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EMPRESES
Els ODS com a oportunitat  
per a a les pimes

PANORAMA
Mesures econòmiques per  
combatre el canvi climàtic 
 

FEM
Consens de Govern i agents  
socials en el I Congrés de l’FP

MANEL J. FERRÉ
“S’ha de començar a treballar en una 
col·laboració publicoprivada al sector 
sanitari amb transparència i ètica”



CREA | CREIX | CANVIA
RelleuPime

CONTINUÏTAT dels 
Assegura la 

NEGOCIS
T’acompanyem per prendre la millor 
decisió per al futur del teu negoci.

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

per a identificar l’escenari en què l’empresa/empresari vol plantejar el seu relleu:

Programa d’acompanyament que pretén donar suport en la successió 
de l’activitat del negoci, incloent-hi aspectes estratègics i jurídics, 
de manera que cap negoci hagi de tancar.

DIAGNÒSTIC GRATUÏT*

Prerelleu: Diagnosi, Mapping d’opcions i anàlisi 360º, amb sessions individuals, material didàctic, 
tallers i activitats experiencials, i document final de conclusions.

Protocol familiar i implantació d’un pla de successió, quan l’empresari té una opció de successió 
dins de la família. Projecte individualitzat per preparar el document de protocol, coaching, formació i 
suport en la implementació.

Continuïtat del negoci: Quan l’empresari no disposa d’una successió familiar, s’ha de plantejar un pla 
de continuïtat del negoci que es podrà concretar en:

• Relleu intern. Management By Out.
• Relleu Extern. Venda del negoci/Fons de comer.

*No existeix un format estàndard, cada cas necessita un tractament personalitzat 
en què cal tenir en compte tots els aspectes i actors. Totes les opcions, i els serveis 
derivats, són exclusives per a socis de PIMEC. En línia amb 

l'Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 

17 ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible)



Deixem enrere un 2019 que ens ha permès assolir moltes fites, però n’hi ha una de molt des-
tacada i pendent des de feia molts anys: l’acord de representativitat, que per fi ha fet possible 
una representació justa i paritària per a les pimes i els autònoms de Catalunya. Des del passat 
mes de març, PIMEC té la condició d’agent més representatiu en igualtat de condicions que 
Foment del Treball i, per tant, es posa fi a una situació injusta per al teixit empresarial de 
petites i mitjanes empreses que veníem denunciant des de feia 12 anys.

Aquest any, també ha estat especialment marcat per les diferents cites electorals. A l’abril 
vam votar a les eleccions generals; al maig, a les municipals i europees, i al novembre, de 
nou les generals, cosa que ha fet palès, un cop més, el fracàs absolut de la política. Des de 
l’entitat, hem elaborat un conjunt de propostes perquè les diferents administracions tinguin 
en compte quines són les prioritats de les pimes i els autònoms. Malauradament, la majoria 
d’elles continuen sense posar-se en marxa a causa de la situació d’ingovernabilitat que hem 
viscut al llarg de l’any i, per tant, urgim les diferents forces polítiques a facilitar la formació 
d’un govern estable.

La tardor ha estat trista i marcada per unes sentències que mai s’haurien d’haver produït i que 
no ajudaran a resoldre el conflicte entre Catalunya i la resta de l’Estat. No ens cansarem de 
repetir que és del tot necessària una solució política basada en el diàleg.

En aquest sentit, tenim reptes pendents de cara al 2020. Les pimes catalanes gaudeixen 
d’una bona salut i de cara a l’any vinent pronostiquem un creixement de l’economia, però 
perquè així sigui és del tot necessària la formació de govern, l’aprovació dels pressupostos i 
diàleg. Així mateix, reclamem mesures per potenciar la indústria, una fiscalitat adaptada per 
a pimes i disminuir la pressió fiscal, més inversió en infraestructures, un règim sancionador 
contra la morositat i potenciar el paper de les empreses com a agents formatius dins del 
sistema educatiu.

Queden també moltes passes per fer en relació amb el canvi climàtic. Des de PIMEC i la 
Fundació PIMEC hem presentat un estudi amb propostes concretes en diferents àmbits, tal 
com recollim en un dels reportatges que trobareu a continuació, i treballem en la implantació 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030 de l’ONU.

Vull acabar aquestes línies amb un record molt especial i sincer per l’amic Carles Vivas, que 
tristament ens ha deixat fa poc. Empresari de mena, va ser pioner a Espanya en l’establiment 
de centres de serveis compartits amb cobertura mundial. Tenia una gran sensibilitat associati-
va i durant anys va mantenir un vincle molt estret amb aquesta entitat, com a membre de la 
Junta Directiva i vicepresident de la Comissió d’Energia. En aquest temps, he pogut conèixer 
de prop una persona excepcional, sàvia i plena de bondat amb la qual he compartit llargues 
caminades i interessants converses. Carles, allà on siguis, descansa en pau.

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC



Formació subvencionada 
Per a persones empleades, autònomes i aturades.

Formació Bonifi cada: 
presencial i online

Per a persones empleades.

Formació a mida per a empreses
Realitzem un estudi de les teves necessitats com 

a empresa, i et dissenyem un Pla de Formació 
per als teus/ves empleats/ades 

adaptant-nos 100% als teus objectius. 

Certifi cacions Privades
Curs Superior en Gestió del Control: Controller.

Certifi cat en Direcció de pimes SGE900.

ja no tens excusa per 
créixer professionalment

2020

Trobaràs tot tipus de formació a tot el territori català.
Entra a www.pimecformacio.org

En línia amb 
l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. 17 
ODS (Objectius de 
Desenvolupament 

Sostenible)

MÉS INFORMACIÓ:

Formació Subvencionada | 93 496 45 00 | Esther Delpueyo
Formació Bonifi cada | 93 496 45 00 | Yolanda Pérez
Formació per a empreses | 681 39 86 87 | Raül Sasot
Certifi cacions privades | 93 496 45 00 | María Carmona

formacio@pimec.org

Aquest



5

OPINIÓ

La sentència del Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 d’octubre, ha generat 
el missatge generalitzat que una persona treballadora pot ser acomiadada pel sol 
fet d’estar malalta. La sentència analitza l’apartat d) de l’article 52 de l’Estatut dels 
Treballadors, que ha patit diverses reformes. 

Cal fer caure falsos mites que s’han generat al voltant d’aquesta sentència po-
sant en relleu totes les situacions de malaltia que queden excloses de l’aplicació 
d’aquesta norma. No es computaran les absències que derivin d’un tractament 
mèdic de càncer o malaltia greu, d’accidents de treball o malalties causades per 
l’embaràs, part, lactància o paternitat, o les baixes mèdiques derivades de violèn-
cia de gènere. Tampoc computaran les absències per baixes mèdiques justificades 
per malaltia o accident no laboral que tinguin una durada superior a 20 dies.

Els supòsits que generen la controvèrsia són les absències per malaltia o accident 
no laboral que, tot i justificades, tinguin una durada no superior a 20 dies. En la 
interpretació d’alguns tribunals, quan les baixes són inferiors a 20 dies però són 
qualificades com a recaiguda, s’ha entès que es poden computar conjuntament; 
per tant, si el conjunt de recaigudes sumen més de 20 dies, també es podrien 
veure excloses de l’aplicació de la norma. Tot i que no està exempt de debat, això 
podria eliminar les situacions injustes o els efectes perversos de la norma.

Les absències anteriors han d’arribar a un 20% de les jornades hàbils en dos me-
sos consecutius, i al 5% de les jornades hàbils en els 12 mesos anteriors. O bé al 
25% de jornades hàbils en un període de 4 mesos discontinus dins un període de 
12 mesos.No és habitual trobar que s’acompleixin tots els requisits i no s’entri en 
una situació d’exclusió. En el cas analitzat pel TC, són 9 dies hàbils d’absència en 2 
mesos, als quals s’afegeixen 8 episodis de baixa intermitents, en els 12 mesos an-
teriors, que suposaven 16 dies hàbils. S’ha de llegir aquesta sentència en el context 
correcte, i, si bé s’ha de protegir el dret al treball i a la salut davant una situació de 
malaltia, l’absentisme no sols afecta la productivitat, també pot generar insolidaritat 
entre treballadors. L’establiment de normes amb la finalitat de combatre l’absen-
tisme laboral ja ha estat considerat un objectiu legítim pel TJUE en l’anàlisi d’aquest 
mateix precepte legal. Tot i així, cal recordar que no són l’única eina, i les empreses 
poden prendre mesures preventives, més enllà de l’acomiada-ment.

ELS ACOMIADAMENTS 
de treballadors en  
situació de malaltia 

“La sentència del Tribunal 
Constitucional ha generat 
un missatge alarmista”

Emma Gumbert
Membre del Comitè Executiu de PIMEC



GESTIÓ 
DE LA 
FELICITAT
A LA PIME 
T’acompanyem a crear l’entorn idoni, adaptat a les tendències i 
circumstàncies actuals del mercat, que afavoreixi la motivació
i el compromís amb el projecte empresarial, i, com a conseqüència, 
n’augmenti la productivitat. 

Els resultats que obtindràs implementant un projecte de la gestió de la felicitat són:

✶ Incrementar el compromís i la productivitat del teu equip.
✶ Millorar la salut i el benestar personal.
✶ Reduir l’absentisme i la rotació laboral.
✶ Crear un entorn de treball agradable.

Més informació:
Clàudia Canes  
ccanes@pimec.org  |  Tel. 93 496 45 00 pimec.org

SALUT
I BENESTAR

TREBALL DIGNE 
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

En línia amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
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Recentment ha estat reelegit presi-
dent del CSC; què suposa per a vostè 
aquest suport dels associats i quines 
són les seves propostes per a aquesta 
nova etapa?
La reelecció amb el suport per àmplia ma-
joria dels ens associats suposa un motiu 
de satisfacció a la vegada que una gran 
responsabilitat, però sobretot crec que és 
un reconeixement a la tasca de tots els 
professionals que conformen diferents 
àrees del Consorci i que l’han consolidat 
com l’organització referent del sector 
concertat de salut de Catalunya sense 
afany de lucre. Pel que fa a les propostes, 
les podem resumir en els sis punts que 
reflecteix el pla de govern del Consorci 
per als propers quatre anys.

En primer lloc, l’increment de la base 
associativa, fent especial èmfasi en el 
sector social i d’atenció a la dependèn-
cia. En segon lloc, la potenciació de la 
cartera de serveis que estem oferint als 

associats. En tercer lloc, l’increment de 
la participació dels associats en el dia a 
dia de l’organització. En quart, mantenir 
i incrementar la influència que el Consor-
ci ja té en aquests moments en el sector 
de la salut i social. En cinquè lloc, l’apos-
ta decidida per una gestió del Consorci 
moderna, transparent, amb compromís 
ètic i responsabilitat social corporativa. I 
en sisè lloc, però no menys important, la 
potenciació de la comunicació, amb més 
presència als mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials. 

Quina és la clau perquè una entitat 
associativa sigui més forta?
Les claus per reforçar i enfortir el Con-
sorci han estat diverses però destacaria 
l’Àrea Associativa, que acull i recull l’ex-
pertesa, el coneixement i l’excel·lència de 
tots els ens que conformen el Consorci 
amb l’objectiu comú de la millora de la 
gestió pública avançada i innovadora que 
sempre ha caracteritzat el sector concer-

tat. En segon lloc, l’àmplia, especialitzada 
i professionalitzada cartera de serveis que 
estem oferint a tots els associats també 
ha estat clau. 

I tot això de la mà d’una gestió rigorosa, 
transparent i moderna que impregna tots 
els estaments del Consorci, des del direc-
tor general fins a tots els responsables de 
les diferents àrees de l’entitat.

|  ENTREVISTA A MANEL J. FERRÉ, PRESIDENT DEL CSC

“ELS GRANS REPTES 
DEL SECTOR SANITARI 

són l’envelliment de la 
població, la innovació 

tecnològica i la formació”

“Hem de fer un esforç 
per cercar i formar nous 

professionals i, a la 
vegada, canviar els rols 

dels que ja tenim”
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|  ENTREVISTA A MANEL J. FERRÉ, PRESIDENT DEL CSC

els salaris que estan cobrant en aquests 
moments. 

En tercer lloc, el repte de la innovació 
tecnològica amb la introducció del Big 
Data, la intel·ligència artificial, la reali-
tat virtual o la robòtica, cada cop seran 
més presents en les nostres vides i, per 
tant, també en l’assistència sanitària. A 
part, ens trobarem amb nous fàrmacs i 
noves teràpies per tractar malalties neu-
rodegeneratives, immunològiques i on-
cològiques que són molt efectives però 
tenen un cost molt elevat. La tecnologia 
serà cada cop més necessària però tam-
bé més cara i, per tant, les fórmules de 
col·laboració publicoprivada han de ser 
una oportunitat per no perdre el tren del 
repte tecnològic. 

A més, aquests anys de restriccions 
econòmiques han comportat una des-
capitalització dels hospitals, que ara ne-
cessiten inversions urgents. No podem 

Manel J. Ferré acaba de ser reele-
git president del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, és llicenciat 
en Medicina i Cirurgia per la UB 
amb el grau d’excel·lent i diplomat 
en gestió gerencial hospitalària per 
EADA. Amb una llarga trajectòria en 
el sector sanitari català, ha estat al-
calde d’Amposta des del 2007 fins al 
2015 i anteriorment ha exercit altres 
càrrecs de responsabilitat en el sec-
tor sanitari i social com a: president 
de la Comissió de Salut de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis (2007-
2015), regidor de Sanitat i Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta 
(1987-2007), entre altres.

beneficis d’una economia d’escala i la in-
troducció de nous mètodes de compra pú-
blica innovadora, com són la compra a risc 
compartit o la compra segons resultats.

Quins creu que seran els pròxims rep-
tes del sector sanitari i social, i com 
els afrontaran des del CSC?
Hi ha grans i importants reptes a assumir 
en el curt i mitjà termini, com ara la de-
mografia, amb el repte de l’envelliment 
actiu de la població. Encara que Catalun-
ya és pionera en l’atenció geriàtrica a la 
xarxa sanitària, aquesta s’ha de reforçar. 
Un altre repte té a veure amb els profes-
sionals del sector,  ja que a casa nostra 
la formació dels metges actuals no pot 
cobrir les jubilacions que tenim previstes, 
tot i que les ràtios de metges per habitant 
són molt altes en proporció a la resta de 
l’eurozona. Per tant, haurem de fer un 
esforç per cercar i formar nous professio-
nals i, a la vegada, canviar els rols dels 
que ja tenim, igual que hem de revisar 

Quins serveis ofereixen des del CSC 
als seus associats?
Com he mencionat abans, una de les 
claus del reforçament del Consorci ha 
estat la seva cartera de serveis que hem 
ampliat, renovat i adaptat a les neces-
sitats actuals i futures de tots els asso-
ciats. Aquesta cartera de serveis va des 
d’una simple assessoria en temes labo-
rals, econòmics, de protecció de dades, 
comunicació... fins a paquets complets 
de gestió integral dels centres, sempre a 
demanda dels propis associats o de l’Ad-
ministració pública. És una mena d’oferta 
a la carta en la qual sempre ens ajustem a 
les seves possibilitats i necessitats a partir 
de l’àmplia experiència i prestigi que acu-
mula el Consorci com a entitat pública de 
base associativa.

Un dels serveis que crec que val la pena 
destacar és la central de compres del Con-
sorci, el SACAC, que permet la licitació 
de compres agregades al sector amb els 
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obviar que s’ha de dotar de més recursos 
econòmics el sector, tant de salut com, 
sobretot, el social. Som  molt conscients 
de les limitacions dels pressupostos de la 
Generalitat i, per tant, des de la pròpia 
Administració pública s’ha de començar 
a contemplar i treballar en una col·la-
boració publicoprivada amb total trans-
parència, control i rendició de comptes 
als usuaris i a la població en general. 
Això vol dir que s’han de saber aprofitar 
les oportunitats que ens brinda el sector 
privat amb les fortaleses que té el sector 
públic, de la mà d’una Administració pú-
blica que governa, planifica i audita tots 
els processos. 

L’últim repte, també ineludible, és la in-
tegració assistencial social i sanitària per 
aprofitar tots els recursos existents en 
aquests moments.

El model sanitari català és una re-
ferència mundial, on resideix el seu 
èxit? Es podrà mantenir aquest alt 
nivell d’atenció sanitària i social a la 
ciutadania?
Jo crec que el model sanitari català ha 
estat i continua essent un model d’èxit, 

validat a nivell mundial, i que malgrat les 
retallades pressupostàries que ha patit, 
ha resistit gràcies a les fortaleses i a la 
idiosincràsia del propi model basat en un 
escenari de multiproveïdors assistencials, 
que li han donat aquest tret diferencial i 
valor afegit. 

Tot i les retallades, s’ha mantingut la qua-
litat assistencial gràcies bàsicament al sa-
crifici i professionalitat de tot el personal 
sanitari. Ara bé, s’ha acabat per afectar 
la descapitalització dels centres i per pro-
duir un increment important de la càrre-
ga assistencial. Per tant, per poder man-
tenir el nivell assolit, tots els agents del 
sector –tant de salut com social– ens hem 
de reunir per valorar, repensar el model 
i introduir aquelles reformes estructurals 
(que no conjunturals) que ens permetin 
afrontar els reptes que ja he esmentat 
abans amb plenes garanties. Partim de 
la base d’un model que és bo, validat i 
reconegut a nivell mundial, però que ne-
cessita reformes disruptives importants 
per continuar sent capdavanter, perquè 
el país i els ciutadans ho necessiten ja 
que, en realitat, és una autèntica estruc-
tura d’Estat. 

En clau personal:

Un llibre...
Los pilares de la tierra com a clàssic i, en 
aquests moments, per entendre la situa-
ció que està vivint el país, crec que és im-
prescindible llegir Anatomia d’un instant 
de Javier Cercas.

Un destí...
Deixant de banda les Terres de l’Ebre i 
els seus parcs naturals, Moçambic, Zim-
babwe i Guinea Bissau. Tres dels països 
més pobres d’Àfrica però amb una gent 
acollidora i molt hospitalària. 

Quants diaris llegeix al dia...
Cada dia intento llegir en versió digital La 
Vanguardia i El País.

Com passa el seu temps lliure?
Donat que soc un enamorat de la natura 
i que visc en un autèntic paradís natural i 
reserva de la biosfera, el Delta de l’Ebre, 
el meu temps lliure -bàsicament els caps 
de setmana- el dedico a la jardineria, a la 
pesca i a la pràctica de l’esport.

Un referent
Sense cap mena de dubte un referent 
tant des de la vessant professional, políti-
ca i sobretot humana, és el doctor Xavier 
Trias, artífex del model sanitari públic ca-
talà, metge excel·lent, bon alcalde i millor 
persona

|  ENTREVISTA A MANEL J. FERRÉ, PRESIDENT DEL CSC
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Aquesta pime ha estat reconeguda 
per PIMEC amb el Premi a la Quali-
tat Lingüística en el món empresa-
rial en la darrera edició dels Premis 
Pimes 2019. 
Agro Foods és una petita empresa 
del Priorat que es dedica a l’elabora-
ció, la producció i la comercialització 
d’oli d’oliva verge extra a través de 
la marca Priordei. El seu oli és pro-
ducte de l’esforç, el treball i la il·lusió 
d’una família que, en totes les seves 
accions, té en compte la importància 
de l’ús de la llengua en el seu negoci.

“EL BON ÚS DE LA 
LLENGUA és un factor 
clau per millorar la compe-
titivitat de les empreses”
PIMEC i el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya han pre-
miat Agro Foods i la seva marca Prior-
dei per la seva proposta de foment de 
la llengua catalana. Què ha suposat 
guanyar aquest premi a la qualitat 
lingüística?
Nosaltres, tothom que formem part de 
Priordei, pensem, treballem i somiem en 
català. Aquest reconeixement ha estat un 
orgull. El català forma part del nostre dia a 
dia, és el nostre fil conductor a l’hora de co-
municar-nos internament i a l’hora de donar 
a conèixer els nostres productes. 
Dins la normalitat que suposa per a nosaltres 
la utilització de la llengua catalana, aquest 
premi ens anima a seguir treballant de la 
manera que ho fem i a continuar fent servir 
el català, que és la nostra identitat. 

En un món on les empreses busquen 
constantment elements que les di-
ferenciïn, la llengua catalana pot 
aportar un valor afegit a l’activitat 
que desenvolupen els negocis de 
Catalunya. Considera que la llengua 
catalana és un distintiu i forma part 
de Priordei? 
Per quin motiu?
Sí, i tant! El català és present en tot el nos-

ENTREVISTA A JORDI CIURANETA, PRESIDENT DE PRIORDEI

tre cicle productiu: des de l’inici de la nostra 
activitat fins al final de la cadena del mercat 
i l’etiquetatge, a les nostres presentacions 
institucionals, als catàlegs...

Tenim una manera de fer i de ser i, en certa 
manera, l’expressem amb el català. En cada 
ampolla d’oli posem tota la il·lusió d’una 
família i d’un equip que ens hem expressat 
sempre en català. 

Quines mesures heu impulsat per fo-
mentar el català dins l’empresa?
Dins l’empresa, des dels rètols, la publicitat, 
els tasts i degustacions d’oli verge extra, la 
llengua amb la qual parlem entre nosal-
tres... tot és en català. Ha coincidit que tots 
els membres de l’equip som d’aquí; a més, 
quan hem de parlar amb gent de fora tam-
bé parlem anglès i fins i tot italià. El nom de 
la nostra marca Priordei és llatí, la llengua 
troncal del català. 

Creu que un bon ús del llenguatge és 
un element fonamental de competiti-
vitat per a la seva empresa?
Sense cap dubte; jo crec que els nostres 
consumidors ho valoren perquè, en certa 
manera, es pot considerar un element de 
proximitat. 

|  ENTREVISTA A MANEL J. FERRÉ, PRESIDENT DEL CSC
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ELS ODS,  
una oportunitat  
per a les pimes"

Al setembre del 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, un marc d’actuació universal i integral que s’està desplegant 

mitjançant 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

Els ODS es plantegen d’acord amb tres 
dimensions: l’econòmica, amb la finalitat 
principal d’erradicar la pobresa al món; la 
social, per lluitar contra la desigualtat i la 
injustícia, i l’ambiental, per posar fre al can-
vi climàtic. La responsabilitat d’implantar 
els ODS no només recau en les administra-
cions, com els estats i governs, sinó també 
en la societat civil i, per descomptat, en les 
empreses. Les empreses constitueixen el 
motor econòmic del món actual i és per 
això que el seu paper en aquesta lluita és 
del tot fonamental.

El rol de les pimes
En aquest context, les empreses grans, 
gràcies als seus recursos i a possibles in-
versions, tenen més facilitat per incorporar 
els ODS als seus plans estratègics i, així, 
ajudar a l’impuls i el desenvolupament de 
l’Agenda 2030. Però quina és la situació de 
les pimes? Quin rol han d’assumir? Mireia 
Cammany, directora general adjunta d’EPI 
Industries i membre de la junta directiva 

|  ODS

de PIMEC, i Rosa Juny, directora de la Fun-
dació PIMEC, han dut a terme una sèrie 
d’iniciatives per donar a conèixer els ODS i 
per compartir estratègies i accions a l’hora 
d’implantar-los en el dia a dia de l’empresa.

El 18 de setembre EPI Industries, amb Mi-
reia Cammany al capdavant, va organitzar 
una jornada a Lliçà de Vall a la qual van as-
sistir 55 alts directius de 38 empreses (start-
ups, pimes i grans empreses) i en què tam-
bé va participar PIMEC. I el 13 de novembre 
la Fundació PIMEC va dinamitzar una taula 
d’experiències empresarials sobre el tema, 
coordinada per Rosa Maria Juny i amb la 
presència de Mireia Cammany.

Del primer acte, Cammany n’extreu i en 
destaca un dels grans quids del rol de les 
pimes en la implementació dels ODS: “Les 
pimes no tenim tants recursos ni tan capital 
com les gran empreses, amb la qual cosa 
hem d’invertir en ODS d’una manera que 
generi retorn, ja que l’objectiu principal de 

l’empresa és crear valor afegit. Invertim en 
ODS socials, incorporant-los a la cultura 
organitzativa, i en alguns ODS mediam-
bientals, treballant en termes d’eficiència 
de recursos, però el gran repte, també, 
és aconseguir enfocar els ODS amb una 
estratègia afinada i com una oportunitat 
de negoci”. En aquest sentit, Mireia Cam-
many remarca que l’oportunitat de negoci 
pot venir “no només d’un guany econòmic 
extern, sinó també en forma d’estalvi de 
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costos, a partir d’estudis de racionalització 
d’estocs o estudis d’eficiència energètica, 
per exemple”. I d’altra banda destaca la 
possibilitat de les pimes d’”establir aliances 
amb grups universitaris que puguin desen-
volupar projectes innovadors alineats amb 
els ODS i els seus negocis, externalitzant i 
fent possible la seva pròpia R+D”.

Per la seva banda, Rosa Juny destaca que 
la Fundació PIMEC està immersa en una 
“tasca de sensibilització amb les empreses 
perquè siguin conscients de quins ODS es-
tan treballant, ordenin les seves estratègies 
i es comprometin a assolir nous reptes sos-
tenibles. Tot plegat, perquè puguin esdeve-
nir empreses socialment responsables i no 
es quedin enrere amb pràctiques que més 
endavant les penalitzaran”. La Fundació 
PIMEC desenvolupa aquesta feina d’asses-
sorament a partir de la campanya Repte 
Sostenible i el Programa Economia Circular, 
i durant el 2020 organitzarà noves jornades 
sobre els ODS en altres punts de Catalunya, 
unes trobades que “alhora conviden a fer 
networking i a intercanviar idees pràctiques 
entre empreses d’una mateixa zona”.

Antoni Cañete, secretari general de PIMEC,, 
considera que “la sostenibilitat i l’economia 
circular han arribat a la nostra societat per 
quedar-se i cal introduir-les a la nostra estra-
tègia empresarial”. A més a més, en la línia 
de Cammany i Juny, assegura que “la soste-
nibilitat és una necessitat i, com a empresa-
ris, l’hem de convertir en una oportunitat”.

Casos destacables
Tant en la trobada organitzada per EPI Industries com en la trobada organitzada per 
PIMEC hi van participar diversos directius d’empreses que van compartir amb els assis-
tents idees i estratègies amb què han aplicat els ODS als seus projectes:

Sorbos. Empresa nascuda el 2015 que ha creat les primeres canyetes de beure 
comestibles i aromatitzades del mercat. Se centren en els ODS relacionats amb el 
medi ambient, apostant per un producte biodegradable, sostenible i respectuós 
amb el planeta.

Dracs. Comerç familiar de Granollers focalitzat en la venda de roba i absolutament 
alineat amb diversos ODS (4, 1, 11, 12, 13, 15 i 17) a partir de diverses accions: cons-
trucció de l’edifici amb materials i proveïdors de km 0, 80% del consum d’energia 
compensat amb plaques solars pròpies, jerseis fabricats en termes d’economia circular, 
compensació de les emissions de CO2 amb plantació d’arbres, escola de consum cons-
cient i aliances amb nombroses entitats del territori.

Restaurant Denominació d’Origen. Restaurant de Granollers que promou la 
gastronomia saludable amb productes de temporada i de proximitat. Genera activitat 
de formació per als col·lectius desafavorits, té iniciatives d’economia circular i molts 
vincles amb empreses i entitats de la zona.

KH Lloreda. Empresa de referència dedicada als productes de neteja que treballa els 
ODS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 14 i 17. Com a projectes més rellevants, hi ha 
la creació d’una guarderia pròpia, la reutilització del 100% de l’aigua, l’ús de cotxes 
de gas natural, l’economia circular en l’embalatge i l’aposta pels productes ecològics.

Altres experiències empresarials notòries respecte als ODS, i que van prendre part en al-
guna de les dues trobades són les de Km 0 Energy, Bandalux, MesPack, Black 
to Grey, Vemvirotech i l’AE Ramassà.
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Els reptes d’ASCEN  

El president de l’Associació Catalana 
d’Empreses de Neteja (ASCEN), Josep 
Tres, ha parlat recentment dels reptes de 
l’associació: “És molt important ajudar les 
empreses del sector a aconseguir millors 
nivells de qualificació en criteris socials, 
en medi ambient i innovació”. 

A banda d’això, Josep Tres ha explicat 
que -en total coordinació amb la Plata-
forma Multisectorial contra la Morositat, 
de la qual formen part a través d’AFELIN- 
impulsen l’estricta aplicació de la llei per 
al compliment dels terminis de pagament 
i, a través de la Plataforma Pymes, pro-
mouen el canvi de l’actual model capita-
lista que consideren caducat per un nou 
model de capitalisme inclusiu.  

ASCEN compta amb unes instal·lacions 
de 600 m2 entre oficines i un centre de 
formació propi, amb 3 aules teòriques i 
una aula-taller.

La Comissió Europea 
reconeix la Cambra 
Arrossera del Montsià

La Cambra Arrossera del Montsià ha estat 
recentment distingida com a exemple de 
bona pràctica per la Comissió Europea, 
dins del programa European Resource 
Efficiency Knowledge Center (EREK), del 
qual forma part PIMEC com a membre 
d’SME United. 

Reconeguda per la seva tasca en econo-
mia circular, la cambra inverteix recursos i 
innovació per desenvolupar una tasca de 
sostenibilitat mediambiental, la qual per-
met garantir i preservar l’entorn del Delta 
de l’Ebre i del seu parc natural.

|  BREUS

SÓN NOTÍCIA...

MBE – Aeroport del 
Prat: El primer centre 
del món en volum de 
negoci 

El centre de Mail Boxes Etc. (MBE) a l’ae-
roport del Prat de Barcelona ha estat re-
conegut aquest any com a primer esta-
bliment d’aquesta empresa en volum de 
negoci a nivell mundial. A més, també ha 
estat considerat el més ben valorat d’Es-
panya, tot aconseguint la distinció per 
l’excel·lència pel seu treball en impressió, 
màrqueting i comunicació durant la cele-
bració de la Global Conference de MBE. 

El gerent d’aquesta franquícia creada 
l’any 2002 a l’aeroport barceloní, David 
Pugès, destaca l’esforç de l’equip per as-
solir aquesta meta. Ell va ser l’encarregat 
de recollir aquests guardons a Atenes de 
la mà de Paolo Fiorelli, propietari i presi-
dent de MBE Worldwide, i de Giuseppe 
Rudi, director d’operacions del grup. 
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Despreocupa’t de 
l’equipatge a Barcelona 
amb Bags&go
Aquesta pime ha iniciat un nou projecte 
relacionat amb la gestió d’equipatges. Es 
tracta d’un servei pensat per alliberar els 
visitants de Barcelona de carregar amb el 
seu equipatge a l’hora de moure’s per la 
ciutat, permetent que ho puguin fer amb 
total llibertat i que puguin gaudir millor 
de Barcelona sense preocupar-se de pos-
sibles robatoris o d’anar carregats amb 
pes. D’aquesta manera milloren la seva 
experiència. 

Bags&Go recull, custodia, trasllada i lliura 
l’equipatge a la terminal de creuers del 
Port de Barcelona, l’Aeroport del Prat, les 
diferents estacions de tren o autobusos, 
hotels i apartaments. A més, disposen 
d’un servei de lliurament de maletes a 
domicili a qualsevol regió del món com 
a part de la seva oferta en transport per-
sonalitzat de maletes de totes les mides.

Es tracta d’un servei que aporta valor afe-
git als diferents allotjaments turístics de 
la ciutat i que compta amb una experièn-
cia d’onze anys amb presència al Port de 
Barcelona. Fa dos anys que han volgut es-
tendre el seu servei de Transfer i consigna 
d’equipatge a tota la ciutat comtal.

|  BREUS

Els 40 anys d’OTP  
Global Engineering 

L’empresa d’enginyeria catalana OTP Glo-
bal Engineering celebra el seu 40è ani-
versari. Al llarg d’aquests anys ha crescut 
en nombre de persones treballadores i 
de projectes, mantenint els últims quatre 
anys un creixement sostingut per sobre 
del 15% anual i guanyant-se la confiança 
i el reconeixement dels seus clients, col·la-
boradors i empleats. 

Va iniciar la seva activitat com a empresa 
d’enginyeria especialitzada en el disseny, la 
direcció tècnica i la legalització tècnica i ad-
ministrativa d’instal·lacions. Des dels seus 
orígens ha col·laborat amb els seus clients, 
aportant-los valor amb solucions tècniques 
flexibles, i reinventant-se contínuament en 
funció de les seves necessitats.

Fundada l’any 1979 per Jaume Perna, l’ac-
tual president, l’empresa està dirigida per 
l’Oriol Perna i està formada per un equip 
de professionals amb una llarga experièn-
cia i compromís envers la qualitat de la 
seva feina i la satisfacció dels seus clients 
de diferents sectors: hostaleria, restau-
ració, promocions d’habitatges, edificis 
d’oficines, centres comercials i esportius, 
comerços, indústries, entre altres.

Las Planchitas neix de 
la mà de la Fundació 
PIMEC

Nuno Campos ha creat el seu somni: Las 
Planchitas, una petita taqueria mexicana 
amb elaboracions casolanes, ubicat al Ca-
rrer Enric Granados de Barcelona. Es tracta 
d’un restaurant sostenible; com a exem-
ple, les canyetes que posen a les seves 
begudes són de blat. A més, el seu equip 
està format per persones en situació de 
vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 

La Fundació PIMEC va participar i ajudar en 
la preparació, desenvolupament i creació 
del pla de negoci, i continua realitzant-ne 
un seguiment per aconseguir la consolida-
ció del restaurant. Totes aquestes accions 
es fan mitjançant l’acompanyament indi-
vidual, que consisteix en assessoraments 
per part de persones empresàries volun-
tàries que fan de mentors i mentores del 
projecte. Cal recordar que la fundació 
disposa d’un servei d’intermediació labo-
ral per ajudar a trobar feina a persones en 
situació de vulnerabilitat.  
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“LES PIMES 
FORMEN 

PART DE LA 
REVOLUCIÓ 

ENERGÈTICA” 
S’adapten per 

ser més eficients 
i sostenibles!

| ENTREVISTA A JAVIER URIARTE, DIRECTOR GENERAL D’ENDESA ENERGIA 

vida a la Xina, l’Índia i la resta d’Àsia. Ens 
enfrontem a un desafiament global que 
implica un canvi estructural a llarg termini 
en els sistemes energètics i en els models 
de creixement.

Les energies renovables ja són compe-
titives?
En els últims 7 anys el preu de les diferents 
fonts d’energia renovables s’ha anat fent 
cada vegada més competitiu, gràcies als 
avanços tecnològics. Hi ha tecnologies com 
la solar, la fotovoltaica o l’eòlica que s’han 

La transició energètica és una de les 
principals transformacions del segle 
XXI. Sorgeix com a resposta al canvi 
climàtic i l’escalfament global que ex-
perimentem des de la dècada dels 60. 
Què suposa aquest fenomen?
Al món les temperatures mitjanes estan 
augmentant entorn de 0,3 °C per dècada, 
els recursos hídrics naturals estan dismi-
nuint en la majoria de les conques i el ni-
vell del mar està pujant. Els experts estimen 
que l’energia global s’incrementarà un terç 
el 2040 per la millora dels estàndards de 

convertit en tremendament competitives, 
la qual cosa fa que siguin oportunitats per 
a equilibrar la generació cap a energies no 
fòssils.
L’escenari de partida és un sistema que ja 
té un alt nivell renovable: el 35%, sense 
comptar el sector hidroelèctric. La millora 
constant de competitivitat d’aquestes tec-
nologies ens fa pensar que acabarem tenint 
una capacitat renovable molt important.

En què consisteix el Pla Nacional Inte-
grat d’Energia i Clima?
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Dins dels Acords de París, la UE requereix als 
estats membres que remetin el pla de des-
envolupament dels objectius cada 5 anys. 
Espanya va remetre el nostre Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 amb 
objectius de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle; de penetració d’ener-
gies renovables; i d’eficiència energètica. 
Aquest pla inclou objectius per al 2030 més 
ambiciosos que els establerts:
·  Amb la descarbonització com a objectiu 

primordial i immediat, el pla estableix per 
a Espanya una reducció del 32% de les 

emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
respecte al nivell de 2015, duplicant les 
exigències de la UE.

· Sobre la penetració de les energies reno-
vables, s’estableix un objectiu del 42% 
d’ús d’aquestes energies en el mix ener-
gètic d’Espanya; 10 punts més del que 
s’estableix.

· En relació amb l’eficiència energètica, 
l’objectiu estableix una reducció del con-
sum d’energia primària del 40%, enfront 
del 32,5% de l’objectiu de la UE per a 
Espanya.

Quins sectors són claus en la transició 
energètica?
Hi ha dos sectors clarament afectats per 
aquest compromís. En el cas del sector 
elèctric el compromís és reduir més d’un 
50% les emissions de CO

2 l’any 2030, de 
manera que passin de 74 Mt a 24 Mt. En 
el sector del transport el repte és gegant, 
perquè les emissions de CO2 el 2015 eren 
de 83 Mt i l’objectiu per a l’any 2030 és 
disminuir aquestes emissions a 58 Mt, cosa 
que representa una reducció del 30%. En 
el cas del sector industrial, com podem veu-
re, el repte no s’està centrant tant en les 
emissions de CO2, com en la reducció del 
consum.

Com podem fer front al repte de les 
energies renovables?
Incrementant la generació hidràulica i to-
tes les tecnologies de generació renovable 
i disminuint el carbó, les nuclears i altres 
tecnologies de combustibles fòssils per a 
proporcionar un parc de generació el 2030 
amb una capacitat de 344 TWh, dels quals 
el 74% provindrà de fonts de generació 
renovable.
Endesa lidera la transició energètica; tre-
ballem en un entorn descentralitzat on es 
prioritza la tecnologia, amb un model que 
situa el client en el centre, com a consumi-
dor actiu, creant oportunitats per a ajudar 
les empreses a ser més eficients i compe-

titives, en un món més sostenible. Com a 
líder en el mercat B2B, tenim un gran repte: 
aconseguir que els nostres clients disposin 
del millor assessorament, serveis i eines que 
els permetin prendre decisions adequades 
per a ser més eficients i competitius.

 En aquest sentit, què ofereix Endesa a 
les pimes?
La dinàmica i la mateixa evolució del mer-
cat comporta amb plena seguretat un 
paper més actiu del consumidor. Els pi-
lars fonamentals de l’evolució del mercat 
comporten la necessitat de disposar d’un 
millor coneixement del consum d’energia 
que cada client realitza, disposant d’eines 
de gestió, com el nostre Sistema de Gestió 
Energètica, que permetin al client conèixer 
en tot moment què succeeix a les seves 
instal·lacions, com impacten en el consum 
les mesures d’eficiència energètica que im-
plementa, en definitiva, un total empode-
rament que el permet una gestió òptima 
del consum. Evolucions globals com l’in-
ternet de les coses dibuixen un nou univers 
d’oportunitats en aquesta matèria. 
Posem a disposició dels associats de PIMEC 
el nostre coneixement i experiència en pro-
jectes d’eficiència energètica: generació 
distribuïda, clima industrial, il·luminació 
eficient, recuperació de calor, mobilitat 
sostenible, fotovoltaica d’autoconsum, etc. 
L’objectiu és millorar la competitivitat dels 
associats, disminuint la seva factura ener-
gètica i millorant el medi ambient.

“Tecnologies com la 
solar, la fotovoltaica 
o l’eòlica esdevenen 

oportunitats per a equi-
librar la generació cap a 

energies no fòssils”

Llicenciat en Dret per la Univer-
sitat Complutense de Madrid i 
MBA per l’IESE. Des de setembre 
de 1998 és el responsable de la 
Direcció General de Comercialit-
zació del Grup Endesa,  i  Presi-
dent d’Endesa Energia.

| ENTREVISTA A JAVIER URIARTE, DIRECTOR GENERAL D’ENDESA ENERGIA 
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Quines mesures 
permet la nostra 

economia a l’hora 
de combatre el  

CANVI 
CLIMÀTIC?

A Catalunya l’evolució 
de les temperatures 
en els últims decennis 
ha tingut una 
tendència inequívoca 
al creixement. Davant 
d’aquesta situació 
es proposa una taxa 
progressiva sobre el 
carboni i per a tots  
els sectors



19

PIMEC proposa 
transformar el sector 
elèctric, modernitzar 
el sistema productiu i 
impulsar el model del 
cotxe elèctric amb més 
punts de càrrega, entre 

altres mesures

Després de dècades d’incertesa, avui dia 
ja hi ha consens entre la gran majoria de 
membres de la comunitat científica, la 
majoria d’institucions que tracten el tema 
i, anant més a prop, la Unió Europea, so-
bre el fet que el canvi climàtic és una rea-
litat a causa de l’acció de l’ésser humà a 
través de l’emissió de milions i milions de 
tones de gasos d’efecte hivernacle. Tam-
bé hi ha consens que cal prendre mesures 
ràpidament per corregir aquest procés, 
que pot tenir greus conseqüències per al 
planeta, per a tots nosaltres i, sobretot, 
per als nostres fills i els nostres nets.

Des de PIMEC no entrem en el debat de 
les causes i els efectes; donem crèdit al 
que afirmen els especialistes. La nostra ins-
titució, a través de la Fundació PIMEC, ha 
fet seus els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides. Així, la fundació està 
plenament implicada en la consecució 
dels 17 ODS marcats per l’ONU, i concre-
tament amb els que tenen relació directa 
amb les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle (GEH), que són els responsables de 
l’augment de la temperatura al planeta.

Davant la gravetat de la situació de l’es-
calfament global, l’Observatori de la 
PIMEC ha elaborat un informe sobre el 
canvi climàtic que consta de dues parts: 
la primera part analitza aquesta pro-
blemàtica, i la segona fa propostes en 10 
àmbits diferents, encaminades a lluitar 
contra aquesta xacra en la mesura de les 
possibilitats de la nostra economia.

Catalunya nota directament  
els efectes del canvi climàtic
En primer lloc, l’estudi de PIMEC exposa 
que a Catalunya l’evolució de les tempe-
ratures en els últims decennis ha tingut 
una tendència inequívoca al creixement, 
segons dades del Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC). La temperatura mitja-
na anual s’ha incrementat a un ritme de 
0,25º cada dècada des del 1950. Esta-

cionalment, d’acord amb l’SMC, l’estiu 
enregistra l’increment tèrmic més gran 
(0,37º per decenni); després ve la prima-
vera (+0,24º cada decenni), i per acabar 
la tardor i l’hivern, amb 0,20º i 0,19º, res-
pectivament, cada 10 anys.

Per la seva banda, l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic està elaborant des de fa 
anys el càlcul de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle que s’originen a Cata-
lunya. La sèrie, que recull el total d’emis-
sions des del 1990 fins al 2017, posa 
en relleu una reducció entre el 2005 i el 
2013, i de llavors ençà lleugers augments 
interanuals, per a situar-se el 2017 en 
45,1 GT de CO2.

És necessària la taxa sobre  
el carboni per corregir el  
canvi climàtic
Amb la situació presentada anteriorment, 
i amb l’objectiu de revertir el canvi climà-
tic amb perspectiva econòmica, l’estudi 
defensa la taxa progressiva sobre el car-
boni i per a tots els sectors, com ja pas-
sa en altres països d’Europa on és vigent 
des de l’any 2015. Els experts defensen 
que la nova taxa sobre el carboni és un 
instrument efectiu en termes de cost per 
limitar les emissions i que ha de ser pro-
gressiva perquè les empreses s’hi puguin 
anar adaptant, fins a arribar a objectius 
de reducció d’emissions. Aquesta mesu-
ra, a més a més, encoratja la innovació a 
les empreses i accelera la difusió de béns 
i serveis sostenibles.

En relació amb la taxa al CO2, que aug-
menta la fiscalitat de l’economia, PIMEC 
recorda que ha de tenir un retorn a la so-
cietat per diferents vies, com el suport a 
la compra de vehicles elèctrics, o bé que 
cal, com ha fet Suècia, reduir els costos 
de la Seguretat Social de les empreses.  

Altres propostes específiques  
per encarar el repte
Els objectius genèrics en la lluita contra el 

canvi climàtic són fer realitat la descarbo-
nització i, alhora, estendre l’electrificació 
de les economies. Tal com s’ha comentat 
anteriorment, l’instrument fonamental 
compartit per tothom és la taxa sobre 
les emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle, amb calendaris de taxes creixents i 
objectius de reducció d’emissions també 
progressius, però aquesta gran mesura va 
acompanyada d’accions més específiques 
com l’impuls dels mitjans de transport 
elèctrics (cotxes, bicicletes, patinets...), 
la reducció de la intensitat elèctrica en la 
producció i el consum, la potenciació de 
l’electrificació dels processos productius, 
l’actuació sobre l’aïllament de les cons-
truccions orientades a l’estalvi energètic, 
o l’impuls de les energies renovables.

Davant del panorama general, la patronal 
fa un seguit de propostes polítiques per 
corregir aquesta problemàtica que tenim 
al nostre planeta, entre d’altres: trans-
formar el sector elèctric, modernitzar el 
sistema productiu, atorgar un tractament 
positiu a la fiscalitat sobre el CO2, etc.  

La visió de PIMEC davant  
del repte
Els grans objectius que des de PIMEC 
considerem que s’han de plantejar són:
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·  Aconseguir una societat conscienciada i 
activa a l’hora d’aturar el canvi climàtic, 
a tots els nivells: consumidor, empresa, 
administració i educació.

·  Atorgar un lloc positiu a la fiscalitat 
sobre el CO2 com a mecanisme de co-
rrecció d’un aspecte econòmic que el 
mercat no resol: posar un preu a les 
emissions.

·  Fer de l’administració el primer exponent 
de la lluita contra el canvi climàtic, perquè 
prediqui amb l’exemple, arbitri amb políti-
ques pròpies i doni suport a les polítiques 
europees i espanyoles en aquest àmbit.

·  Transformar el sector elèctric i renovable 
implantant extensivament l’autoconsum 
i fent entrar la biomassa com a font de 
calor a la indústria, entre d’altres.

·  Modernitzar el sistema productiu (tots 
els sectors) tenint en compte objectius 
d’estalvi energètic i de reducció d’emis-
sions de GEH, amb el suport de les polí-
tiques ad hoc.

·  Comptar amb un consumidor com-
promès que adapti els seus hàbits de 
consum i inversió (habitatge, automò-
bil...) als requeriments de la lluita contra 
el canvi climàtic.

PIMEC considera que el repte és a les 
mans dels actors econòmics, però que en 
aquesta missió hi té un paper fonamen-
tal l’impuls i l’actuació de les adminis-
tracions, sobretot de la Generalitat, que 
hauria de ser el principal responsable de 
dur a terme diferents polítiques per llui-
tar contra el canvi climàtic. Malgrat això, 
i tot i que les propostes van encaminades 
a aconseguir que l’administració faci de 
palanca, PIMEC creu que el problema no 
se solucionarà si no hi ha una implicació 
dels actors privats i del mercat.

Així, des de PIMEC es creu que és fona-
mental que l’administració pública con-
troli el dia a dia del consum energètic, 
faci un inventari d’emissions i instal·li 
plaques fotovoltaiques. A més, aposta 
per desenvolupar el model del cotxe elèc-
tric amb la implantació de més punts de 
càrrega per tal d’arribar a l’objectiu de 
150.000, introduir la biomassa per calor i 
per vapor a la indústria catalana, així com 
fer un canvi cultural i tecnològic respecte 
d’aquesta temàtica. 

Presentació de l’informe 
a l’auditori PIMEC
El 22 d’octubre es va presentar en socie-
tat l’informe Catalunya davant del canvi 
climàtic a l’Auditori de PIMEC amb la 
presència del president de PIMEC, Josep 
González; el president de la Comissió 
d’Energia de PIMEC, Joan Vila, i el direc-
tor de l’Observatori de la PIMEC, Modest 
Guinjoan.

Davant de la situació presentada en l’in-
forme, Modest Guinjoan considera ne-
cessari estalviar energia i reduir les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle en els 
àmbits del consum, la mobilitat i l’habi-
tatge. “També en la producció d’ener-

Com a resultat de la 
realització d’aquest 

informe, es constata la 
necessitat d’una taxa 

sobre el CO2 per corregir 
el canvi climàtic

|  REPTES DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC
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El repte és a les mans 
dels actors econòmics, 
però en aquesta missió 
també hi té un paper 
fonamental l’impuls 

i l’actuació de les 
administracions

EL CANVI  
CLIMÀTIC,  
una revolució

gia, i això s’ha de tenir en compte en la 
fiscalitat des de l’administració pública”, 
va afegir, i va afirmar que l’actual sector 
elèctric ha d’apostar per les energies re-
novables tot implantant l’autoconsum.

Per la seva banda, el president de la 
Comissió d’Energia de la patronal, Joan 
Vila, va explicar que s’està engegant una 
nova economia d’energies renovables, 
tecnològica i digital, i alerta que no fer 
els deures en aquest moment ens pot 
fer perdre un tren molt important per a 
l’economia de Catalunya. 

El president de PIMEC, Josep González, 
va destacar que la patronal i la Fundació 
PIMEC treballen cada dia en l’aplicació i la 
difusió al teixit empresarial dels objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) 
que marca l’Agenda 2030 de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU): “Des de 
PIMEC tenim una gran sensibilitat amb 
relació a l’escalfament global, que és un 
problema molt greu, i tenim el compro-
mís de no defugir aquesta amenaça”. El 
president va assegurar que cal actuar i va 
transmetre aquest missatge a la societat 
i a les pimes per conscienciar-les i fer-les 
partícips de la lluita contra l’escalfament 
global, i va instar l’administració a fer de 
“palanca contra el canvi climàtic”.

Joan Vila
President de la  

Comissió d’Energia 

de PIMEC 

Aquestes dues set-
manes que ha durat el COP25 a Madrid 
ha estat una ocasió per anar veient per 
on aniran les coses en els propers anys. 
L’escalfament de la Terra ens afecta de 
formes diferents: en la salut, en l’aug-
ment de freqüència de gotes fredes i 
inundacions, en la pèrdua de collites i en 
la precipitació anual que, a la fi, repre-
sentarà menys aigua disponible per viure.

Sobre aquesta base, la Unió Europea 
ha decidit liderar la transició energètica 
posant objectius ambiciosos en les emis-
sions de carboni i establint un paquet de 
mesures legals i econòmiques que han 
de possibilitar el desenvolupament d’una 
nova economia verda i la creació de mul-
titud de llocs de treball. 

Aquesta acció, traslladada a Catalunya, 
implica per al 2030 la millora del 32,5% 
en l’eficiència energètica, el 32% en 
energies renovables en el total del con-
sum i la disminució del 40% del CO

2 
comptat des del 1990. Això implica que 
Catalunya ha de passar de 45 gigatones 
de CO2 a 24 Gt de CO2, tot i que, atès el 
model que tenim, no veiem com baixa-
rem de 31 Gt CO2. 

Per fer-ho, cal electrificar més l’econo-
mia, introduir el 30% de cotxes elèctrics 
(1.180.000), introduir la biomassa com a 
font de calor industrial, introduir la meta-
nització de residus agrícoles (purins), reha-
bilitar habitatges a raó de 50.000 anuals, i 
etiquetar els productes i els serveis.

Per fer tot això ens cal un relat fort, una 
pedagogia que ens mostri que el canvi és 
més cultural que tecnològic. A PIMEC hi 
estem compromesos.
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LA FORMACIÓ 
dels professionals com a 

element clau per reconèixer i 
potenciar el talent

Recentment s’ha donat a conèixer el Cli-
nic Eye Training Center (CETC), que es 
va presentar el passat 9 de setembre a 
l’Hospital Clínic de Barcelona. Es tracta 
del primer projecte d’entrenament pràctic 
en Oftalmologia en un centre públic a Eu-
ropa integrat en una àrea quirúrgica amb 
una zona específica per a docència. 

L’objectiu és que alumnes de grau de 
Medicina i Bioenginyeria, metges MIR i 
oftalmòlegs rebin la millor formació en 
aquesta especialitat. En aquest espai s’hi 
formaran prop de 500 persones cada any.

Alfredo Adán és director de l’Institut 
Clínic d’Oftalmologia (ICOF) de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona i cap del grup de 
recerca d’inflamació ocular de l’IDIBAPS. 
Compta amb estudis clínics i experimen-
tals i també és professor titular d’Oftal-

mologia de la Universitat de Barcelona. 
Explica com va sorgir aquest projecte: “El 
projecte del CETC neix quan es dissenya i 
inicia la construcció de la nova àrea qui-
rúrgica de l’Institut Clínic d’Oftalmologia. 
Aquesta nova àrea alliberava un espai 
on estan situats els actuals quiròfans de 
l’institut contigus a la nova quirúrgica”. 
En aquest sentit, afegeix que el projec-
te va créixer “amb la construcció d’una 
àrea formativa al costat dels quiròfans. És 
la unió de l’activitat real en els quiròfans 
amb la virtual”.

Com aquest projecte és sobre formació, 
el doctor Alfredo Adán destaca que “la 
formació s’ha d’impulsar des dels hospi-
tals universitaris, centres acadèmics on 
s’uneixi l’activitat assistencial, la universi-
tat i també l’empresa”, i considera que a 
Catalunya falten aquest tipus de projectes 

en què co·aborin l’empresa pública, la pri-
vada i la societat civil.

La presentació del projecte va ser clau per 
posar en valor la tasca que fan cada dia 
els especialistes de l’ICOF i l’impuls que es 
vol donar a la formació en aquesta espe-
cialitat. “La docència és un dels pilars de 
l’Hospital Clínic i aquest projecte encaixa 
amb la filosofia de la nostra institució 
d’oferir una formació de la màxima qua-
litat a tots els nivells: des dels estudiants 
dels diferents graus de la Facultat de Me-
dicina i Ciències de la Salut, fins a especia-
listes que ja exerceixen i volen aprofundir 
en un camp concret de l’oftalmologia”, 
manifesta el doctor.

Sobre el futur d’aquesta clínica creu que 
implica “treballar en la formació en oftal-
mologia per curar millor els nostres pa-
cients” i, respecte a quins són els reptes 
principals del projecte, assegura que “l’ob-
jectiu és que els estudiants i especialistes 
que vinguin disposin de la millor formació 
disponible en oftalmologia. El fet que el 
CETC estigui integrat en l’àrea quirúrgica 
permetrà que els alumnes vegin en directe 
alguna de les 40 intervencions que es fan 
cada dia. També hi haurà intercomunica-

El Clinic Eye Training Center i el programa de 
cooperació internacional constitueixen una 

iniciativa pionera a Europa que requereix un 
finançament de 570.000 €. 
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borar fent un donatiu a través del web 
de l’Hospital Clínic o bé contactant amb 
l’Àrea de Mecenatge.

Per a la construcció del CETC cal el suport 
econòmic d’empreses farmacèutiques de 
l’àmbit oftalmològic, d’empreses que no 
pertanyin a aquest àmbit i de microdona-
cions. En poc temps es veurà on han anat 
a parar les donacions: a la construcció del 
CETC. A l’entrada del CETC figuraran els 
noms de totes les empreses i dels donants.

Un projecte solidari
Aquest projecte també compta amb una 
part solidària anomenada Learn for Sight. A 
través d’aquest programa es facilitarà l’ac-
cés a l’oferta formativa i als recursos del Clí-
nic a especialistes de països del tercer món 
perquè, una vegada formats, puguin posar 
en pràctica els coneixements i aprenentat-
ges adquirits als seus països d’origen.

L’objectiu és contribuir al desenvolupa-
ment i la sostenibilitat d’aquests països 
facilitant la formació de professionals de la 
salut ocular autòctons. D’aquesta manera, 
les persones amb dèficit visual i sense re-
cursos econòmics podran tenir accés a una 
assistència oftalmològica de qualitat.

ció amb consultes externes, de les quals es 
realitzen més de 200 visites diàries”. 

A més, explica que hi haurà una aula de 
formació i un laboratori de simulació, o 
Dry Lab, que permetrà donar a conèixer 
les diferents plataformes quirúrgiques 
i diagnòstiques i que proporcionarà als 
alumnes competències bàsiques i especí-
fiques. També hi haurà un espai Wet Lab, 
de cirurgia experimental, per proporcio-
nar formació sobre cirurgia de cataracta, 
retina, còrnia, glaucoma i cirurgia oculo-
plàstica. 

El Clinic Eye Training Center i el programa 
de cooperació internacional constitueixen 
una iniciativa pionera a Europa que re-
quereix un finançament de 570.000 €. 
L’Hospital Clínic ha iniciat una campanya 
de captació de fons per finançar el CETC 
que compta amb el suport dels actors Jo-
sep Maria Pou i Queco Novell, els quals 
han participat en un vídeo promocional 
que presenta la iniciativa, titulat “El que 
no et cansaries de veure”. També compta 
amb el suport de Marc Márquez com a 
ambaixador del programa de cooperació 
Learn for Sight. Qui ho vulgui hi pot co·a-

La formació dels  
professionals és 

clau per reconèixer 
i potenciar el talent, 
especialment entre  

els joves
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Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT 
han fet aquest octubre una crida a insti-
tucions, partits polítics, entitats socials i 
econòmiques, i a la ciutadania en gene-
ral, a restablir els espais de convivència i 
cohesió social que facilitin un clima idoni 
per al diàleg i la negociació que garanteixi 
l’estabilitat política, econòmica i social que 
Catalunya necessita.

Com a agents socials i econòmics recone-
guts en la concertació, i legitimats per la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya com a més representatius de l’àm-
bit socioeconòmic del país, confiem que, un 
cop acabada la via judicial, la política està 
obligada a trobar els mecanismes per resol-
dre la complexa situació en què ens trobem 
i que, lluny d’intensificar les tensions, ha de 
reforçar els espais de convivència, de diàleg 
i de legalitat buscant solucions polítiques 
col·lectives i personals, com és el cas dels 

ELS AGENTS SOCIALS 
reclamen estabilitat 

política, econòmica i social
Els agents socials i econòmics ens comprometem inequívocament en el 

desenvolupament de Catalunya,  reforçant els instruments de vertebració 
democràtica de les relacions laborals, socials i econòmiques del país.

condemnats amb penes de presó.

Entenem que els partits polítics han de res-
taurar mecanismes de relació que puguin 
superar els blocs actuals. El respecte i la 
cooperació entre les diferents opcions és 
imprescindible per a una saludable nor-
malitat democràtica en el funcionament 
de les institucions de Catalunya.

La normalitat institucional ha de permetre 
respondre a les necessitats socials de la 
ciutadania que pateix una greu desigual-
tat econòmica. També les empreses ne-
cessiten respostes per afrontar el present 
i el futur de la transformació econòmica 
i productiva i les transformacions estruc-
turals de la digitalització, la robotització, 
la transició energètica i els reptes climàtics 
i demogràfics. El lideratge institucional 
davant aquests reptes és necessari per mi-
llorar la capacitat d’ocupació i de redistri-

bució de la riquesa en la construcció d’una 
Catalunya de progrés i prosperitat.

Recuperar la normalitat institucional ha de 
permetre, a més, entomar un procés de 
negociació entre institucions per trobar so-
lucions progressivament satisfactòries per 
a les parts afectades pel conflicte polític, ja 
que la situació actual perjudica els interes-
sos de la societat catalana i espanyola.

Els agents socials i econòmics ens com-
prometem inequívocament en el desen-
volupament de Catalunya,  reforçant els 
espais de concertació social, l’Acord Inter-
professional de Catalunya, el Consell de 
Relacions Laborals, el Consell Rector de la 
Formació Professional i el Pacte Nacional 
per a la Indústria que són, entre d’altres, 
instruments de vertebració democràtica 
de les relacions laborals, socials i econòmi-
ques del país.
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MANIFEST A favor del 
progrés de Catalunya
El 23 d’octubre PIMEC i Foment del Treball 
van presentar un manifest conjunt com a 
resposta a la situació que està vivint Cata-
lunya, i sobretot a la que va viure durant 
els dies després de la publicació de la sen-
tència del Tribunal Suprem als líders polí-
tics catalans que són a la presó.

L’acte va comptar amb la participació del 
president de PIMEC, Josep González, i del 
president de Foment del Treball, Josep 
Sánchez-Llibre, així com d’altres membres 
de les dues entitats i de representants de 
diferents sectors econòmics.

El manifest, titulat A favor del progrés de 
Catalunya, recull aquests 10 punts:
1. El conflicte que estem vivint a Cata-

lunya és polític i, per tant, la sortida 
passa per la negociació, la transacció i 
l’acord, les úniques vies en democràcia 
per resoldre els problemes.

2. Els governs i les forces polítiques han 
d’assumir la seva responsabilitat i han 
de seure junts per parlar i arribar a 
acords, sense excuses.

3. La concreció d’aquest manifest és la de-
mostració que l’entesa és possible, ja que 
les entitats que el signem som represen-
tants de sensibilitats diferents, i fins i tot 
oposades, però hem tingut la capacitat 
d’aparcar les nostres diferències per bus-
car el benefici del conjunt de la societat.

4. Els fets ocorreguts han tingut un im-
pacte negatiu en l’economia catalana i 
estan afectant sectors sensibles com el 
turisme, el comerç i la restauració.

5. Barcelona i Catalunya estan patint uns 
aldarulls que perjudiquen la seva imat-
ge. La violència ens fa pitjors com a so-
cietats i la condemnem sense pal·liatius.

6. Demanem el màxim suport polític i so-
cial al manteniment de la pau social.

7. L’activitat econòmica necessita segu-
retat jurídica i que la mobilitat estigui 
garantida. La política ha de propiciar 
aquest marc.

8. Barcelona es caracteritza per ser una 
ciutat oberta, acollidora, plural i soli-
dària, i ho ha de continuar sent.

9. Els governs espanyol i català han d’es-
forçar-se per deixar de banda els inte-
ressos electorals i recuperar una bona 
relació institucional.

10.Cal que la classe política posi fi als dis-
cursos buits i banals i passi a l’acció 
per arribar a acords i prendre deci-
sions. No pot traslladar a la societat 
una sensació de desgovern.
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El president de la Generalitat, Quim Torra, 
ha manifestat durant la cloenda del I Con-
grés de l’FP de Catalunya, celebrat aquest 
21 de novembre, que prioritzaran la Forma-
ció Professional com demanen els agents 
socials i econòmics més representatius de 
Catalunya: CCOO Catalunya, UGT Cata-
lunya, Foment del Treball i PIMEC. 

El cap de l’executiu català s’ha compromès 
a apostar per un model de Formació Pro-
fessional de qualitat que actuï com a mo-
tor de competitivitat i ocupabilitat, i que 
permeti afrontar el nou context de trans-
formació del mercat de treball. 

Les conclusions del Congrés es resu-
meixen en cinc eixos:

· Posar en marxa de l’Agència Pública 
de Formació i Qualificació Profes-
sional de Catalunya, com a instrument 
d’impuls de la integració de la Formació 
Professional, i destinar-hi els recursos 
necessaris.

· Dotar el sistema d’un instrument pros-
pectiu que permeti conèixer les da-
des i l’evolució del mercat de treball, 
per tal d’adaptar el sistema de formació 
a la realitat actual i futura.

· Apostar de manera clara i decidida per 
una orientació professional integral, 
transversal i al llarg de la vida, i que 
situï les necessitats de les empreses en 
l’origen i destí dels itineraris, i la persona 
al centre del sistema.

· Introduir elements de flexibilitat i de 
recursos humans i materials que facili-
tin l’adaptació a la diversitat i composició 
del teixit productiu català, així com a les 
noves necessitats del mercat de treball.

· Impulsar la participació de l’empresa 
a través del reconeixement del seu 

El I CONGRÉS 
DE L’FP DE 

CATALUNYA 
aconsegueix el consens 

per prioritzar la Formació 
Professional com a motor de 

la competitivitat

|  I  CONGRÉS DE L’FP DE CATALUNYA
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paper com a agent formatiu del sis-
tema, tot fomentant el seu compromís 
amb nivells més alts de compartició de 
les responsabilitats formatives.

En la seva intervenció, Pere Aragonès ha 
expressat la voluntat de la Generalitat 
en el sentit que la Formació Professional 
“deixi de ser una segona opció” i ha as-
segurat que el Govern català lluita contra 
l’abandonament dels estudis i treballa 
per fer arribar fins al 75% el rendiment 
acadèmic l’any 2020.

El president de PIMEC, Josep González, 
ha justificat l’organització del Congrés 
deixant palès que “els països europeus 
més competitius són aquells amb una 
oferta d’FP més ajustada a les necessitats 
reals de les seves empreses. En canvi, a 
Catalunya patim una important bretxa del 
talent que es manifesta en l’actual context 
en què conviuen paradoxalment índexs 
elevats d’atur amb llocs de treball vacants 
en empreses que no es poden cobrir per 
manca de persones amb la qualificació 
adequada”.

Més de 300 persones han assistit a 
aquest primer Congrés, celebrat al Pa-

Quim Torra: “Aquest 
primer congrés era 

absolutament necessari; 
l’FP ha de ser un dels 
grans consensos que 

hem de tirar endavant 
el Govern i els agents 
socials. La Formació 

Professional és un tema 
de país. Per tenir un país 
competitiu necessitem 

professionals qualificats 
i una FP de prestigi”

21 de novembre de 2019 
Palau Reial de Pedralbes, Barcelona

I Congrés de l’FP 
de Catalunya

lau Reial de Pedralbes de Barcelona, que 
ha comptat amb la coorganització del 
Diplocat i del Centre d’Estudis Econò-
mics i Socials, el patrocini de la Funda-
ció Bankia, i amb les organitzacions em-
presarials i sindicals més representatives 
de Catalunya -CCOO, UGT, Foment del 
Treball i PIMEC- com a comitè impulsor 
del congrés, i més de 40 entitats, gremis 
i associacions adherits per donar suport a 
aquesta iniciativa. 

L’acte també ha comptat amb la partici-
pació del vicepresident i conseller d’Eco-
nomia, Pere Aragonès; del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani; del secretari general de CCOO 
Catalunya, Javier Pacheco; del secreta-
ri general de Foment del Treball, David 
Tornos; del secretari general d’UGT Ca-
talunya, Camil Ros, i del secretari general 
de PIMEC, Antoni Cañete; a més dels 34 
ponents de les ponències i taules de de-
bat que s’hi han desenvolupat.

Aquest congrés s’emmarca i forma part de 
la Setmana Europea de la Formació Profes-
sional, una iniciativa de la Comissió Europea 
amb la qual es pretén fomentar la conscien-
ciació i l’atractiu de l’educació i l’FP. 

D’esquerra a dreta, Antoni Cañete, Josep González, Quim Torra, Javier Pacheco, Camil Ros i David Tornos.
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1A NIT DELS 
AUTÒNOMS DE 

CATALUNYA
Autònoms PIMEC distingeix cinc professionals autònoms i un gremi en la 

1a Nit dels Autònoms de Catalunya.

Autònoms PIMEC va celebrar el 21 d’octu-
bre la 1a Nit dels Autònoms de Catalunya, 
en què es van lliurar sis premis a professio-
nals autònoms per trajectòria professional 
destacada, amb l’objectiu de fer visible l’acti-
vitat d’aquest col·lectiu com a factor clau en 
l’impuls de l’economia i la creació de riquesa 
i ocupació al país.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, Chakir el Homrani, va lliurar diversos 
premis a autònoms catalans que han des-

tacat en diferents àmbits, i en el seu discurs 
va dir que “la figura de l’autònom és central 
en la nostra economia, ja que aporta valor 
afegit, creativitat, i fortalesa, i és una de les 
figures més flexibles en un entorn canviant 
com és el del treball”. “A l’estiu es va cons-
tituir per fi el Consell del Treball Autònom, i 
Autònoms PIMEC ha estat un dels impulsors 
que n’ha permès el desbloqueig”, va afegir.

El president de la patronal, Josep González, 
que també va entregar alguns guardons, va 

destacar que “Autònoms PIMEC creix en 
nombre d’associats gràcies a la seva tasca a 
favor del col·lectiu”. I va felicitar-ne el pre-
sident i la junta directiva per les fites acon-
seguides.

En la seva intervenció, el president d’Autò-
noms PIMEC, Miquel Camps, va assegurar 
que a Catalunya hi ha 550.000 autònoms “i 
no es parla d’aquest col·lectiu quan és part 
fonamental del teixit productiu del país”. 
En aquest sentit, va explicar que l’objectiu 
d’Autònoms PIMEC és donar visibilitat a la 
seva tasca i també “que tot aquell que tin-
gui talent faci el pas i perdi la por a fer-se 
autònom”. Per aconseguir-ho, va proposar 
“acabar amb la morositat empresarial a tra-
vés d’un règim sancionador, simplificant la 
burocràcia administrativa, creant la figura de 
l’autònom digital i millorant qüestions com 
el finançament i la segona oportunitat”.

L’esdeveniment estava alineat amb els 
objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’ONU, concretament amb el 8 
(treball digne i creixement econòmic) i el 17 
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Premi a la persona autònoma de 
Lleida: 
MONTSERRAT ROSSELL.
Enginyera química de professió, el seu mo-
del de negoci consisteix a dissenyar, fabricar 
i comercialitzar productes d’alt valor afegit 
per a la nutrició, la protecció i l’estimulació 
dels cultius amb un cert grau de tecnifica-
ció. Durant la seva trajectòria ha contribuït a 
crear una agricultura sostenible i respectuo-
sa amb el medi ambient, amb l’objectiu que 
els agricultors obtinguin les millors solucions 
i productes per nodrir i protegir els seus cul-
tius. Ha creat dues empreses filials, al Marroc 
i a Colòmbia.

Premi a la persona autònoma de 
Barcelona:  
ANNA ALMÉCIJA.
Criminòloga de formació, està especialitza-
da en la seguretat en esdeveniments mu-
sicals i esportius i en la incorporació de la 
perspectiva de gènere. Ha treballat per a 
promotores com Live Nation i per a ajun-
taments com els de Barcelona o Madrid, i 
actualment treballa al departament d’Inte-
rior de la Generalitat de Catalunya, com a 
responsable de la prevenció de la violència 
de gènere i sexual en grans esdeveniments 
i en el protocol contra les violències sexuals 
en entorns d’oci.

Reconeixement a la trajectòria profes-
sional d’una persona autònoma:
DÍDAC LEE.
Enginyer informàtic de formació, ha fundat 
més de 15 empreses i és conseller delegat 
d’Inspirit, grup d’empreses tecnològiques i 
innovadores. Ha estat directiu del FC Barce-
lona, ha rebut el premi al millor emprenedor 
tecnològic per la Universitat de Cambridge, 
ha guanyat el Premi Nacional d’Internet de 
la Generalitat i ha estat reconegut per l’IE-
SE com un dels empresaris de menys de 40 
anys més influents. El seu nom figura en el 
top 100 dels influencers digitals europeus de 
la revista Wired.

Premi a la persona autònoma  
de Girona: 
ANTONI ESCUDERO
Quan era jove va treballar en moltes vere-
mes i va fer de cambrer a la Jonquera i el 
Pertús. Més endavant va obrir un petit su-
permercat a la Jonquera: era la primera 
empresa familiar del Grup Escudero. Ara té 
dos supermercats, un hotel, quatre restau-
rants, una gasolinera, una botiga d’esports 
i el celler Castell de Biart, que ha creat una 
marca de vins pròpia. També cal destacar la 
seva tasca en el món de l’associacionisme, 
des d’on ha defensat sempre el paper de 
l’autònom.

Reconeixement a l’acció de suport a 
les persones autònomes: 
GREMI D’INSTAL·LADORS DEL BAIX 
LLOBREGAT.
Aquest gremi, Gremibaix Fundació i l’ETIF 
participen en el projecte ITINERE 4.0, pro-
jecte emmarcat en el programa de ga-
rantia juvenil per facilitar la incorporació 
laboral i professional dels joves en l’àm-
bit del manteniment d’infraestructures 
d’energies, i per donar resposta a les més 
de 500 empreses instal·ladores i persones 
autònomes que actualment hi estan adhe-
rides i que pateixen una forta manca de 
personal qualificat.

Premi a la persona autònoma de 
Tarragona:  
JAUME TAULATS I SOLER.
Es va iniciar com a aprenent de delineant i, 
compaginant feina i estudis, va aconseguir 
ser projectista mecànic. El 1979 va crear la 
seva pròpia empresa, que es va especialit-
zar en l’envasament de productes químics 
amb risc d’explosió, inflamació, corrosió o 
toxicitat. Després de 40 anys ha aconseguit 
exportar a 27 països i ha fet més de 500 pro-
jectes, i les seves envasadores omplen més 
d’11 milions de bidons cada any. A més, 
ha compaginat la seva activitat professional 
amb la participació i l’acció social.

Professionals autònoms premiats en la  
1a Nit dels Autònoms de Catalunya:
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PIMEC Dona i Empresa impulsarà dos 
projectes europeus centrats en innovació 
i internacionalització i proposa la creació 
d’una acceleradora de pimes amb perspec-
tiva de gènere, així com la posada en marxa 
d’una agència internacional per al desenvo-
lupament de xarxes de dones. 

El passat 15 de novembre, més de 80 do-
nes empresàries van assistir al I Seminari de 
la Dona, organitzat per la Comissió Dona i 
Empresa de PIMEC amb l’objectiu d’identifi-
car línies de treball transversals per promou-
re mesures en l’àmbit de la innovació i de la 
internacionalització empresarial.En aquest 
sentit, i seguint la línia de les conclusions del 

I Congrés Dona i Empresa celebrat ara fa un 
any, la presidenta de la Comissió Dona i Em-
presa de PIMEC, Iolanda Piedra, ha aconse-
guit el compromís de l’eurodiputada Diana 
Riba de portar al Parlament Europeu dos 
projectes impulsats per la Comissió. 

D’una banda, es proposa la creació i 
l’impuls d’una agència internacional que 
desenvolupi una xarxa de dones em-
presàries en aquest àmbit, tot promovent 
el networking femení internacional per 
regions. D’altra banda, en l’àmbit de la in-
novació es proposa crear una acceleradora 
de pimes liderades per equips de treball di-
versos que tinguin perspectiva de gènere.

I SEMINARI DE LA DONA Els informes presentats  
al seminari
La cofundadora de WA4STEAM, Gloria Lo-
renzo, va presentar l’informe Innovació a 
l’empresa i lideratge femení, que dona una 
perspectiva personal de cap a on va la in-
novació, així com de la posició que ocupa la 
dona en el lideratge del desenvolupament 
de la tecnologia, de l’accés al capital i l’im-
pacte d’aquesta tecnologia. 
També es va presentar l’informe Interna-
cionalització de l’empresa amb lideratge 
femení, escrit per Ewa Widlak, consulto-
ra internacional en temes d’igualtat de 
gènere, especialista en l’apoderament 
econòmic i polític de dones.

El Seminari va comptar amb la participació 
de Diana Riba, diputada al Parlament Eu-
ropeu; Ramon Tremosa, exdiputat al Parla-
ment Europeu; Laura Martínez, presidenta 
de l’Institut Català de les Dones; Mireia 
Borrell, secretària d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea, i Josep González, president 
de PIMEC. Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.

El Palau de Congressos de La Llotja de Llei-
da ha acollit la gran trobada de les pimes 
impulsada per PIMEC Lleida sota la de-
nominació “Lleida Empresa 2019”, i que 
s’ha centrat en la gestió i la retenció del 
talent dins les empreses. Es tracta de la se-
gona edició d’aquest esdeveniment, que 
enguany ha estat conduït pel periodista 
Lluís Caelles, i en la qual han participat di-
ferents personalitats com el president de 
la Diputació de Lleida, Joan Talarn, el sub-
delegat del Govern a Lleida, Josep Cres-

pín, i el delegat de la Generalitat a Lleida, 
Ramon Farré.

En la seva intervenció, el president de PIMEC 
Josep González ha recordat que aquesta 
jornada és, a més, un acte de solidaritat em-
presarial en col·laboració amb el programa 
Empersona de la Fundació PIMEC sobre la 
segona oportunitat. Per la seva banda, el 
president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, ha 
destacat que al territori les pimes són el mo-
tor de l’economia i un gran actiu: “Des de 

Més de 400 persones empresàries i 
autònomes participen a la gran jornada de 
LES PIMES DE LLEIDA

PIMEC Lleida  ajudem, defensem i represen-
tem tant pimes com autònoms i treballem 
per millorar la seva competitivitat i solucio-
nar els seus problemes”. 

Durant la trobada, PIMEC Lleida ha recone-
gut les empreses sòcies més antigues de la 
patronal al territori en un acte que ha comp-
tat amb la participació de l’empresària Pilar 
Jericó, que ha pronunciat una conferència 
sobre la mentalitat del canvi a les empreses 
a l’hora de comprometre el talent. 



La patronal europea de pimes SME Uni-
ted ha celebrat a començaments d’aquest 
mes de desembre la seva assemblea anual, 
en la qual ha escollit el nou president per 
al proper mandat i ha ratificat el president 
de PIMEC, Josep González, com a vicepre-
sident i membre de la seva Junta Directiva.

El nou president d’SME United és el fran-
cès Alban Maggiar, empresari del sector 
dels complements alimentaris i actual 
vicepresident de la patronal francesa de 
pimes CPME, amb la qual PIMEC manté 
una llarga i estreta relació. 

La Junta Directiva d’SME United seguirà 
comptant amb Josep González, el qual 
prestarà especial atenció a la captació de 
nous membres per a l’organització eu-
ropea. González ha valorat que “Alban 
Maggiar aporta una llarga experiència 

empresarial i un profund coneixement 
de les relacions institucionals europees, a 
més d’entendre bé la realitat de Catalun-
ya i Espanya”. 

L’assemblea ha conclòs amb una decla-
ració institucional adreçada a la nova 
Comissió Europea, que ha iniciat el seu 
mandat el passat 1 de desembre. La de-
claració, entre d’altres qüestions, reclama 
que es tinguin en compte les pimes en to-
tes les polítiques i normatives europees, 
pensant primer en petita escala i dedi-
cant-los els recursos que els correspon 
pel seu pes dins l’economia. 

SME United compta amb 65 socis de 30 
països, que representen 24 milions de 
pimes amb 150 milions de treballadors. 
És un dels agents econòmics i socials a 
escala europea.

El passat dia 2 de desembre l’Institut d’Es-
tudis Financers (IEF) va celebrar la XII edició 
dels Premis a l’Excel·lència Financera. 

En el curs de l’esdeveniment, es va fer una 
menció honorífica a títol pòstum a l’Eva 
Prats, directora de comunicació de PIMEC, 
a qui es va atorgar el reconeixement sobre 
comunicació. Els seus germans van recollir 
el guardó.

Josep González, REELEGIT 
VICEPRESIDENT DE LA 
PATRONAL EUROPEA SME 
UNITED

MENCIÓ HONORÍFICA a Eva Prats

Josep González i Alban Maggiar.
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SOM NOTÍCIA...
Jaume Marimón,  
distingit soci honorari

PIMEC ha distingit Jaume Marimon com a 
soci honorari de l’entitat per la seva significa-
tiva contribució al desenvolupament de l’as-
sociacionisme empresarial a Catalunya. La 
distinció li ha atorgat el president de PIMEC, 
Josep González, en el marc d’un acte que 
ha comptat amb la presència de la secretària 
d’Empresa i Coneixement, Marta Felip.
Jaume Marimon és un empresari i xef llei-
datà que dirigeix l’Hostal Jaumet. En l’àm-
bit associatiu, ha format part de nombroses 
entitats i organismes des d’on ha defensat 
sempre els interessos de les pimes. Va ser 
el primer president de PIMEC Lleida, càrrec 
que va ocupar durant més de 12 anys, en 
què va ajudar a consolidar el teixit produc-
tiu lleidatà. Entre altres càrrecs, va ser pre-
sident de PIMEC Turisme, president del Pa-
tronat de Turisme de Lleida i de la Comissió 
de Turisme de la Cambra de Comerç lleida-
tana, així com vicepresident de la Confede-
ració Empresarial d’Hoteleria i Restauració 
de Catalunya i de la Federació d’Hoteleria 
de Lleida.

El Ministeri d’Indústria 
i PIMEC impulsen els 
Punts d’Atenció a  
l’Emprenedor
El secretari general de PIMEC, Antoni Ca-
ñete, i el secretari general d’Indústria i Pime, 
Raül Blanco, en presència del president 
de PIMEC, Josep González, han celebrat 
una reunió per tractar les actuacions previs-
tes en el conveni sobre els establiments de 
Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) inte-
grats en el Centre d’Informació i Xarxa de 
Creació d’Empreses (CIRCE), amb l’objectiu 
d’afavorir la creació de noves empreses.

PIMEC i el Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme assessoraran gratuïtament, a través 
d’aquestes oficines, emprenedors i micro, 
petits i mitjans empresaris, donant-los suport 
en la internacionalització dels seus negocis, i 
prestant serveis d’informació, tramitació de 
documentació, formació i suport al finança-
ment empresarial. Les oficines se situaran en 
espais de PIMEC que s’han adequat per des-
envolupar les funcions establertes.

Núria Marín inaugura 
la nova delegació de 
PIMEC a L’Hospitalet 

L’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobre-
gat, Núria Marín, ha participat en la in-
auguració de la delegació de PIMEC a la 
ciutat, que se suma a les 18 seus i delega-
cions que la patronal té arreu del territori 
català. També hi han assistit el president 
de PIMEC, Josep González; la tinenta 
d’alcaldia d’Ocupació, Turisme i Econo-
mia Social, Rocío Ramírez; el president 
de PIMEC Barcelona, Víctor Campdela-
creu; el president de PIMEC Baix Llobre-
gat-L’Hospitalet, Joan Soler, i el president 
d’APEI, Ramon Casas. 

“Vull agrair la col·laboració de PIMEC com a 
entitat arrelada al territori i felicitar-la per la 
inauguració d’aquesta nova delegació”, ha 
manifestat Núria Marín mentre que Josep 
González ha dit que PIMEC, com a organit-
zació que defensa i representa les pimes, “és 
present al territori al costat del teixit produc-
tiu amb el desig d’atendre millor les seves 
necessitats”.



33

PIMEC Joves analitza 
a Girona la situació i 
els reptes de futur dels 
joves empresaris i  
empresàries

PIMEC Joves ha celebrat la seva trobada 
anual “PIMEC Joves Day” a Girona, on 
els diferents membres de PIMEC Joves 
d’arreu del territori català han analitzat la 
situació i els reptes de futur, tant dels joves 
empresaris com dels que formen part del 
col·lectiu d’autònoms. Aquesta jornada ha 
comptat amb les participacions del presi-
dent de PIMEC Joves, Josep Soto, i del 
president de PIMEC Joves Girona, Aleix 
Gorgorió.

El president de PIMEC Girona, Pere Corne-
llà, ha fet una ponència sota el títol “De-
coding Coffee”. A més, la reunió ha servit 
per desenvolupar quatre grups de treball 
sobre diferents temàtiques: acords estra-
tègics i serveis, representació institucional, 
reglament i governança, i networking. 
Les conclusions d’aquests grups de treball 
centraran el pla estratègic de PIMEC Joves 
per al pròxim any 2020. 

Els canvis al sector de 
l’automòbil i les opor-
tunitats que generen 
per a les pimes 

PIMEC i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat han celebrat recentment el “PIMEC 
Fòrum. Transformació del sector de l’au-
tomòbil”, una jornada de reflexió sobre la 
indústria de l’automòbil a Catalunya, en la 
qual més de 150 assistents han conegut de 
primera mà les alternatives i les oportunitats 
davant dels nous reptes d’un dels sectors 
econòmics més importants del territori.

L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ha 
destacat la importància de la col·laboració 
publicoprivada per portar a terme accions 
de suport al teixit empresarial de la ciutat i 
el president de PIMEC, Josep González, ha 
destacat que es col·labora estretament en el 
disseny del Programa de Suport a la Indús-
tria de la Mobilitat i l’Automoció. En aquest 
sentit, entén que és indispensable una par-
tida pressupostària extraordinària per poder 
desenvolupar-lo amb garanties.

Una cinquantena de 
pimes comencen el 
programa “Accelera el 
creixement” de la mà 
de PIMEC i la Diputació 
de Barcelona 

Cinquanta pimes de la demarcació de Bar-
celona participen a la 8a edició del progra-
ma “Accelera el creixement”, organitzat 
per PIMEC i la Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu d’ajudar-les a impulsar el seu 
desenvolupament. 
La diputada presidenta de l’Àrea de Des-
envolupament Econòmic de la Diputació, 
Eva Menor, i el director executiu de PI-
MEC, David Giménez, van donar el tret de 
sortida a aquest programa per a pimes, de 
les quals destaquem que:
· El 56% són petites, el 36% són micro, i 

el 8% són mitjanes.

· Un 28% són del V. Occidental, un 16% 
del V. Oriental, un 14% del Maresme, un 
10% del Baix Llobregat i Osona, un 8% 
del Barcelonès, un 6% de l’Alt Penedès i 
Bages, i un 2% del Berguedà.

· El 52% són del sector industrial, un 28% 
de serveis, un 18% de comerç, i un 2% 
de construcció i indústria auxiliar.
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L’any 2018 el 87% de les empreses 
han estat víctimes de ciberatacs. Els 
nous fluxos de treball estan conduint 
cada vegada més les nostres dades 
fora de les xarxes corporatives, cap a 
dispositius i aplicacions que l’organit-
zació no controla. Phishing, malware, 
o ramsonware són nous conceptes 
amb els quals, malauradament, estem cada vegada més fa-
miliaritzats. 

Fer còpia de seguretat  
• Identifiqui el que necessita guardar. Les còpies de segure-

tat han de formar part del dia a dia.
• Comprovi que es poden restaurar les còpies de seguretat.
• Asseguri’s que el dispositiu que conté la còpia de seguretat 

no estigui connectat permanentment al dispositiu amb 
la còpia original.

Formar i conscienciar contra l’enginyeria social 
• Informi’s sobre els atacs d’enginyeria social més habi-

tuals.
• Comprovi si hi ha signes d’engany evidents en el mis-

satge, com ortografia, o gramàtica deficients, o versions de 
logotips de baixa qualitat.

• Informi els membres de l’empresa que la informació per-
sonal que comparteixen a Internet pot ser utilitzada per fer 
atacs dirigits d’enginyeria social.  

• Tingui desactivada per defecte l’opció “compres per In-
ternet” de totes les targetes de crèdit de l’empresa, i acti-
vi-la només per realitzar un pagament.  

• No castigui el personal víctima d’un atac, ja que altres evita-
ran informar-ne en un futur.

Consells de  
CIBERSEGURETAT  
per a pimes

Andreu Bru 
Director de Tecnologia i Innovació de PIMEC

L’any 2018 el 87% 
de les empreses 

han estat víctimes 
de ciberatacs

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

el portal de les pimes  
dia

|  PIME AL DIA

Consulta i descarrega’t 
la GUIA D’OBLIGACIONS
EN MATÈRIA D’IGUALTAT 
a pimecigualtat.org

Des de PIMEC i la Fundació PIMEC hem elaborat, amb el suport del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, la GUIA D'OBLIGACIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT.  

RECURSOS
◆ Plans d’igualtat

◆ Mesures d’igualtat

◆ Protocol per prevenir i abordar les 
situacions d’assetjament sexual o 
per raó de sexe

◆ Mesures de conciliació i 
corresponsabilitat

FORMACIÓ
◆ Cursos i píndoles de formació 

contínua professional en matèria 
d’igualtat de recursos humans i 
igualtat

GUIES
◆ Guies per a microempresa. Inserció. 
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Ja coneixes els recursos 
i plans disponibles per a implementar 

MESURES PER A LA 

IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES 
A LA TEVA EMPRESA?

En línia amb 
l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. 
17 ODS (Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible)

Prevenir el dany causat per  
programari maliciós (malware)
• Utilitzi programari antivirus. 
• Instal·li només programes aprovats i de fonts conegudes.
• Actualitzi tot el programari i el firmware mitjançant l’ac-

tualització automàtica proporcionada pels fabricants. 
• Controli l’accés a mitjans extraïbles, com targetes SD i 

memòries USB. 
• Tingui especial cura amb els fitxers adjunts al correu electrò-

nic, sobretot si són executables.
• Activi el tallafoc que inclou el sistema operatiu.  

Utilitzar contrasenyes per evitar que persones no 
autoritzades accedeixin als dispositius i dades
• Asseguri’s que tots els dispositius facin servir productes que 

requereixin una contrasenya d’inici. 
• Utilitzi l’autenticació de doble factor (2FA) sempre que sigui 

possible. 
• Eviti l’ús de contrasenyes predictibles i les contrasenyes més 

comunes que els delinqüents poden endevinar.
• Canviï les contrasenyes predeterminades dels fabricants 

abans que es distribueixin al personal.
• Una contrasenya segura ha de tenir números, lletres, símbols 

i majúscules i minúscules, i una longitud mínima de 8 caràcters.

Mantenir segurs els telèfons  
intel·ligents (i tauletes)
• Utilitzi  una solució antivirus per pro-

tegir també els seus dispositius mòbils.
• Activi la protecció d’accés per a dis-

positius mòbils. 
• Configuri la gestió remota dels dis-

positius. En cas de pèrdua o robatori, 
podran ser rastrejats, esborrats o blo-
quejats.

• Activi l’opció d’actualització au-
tomàtica per mantenir actualitzats els 
seus dispositius i aplicacions. 

• Substitueixi els dispositius que ja no 
disposen de suport per part dels ve-
nedors i busqui altres alternatives.

• No es connecti a punts d’accés pú-
blic de wifi, utilitzi connexions 3G,4G 
o VPN.
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T’ACOMPANYEM PER IMPULSAR 
LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA TEVA EMPRESA

PROGRAMA

Saps que tens grans oportunitats als mercats internacionals?
I saps que, com a pime, també hi pots accedir?

Programa exclusiu de 6 mesos de durada per a socis de PIMEC.
HORARI ADAPTAT I A PREU PIME
INICI: MARÇ 2020

Xavier Guiu  |  xguiu@pimec.org  |  93 496 45 00 pimec.org

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA EXPORTA?

1. Estratègia internacional. Anàlisi, definició estratègica, identificació de mercats i canals, 
pla d’acció i pressupost.

2. Contactes. Creació de la base de dades de clients potencials, filtratge i qualificació.

3. Accés als mercats o negociació. Contacte, presentació de l’empresa, seguiment i gestió 
comercial. Agenda de negocis i suport a les negociacions.

TRENCA LES BARRERES!

En línia amb 
l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. 
17 ODS (Objectius de 

Desenvolupament Sostenible)


