren un petit es-
pai expositiu i posen en valor la memòria 
col·lectiva de l’entitat.

A continuació, el president de PIMEC 
va prendre la paraula per explicar com 
les petites i mitjanes empreses s’han 
vist afectades pels diversos cicles econò-
mics i polítics que s’han succeït al llarg 
de les últimes dècades, totincidint en el 
fet que de vegades els poders públics no 
han contribuït prou a la supervivència i al 
creixement d’aquestes empreses. 

En contraposició a aquests entrebancs, el 
president va fer una defensa de la tasca 
portada a terme per PIMEC i tots els seus 
dirigents que, en col·laboració amb al-
tres organitzacions, sempre han procurat 
“que els temes que afecten la competiti-
vitat empresarial fi gurin entre les priori-
tats de les administracions”. Així mateix, 
va assenyalar que “mai no hem defallit 
en la defensa dels interessos de les pimes 
i dels autònoms”.

Josep González va subratllar davant dels 
assistents el prestigi de la patronal com a 
entitat de referència i va vincular aquesta 
fortalesa “als empresaris que heu donat 
vida a la història del que avui és PIMEC”.

Llibret commemoratiu
L’homenatge també va prendre forma a 
través de la paraula escrita amb la pre-

sentació del llibret commemoratiu PIMEC 
A través dels seus presidents 1974-2017, 
editat per la mateixa patronal. L’obra re-
passa la trajectòria vital dels onze presi-
dents al llarg de 33 pàgines i ho fa amb 
un èmfasi especial en les principals fi tes 
aconseguides en cadascun dels mandats 
amb una perspectiva històrica. Amb les 
pinzellades dedicades a cada president, el 
lector pot situar-se fàcilment en el con-
text que ha condicionat el desenvolupa-
ment de les diferents accions i decisions 
al llarg d’aquests anys.

Josep González va cloure la seva inter-
venció destacant que els retrats i les bio-
grafi es dels presidents constitueixen un 
record, i alhora un reconeixement, “als 
empresaris que han donat vida a la his-
tòria del que avui és PIMEC i a la força de 
l’associacionisme empresarial per tal que 
les pimes i els autònoms continuïn sent el 
motor econòmic de Catalunya”.

Josep González:
“Mai no hem defallit 

en la defensa dels 
interessos de les pimes 

i dels autònoms”
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PIMEC estrena 

delegació a Brussel·les

La Confederació Empresarial Andorrana 
(CEA) i PIMEC han obert una delegació con-
junta a Brussel·les davant les institucions i or-
ganismes de la Unió Europea (UE). Rosa So-
lanes, que compta amb una llarga trajectòria 
a la capital belga com consellera d’Assump-
tes Europeus a UEAPME, ha estat escollida la 
representant d’ambdues 
Ambdues patronals reconeixen així la im-
portància de la normativa i les polítiques 
comunitàries i la necessitat de ser presents a 
la capital europea. I és que, actualment, un 
70% de la normativa espanyola i catalana té 
el seu origen en directives i reglaments de 
la UE. Alhora, els fons europeus han esde-
vingut un recurs de fi nançament per a les 
empreses, sobretot per a la recerca i la inno-
vació, amb programes com l’Horizon 2020. 
No obstant això, participació de les pimes és 
encara modesta en la majoria de programes. 
El president de PIMEC, Josep González, as-
senyala que “les pimes catalanes hem de 
tenir un rol essencial en la defi nició de les 
normes i polítiques comunitàries. D’aquí la 
nostra presència històrica a UEAPME i, ara, 
la delegació permanent a Brussel·les”.

SOM NOTÍCIA...

Es constitueix la Comis-

sió Dona-Empresa 

PIMEC ha constituït la Comissió Dona-Em-
presa amb l’objectiu de defensar els inte-
ressos de les dones directives, executives, 
professionals i empresàries, i d’impulsar el 
lideratge i el valor femení en l’àmbit em-
presarial. La comissió treballarà per assolir 
la igualtat d’oportunitats i el reconeixement 
entre dones i homes a les empreses i a la 
societat en general. 
Presidida per Iolanda Piedra, president 
d’IVEAEMPA, la comissió té un caràcter 
transversal, ja que la formen una quinzena 
de dones empresàries de diferents territoris 
i sectors de Catalunya. La primera reunió 
ha servit per aprovar el reglament de gestió 
com a normativa bàsica de funcionament de 
la comissió i per establir el pla de treball per 
al 2018. També s’han plantejat algunes pro-
postes que es faran arribar al pròxim Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 

50 pimes comencen el 

programa “Accelera el 

creixement”

50 pimes més de la demarcació de Barcelo-
na han estat escollides per participar en la 
6a edició del programa “Accelera el creixe-
ment”, organitzat per PIMEC i la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar-les a 
impulsar el seu desenvolupament. 
De les empreses integrants el 62% són pe-
tites empreses, el 30% són micro i el 8% 
restant són mitjanes. La seva principal mo-
tivació ha de ser rebre assessorament en els 
àmbits de la comercialització, equips direc-
tius, internacionalització i innovació.
Durant la sessió inaugural, la diputada de 
Promoció Econòmica i Ocupació de Barce-
lona, Sònia Recasens, va destacar el pes im-
portant de les empreses del sector industrial 
en aquesta edició i els resultats exitosos dels 
participants en edicions anteriors.
Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, 
va assenyalar que “som conscients que per 
reforçar el nostre teixit productiu i millorar 
la situació actual hem de contribuir a fer 
que les empreses del nostre territori creixin 
i generin més riquesa i més llocs de treball”. 
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PIMEC promou 

l’economia circular 

L’entitat ha engegat una línia de treball per 
promoure l’economia circular entre les pi-
mes. Durant aquest 2018, PIMEC impulsarà 
diferents accions per apropar aquest model 
econòmic a les petites i mitjanes empreses 
catalanes, a través d’un pla estratègic que 
tindrà continuïtat fi ns l’any vinent. 
A través de la Comissió de Medi Ambient 
i Economia Circular, es desenvoluparà una 
primera fase de sensibilització amb l’objectiu 
d’introduir el model circular a les empreses. 
A més, la patronal posarà en marxa un pro-
jecte que mesurarà el grau de circularitat del 
model de negoci de cada pime i identifi carà 
els aspectes que siguin propis d’aquesta 
economia a les empreses.
L’economia circular és un concepte econò-
mic lligat a la sostenibilitat que té com a ob-
jectiu l’efi ciència i l’optimització en l’ús dels 
recursos, per tal que es mantinguin durant 
el màxim temps possible i es generin els mí-
nims residus. PIMEC s’ha convertit en el pri-
mer agent social a reconèixer orgànicament 
el concepte d’aquesta economia, que cada 
cop està adquirint més importància i que, 
sovint, va associada a millores en els costos 
operatius. 

Nou impuls per a la 

transformació digital 

de les pimes

Fundació Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital) i PIMEC han signat un acord 
de col·laboració per impulsar i fomentar la 
transformació digital de les petites i mitja-
nes empreses catalanes. La primera acció 
conjunta ha estat l’organització de l’acte 
d’inauguració de la segona edició de Mobile 
Week Barcelona, celebrada el 15 de febrer 
al Disseny Hub Barcelona, amb la presència 
de les fi gures més infl uents de l’univers de la 
transformació digital. 
Gerd Leonhard, futurista i humanista i un 
dels principals representants del món de 
la transformació digital, va presentar “The 
Future is now”, una conferència sobre la 
transformació digital com a repte i oportu-
nitat per a que la societat i les empreses con-
dueixin un futur sostenible. A continuació 
va tenir lloc el diàleg “Les 4 claus del futur 
quotidià”, una refl exió a càrrec d’experts de 
diferents disciplines sobre com ha canviat 
la nostra forma de viure gràcies als avenços 
tecnològics ii com les persones segueixen els 
seus propis processos de transformació digi-
tal, en el seu dia a dia, en el futur quotidià. 
L’acord també permetrà la participació ac-
tiva de PIMEC en iniciatives de la Fundació 
com el Mobile Lunch i els Mobile Talks i faci-
litarà la presència de la patronal a la platafor-
ma de negoci 4YFN i al GSMA Mobile World 
Congress 2018.

Mor Vicenç Paituví, 

president de PIMEC 

Vallès Oriental

El 9 de gener va morir el president de 
PIMEC Vallès Oriental i membre de la 
Junta Directiva de PIMEC, Vicenç Paituví, 
després d’una llarga malaltia. Paituví va 
ser un dels màxims exponents de l’asso-
ciacionisme empresarial i un referent en 
la promoció i representació de diferents 
federacions i gremis a Catalunya. La seva 
vinculació constant amb l’associacionis-
me empresarial li va ser reconeguda amb 
la medalla President Francesc Macià el 
2016.  
L’empresari de Santa Maria de Palautor-
dera va ser un dels fundadors de l’Asso-
ciació d’Instal·ladors al Vallès Oriental i 
un dels promotors del Gremi Federatiu, 
que fi nalment es va transformar en la Fe-
deració d’Associacions Empresarials del 
Vallès Oriental (FAEVO).  A més a més, 
va impulsar la Federació Catalana d’As-
sociacions Empresarials (FERCA) i l’Asso-
ciació de Gremis d’Instal·ladors de Cata-
lunya (AGIC). Des del 2005, presidia la 
delegació de la patronal al Vallès Orien-
tal. L’empresari Pere Barrios, fi ns ara vi-
cepresident de la delegació vallesana de 
la patronal, pren ara el relleu de Paituví. 
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Ja fa uns mesos que parlem del bloc-
kchain com una de les tendències 
tecnològiques dins del concepte de 
transformació digital. Això no obs-
tant, continua sent la gran desco-
neguda de les noves tecnologies i, 
per tant, se’ns plantegen diverses 
qüestions i dubtes al voltant del bloc-
kchain: és cert que té el poder de 
canviar el món tal com el coneixem 
actualment? Com afecta el teixit em-
presarial? Quins canvis portarà?

El blockchain és una cadena de blocs de dades articulada o 
enllaçada. Cada un dels blocs conté informació per progra-
mar una acció concreta, i les dades emmagatzemades en 
el bloc es resumeixen en una fi rma alfanumèrica. Aquesta 
fi rma, coneguda com a hash, és la identitat única que re-
sulta d’encriptar les dades i, per tant, fa que cada bloc sigui 
únic i immutable. A partir d’aquest primer bloc, se’n crea un 
de nou vinculat i successiu, que conté el hash del primer i 
també el contingut d’una segona acció o transacció del qual 
resulta una nova fi rma o hash. I així successivament, fi ns a 
crear una cadena. 

La creació de la cadena segueix un estricte protocol que la 
fa inalterable, de manera que les dades queden ordenades 
cronològicament tot generant un historial que no es pot 
modifi car. 

Tot i això passa en una xarxa distribuïda. Tots els ordinadors 
del món implicats en la creació de blocs d’una cadena de-
terminada, emmagatzema una còpia d’aquesta de manera 
que quan ens hi volem connectar, accedim a l’ordinador 

connectat a internet i més pròxim a 
nosaltres que conté aquesta cade-
na. En aquest sentit, la informació o 
bases de dades estan distribuïdes en 
milions de processadors, és a dir, no 
en un sol servidor, vulnerable de ser 
hackejat o que caigui la seva xarxa.

Gràcies a aquest sistema, el block-
chain permetrà que passem de l’ac-
tual Internet de la informació a la In-
ternet del valor. I és que, ara per ara, 
els principals problemes d’Internet 

són que la informació no sempre és accessible, és vulnerable 
i pot ser alterada, i no tenim la seguretat que sigui certa. 
A més, cal afegir que en l’actual internet de la informació, 
les dades no són nostres. Per exemple, la informació que 
afegim a Facebook és propietat de Facebook; de fet, el seu 
negoci rau a oferir serveis gratuïts per a l’usuari de manera 
que capta i agrega dades de manera massiva amb l’objectiu 
fi nal de comercialitzar el seu big data. 

Amb el blockchain la informació deixa de ser vulnerable, és 
sempre accessible, fi able i immutable i de la nostra propietat 
(compartim només el que desitgem). Podem imaginar una 
app de missatgeria instantània on les dades siguin privades 
i només nostres? O una identitat digital creada a partir de la 
confi ança i certifi cació de les entitats homologades? O una 
nova manera de fi nançar negocis? Sí, ho podem fer perquè 
el blockchain ja és aquí per fer-ho realitat. Una inevitable 
evolució que permetrà la instauració massiva d’altres tec-
nologies i que canviarà moltes maneres de funcionar. No 
només hem d’estar al cas, ens hi hem de sumar. Suma’t a la 
transformació digital amb PIMEC! 

Què és el BLOCKCHAIN I 
COM AFECTA L’EMPRESA? 

Sofi a Ricart,
Directora de Màrqueting de PIMEC

“Amb el blockchain 
la informació deixa 

de ser vulnerable, és 
sempre accessible, 

fi able i immutable i de 
la nostra propietat”

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

el portal de les pimes  

dia

|  PIME AL DIA
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EL MÓN I ELS NEGOCIS
S'ESTAN TRANSFORMANT

DIGITAL AMB PIMEC!
A LA TRANSFORMACIÓ 

SUMA’T 

Des de PIMEC apostem per ajudar les empreses a

SUMAR-SE A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:

I també ens acostem a tu amb la nostra presència a fires.

CONSULTA L'AGENDA I ELS AVANTATGES PER A SOCIS DE PIMEC:

TRANSFORMAR-SE 
JA NO ÉS UNA OPCIÓ, ÉS UNA NECESSITAT. 

NO ET QUEDIS ENRERE! 

 Assessorament i entrevistes amb experts

 Llibret Guia de la Transformació Digital

 Serveis tecnològics 

 Programes d'acompanyament per a la digitalització

 Actes i jornades

 Acords estratègics (Eurecat, MCW)

hola@pimectransformaciodigital.org  |  pimectransformaciodigital.org
Micro, petita i mitjana 

empresa de Catalunya

13 A 15 
DE MARÇ

30 I 31
DE MAIG

Innovació industrial 4.0.

Transformació tecnològica, 

empresarial, social i 

econòmica de les pimes, 

autònoms i l'emprenedoria. 
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Cada any, l’ICF finança més de 1.500 empreses
com aquesta. Fes créixer la teva a www.icf.cat

Inversió. Crèdit. Finançament.
ICF. El banc públic de finançament 
per a les empreses.

Fem creixement

Gràcies a un crèdit de l’ICF, 
una pime va poder vendre 

els seus productes arreu del món.


