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EMPRESES
Incapto Coffee: una pime que  
neix en plena pandèmia                                    
 

PANORAMA
Els sectors oblidats d’aquesta crisi 
econòmica causada per la Covid-19 
     

FEM
PIMEC Covid Free  apropa els tests 
ràpids d’antígens als polígons 

SALVADOR ILLA  
A LA 33A EDICIÓ DELS PREMIS PIMES 
“Sense salut no hi ha economia i,  
alhora, l’economia és fonamental  
per a la salut dels països”



I també ens acostem a tu amb la nostra presència a fires.
CONSULTA L'AGENDA I ELS AVANTATGES PER A SOCIS DE PIMEC:

pimectransformaciodigital.org  |  Tel. 93 496 45 00

DIGITAL AMB PIMEC!
A LA TRANSFORMACIÓ

SUMA’T

Un projecte impulsat per PIMEC i finançat per la Fundació Endesa amb l’objectiu 
d’ajudar les pimes en el seu procés de digitalització. Busquem 100 empreses que 
comptaran amb més de 24 hores de consultoria personalitzada, masterclasses i 

altres activitats grupals, valorades en més de 2.000 €

L’objectiu general d’aquest programa és millorar la competitivitat de les petites
 i mitjanes empreses seleccionades a través del desenvolupament d’un pla de 

digitalització que les faci més competitives.

TRANSFORMACIÓ 
Digital

100% FINANÇAT
 PER LA FUNDACIÓ ENDESA I IMPULSAT PER PIMEC

AQUEST PROGRAMA 
ÉS 100% FINANÇAT

Treballarem amb tu i el teu equip per auditar el grau de 
digitalització, dissenyar i implementar un projecte intern 

que impulsi la transformació digital del teu negoci.

En línia a l’Agenda 
2030 Nacions Unides



Aquest 2020 ens ha tocat viure un moment difícil sanitàriament, socialment i econò-
micament a causa de la pandèmia mundial, la qual va arribar de manera inesperada 
a principis d’any. Recordo que en començar la vèiem llunyana, a la Xina, però ens va 
arribar amb tota la seva crueltat: molts contagiats, molts problemes a les UCI. Però, 
sens dubte, el més greu ha estat que molts familiars, amics i coneguts ens han deixat.

Les conseqüències per a les pimes i els autònoms també han sigut i són terribles. Ne-
gocis tancats per sempre, d’altres amb moltes dificultats per sobreviure, ajudes minses 
i que costa que arribin, incertesa de futur.... No em vull allargar repassant les preocu-
pacions, però és difícil adreçar-vos unes paraules sense deixar-me portar pel sentiment 
que representa la Covid-19.

A PIMEC i la Fundació PIMEC hem procurat bolcar-nos a orientar, ajudar i formar els 
nostres socis i penso que la feina feta fins ara ha estat extraordinària. A banda d’això, 
l’entitat continua creixent i, malgrat la situació, continuem augmentant els serveis 
orientats a les empreses i els pronunciaments institucionals en favor de tot allò que 
interessa al nostre col·lectiu de pimes i autònoms. I així seguirem, com ja fem des de 
fa anys. 

L’any 2021 arriba amb algunes incerteses, però també cal ser optimistes i pensar que 
pot ser millor que aquest 2020 que deixem enrere, on tot ha anat de mal en pitjor a 
causa dels efectes del coronavirus. Les vacunes que estan sortint, els fons europeus, i 
l’augment de l’estalvi familiar es poden convertir en oportunitats, en consum i en més 
producció. A més, esperem que la caiguda dels contagis sigui definitiva, així com la 
seva conseqüent repercussió en la tornada del turisme.

Cal destacar altres fets que ens poden fer mirar amb optimisme el 2021. Factors in-
dicatius com, per exemple, el fet que les relacions entre els Estats Units d’Amèrica i 
Europa poden millorar amb el nomenament del nou president, Joe Biden, i la marxa 
de Donald Trump. 

Amb aquesta esperança, us desitjo que gaudiu d’unes bones festes de Nadal; això sí, 
sense abaixar la guàrdia dels contagis. També desitjo que es compleixin les millors ex-
pectatives per a l’any que arriba i que encareu amb molta força i il·lusió els nous reptes 
que aquesta pandèmia ens deixa al teixit empresarial, com la digitalització, la innovació 
i la sostenibilitat.  

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC
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93 496 45 00 
mediacioassegurances@pimec.org
pimecassegurances.org

Assegurar les teves operacions comercials 
pren cada dia més importància donada la 
inestabilitat econòmica global, l’increment 
de la morositat i la fràgil situació financera del 
teixit empresarial.
Et presentem l’assegurança de crèdit que et permetrà operar amb garanties: 
disposar d’informació del risc del teu client i assegurar el capital de les teves 
vendes.

A Pimec Mediació d’Assegurances posem al teu servei assessors especialitzats 
que te n’informaran sense cap compromís.

SOL.LICITA MÉS INFORMACIÓ.

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

PROTEGEIX
LES TEVES 
VENDES
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OPINIÓ

És difícil, en els moments que estem passant, poder parlar del futur amb 
il·lusió i esperança, però crec sincerament que ho he de fer i no perquè fer-ho 
sigui només una manera d'expressar-me, sinó perquè crec que, malgrat tot, 
després de la Covid el comerç català serà més fort i més adaptat a la nova 
realitat que tindrem.

És evident que la pandèmia ha deixat en el teixit comercial moltes baixes: 
companys que han plegat per no poder aguantar una situació de crisi tan 
forta com la que patim, i altres que aguantaran fins a Nadal esperant que 
aquests dies l'augment de vendes actuï com una medecina màgica que els 
permeti seguir; aquí tenim el darrer tren, el Nadal.

El Nadal serà bo en vendes, sempre ho és; el que li dona un punt tràgic és la 
necessitat que ho sigui un xic més que els anteriors, després de deu mesos 
d'incerteses, tancaments, baixada de vendes, mesures sanitàries incomprensi-
bles, manca d'ajuts, desaparició del turisme, etc. El Nadal és l’oportunitat que 
esperen molts comerços per decidir si l'any que ve segueixen o no, és a dir, 
tot a una carta.

Cal mirar endavant tenint clares les experiències negatives viscudes per evitar 
que es repeteixin, però mantenint l'esperit que sempre ha guiat les nostres 
accions: treball, adaptació i servei.

No ho dubteu, tornarem millors i més forts.

* Article escrit al novembre de 2020.

TORNAREM!
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“Cal mirar endavant tenint 
clares les experiències 
negatives viscudes per evitar 
que es repeteixin"

Álex Goñi 
President de PIMEComerç



INFORMA-TE'N!
Núria Vintró  |  nvintro@pimecgnosis.org  |  Tel. 93 496 45 00

pimecgnosis.org

EINA D'AUTODIAGNÒSTIC D’ECONOMIA CIRCULAR

TEST AUTOMÀTIC D’OPORTUNITATS CAP A

L’ECONOMIA CIRCULAR
PIMEC-GNOSIS detecta la situació de la teva empresa per tal 

d’ajudar-te efi cientment en la transició cap a l’Economia Circular.

En línia a l’Agenda 2030 Nacions Unides

Amb el suport de:

Aquesta eina es basa en un qüestionari que repassa els següents mòduls:

La vostra situació. On teniu el punt de canvi. Model de negoci.

Gestió del cost de cicle de vida del producte/servei.

Costos d’aigua, gas, energia, mobilitat, packaging, disseny, etc., que es 
podrien reduir.

Infraestructures, compres, material i persones.
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Els emprenedors Francesc Font i Joaquim 
Mach (amb trajectòria en el món tecnolò-
gic i socis de Company builder DNG, lide-
rat per un altre emprenedor tecnològic, 
Xavi Valverde), i la també Q-Grader (tas-
tadora professional de cafè) Beatriz Mesas 
van iniciar el 2020 un projecte que tenien 
sobre la taula. Volien acabar amb l’auto-
matització del consum del cafè i amb la 
completa insostenibilitat que envolta el 
sector, sobretot amb els sistemes de càp-
sules. I així va tirar endavant, malgrat la 

irrupció de la pandèmia, Incapto Coffee. 
Una start-up que ha llançat al mercat un 
innovador sistema integral de cafè que 
planteja una alternativa als models de càp-
sules i desafia l’statu quo del sector. 

Incapto Coffee proposa un sistema de 
cafè i cafetera que és una alternativa de 
qualitat, pràctica, econòmica i sostenible 
a les càpsules de cafè i persegueix una tri-
ple motivació: eliminar les càpsules com a 
residus; recuperar l'autèntic sabor del cafè 

acabat de moldre, i reduir el cost unitari 
del cafè. El resultat és l’elaboració d’una 
tassa de cafè acabat de moldre en menys 
de 30 segons i a meitat de preu respecte 
del cost d’una càpsula.

Els seus artífexs consideren que s’ha perdut 
l'hàbit de gaudir del cafè, “ni tan sols co-
neixem realment aquesta beguda que for-
ma part intrínseca de les nostres vides, les 
seves varietats i infinites possibilitats”, ex-
plica Beatriz Mesas, membre de la segona 
generació d’una empresa de cafè d’Alcover 
(Tarragona) especialitzada en hoteleria. El 
projecte d’Incapto Coffee ha quedat lligat 
a aquest municipi, perquè cada dilluns es 
torren els grans de cafè importats directa-
ment d'origen, i s’obté un cafè de gran sa-
bor i saludable. En l’actualitat, la marca té 
13 varietats de cafè disponibles a la pàgina 
web www.incapto.com, provinents de paï-
sos com Guatemala, el Brasil, el Perú, Ruan-
da, Hondures, Uganda, Mèxic, Costa Rica, 
Colòmbia, Burundi o Etiòpia, entre d'altres.

Des d’Incapto Coffee reivindiquen tornar 
als orígens, gaudir de veritat amb el bon 
cafè d'origen, oferint un cafè de gra lliure 
de residus, 100% natural, honest, sabo-
rós i compromès amb la sostenibilitat i la 
preservació de la cultura cafetera des del 
seu origen.

|  PIMES QUE NÈIXEN DURANT LA PANDÈMIA

INCAPTO 
COFFEE, 

l’alternativa a 
l’automatització  

del consum  
de cafè

La start-up ha dissenyat un sistema de cafè  
i cafetera per elaborar una tassa de cafè acabat 
de moldre en menys de 30 segons, amb l’objectiu 

d’evitar les càpsules i recuperar el sabor del 
 bon cafè.
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|  PIMES QUE NÈIXEN DURANT LA PANDÈMIA

crowdfunding The Crowd Angel. A més, 
els socis fundadors van aportar 200.000 
euros, fet que completava la ronda en un 
total de 700.000 euros. Per tant, el pro-
jecte porta invertits un total d’1,2 milions.
Els recursos obtinguts per al seu finança-
ment li permetran aprofundir el 2021 en 
el desplegament comercial de la marca per 
tot el territori espanyol tant a nivell B2B 
com en el B2C en el segment d’empreses i 
establiments de restauració. Les previsions 
de la start-up indiquen que la seva expan-
sió internacional s'iniciarà el 2021, primer 
a Itàlia, Portugal i França. Així mateix, In-
capto Coffee farà servir els fons adquirits 
per desenvolupar nous models de cafetera 
o crear pop-ups en centres comercials.

La companyia es dirigeix principalment al 
públic domèstic, però també estén el seu 
ferri compromís amb la sostenibilitat, la in-
novació i l'alta qualitat al món corporatiu. 
En el complex escenari en què ha nascut, 
la start-up barcelonina es presenta com 
un “brot verd”, una firma que ja compta 
amb més de 300 subscriptors i és present 
en més de 40 empreses i establiments de 
restauració. Entre d’altres, s'han sumat a 
la filosofia Incapto clients alineats amb la 
sostenibilitat, com Heura, marca de proteï-
na vegetal, o Holaluz, companyia d'ener-
gia verda.

cació en el món del cafè amb diferents 
mòduls que abasten des del barista fins al 
tastador, passant pel torrador, el cafè verd 
o brewing. 

Incapto Coffee va arrencar a principis 
d'aquest any amb una inversió inicial de 
500.000 euros, aportats pels tres socis 
emprenedors, així com per business ange-
ls (com Josep Casas –Naturitas–, Julio Vi-
llalobos –ESADE– i Alex Saiz –Microapps). 
Posteriorment, el setembre va tancar una 
ronda de finançament en què va aconse-
guir 500.000 euros en un temps rècord de 
7 hores. Aquesta ronda de captació es va 
realitzar a través de la plataforma d'equity 

Adverteixen que milions i milions de càp-
sules s'acumulen diàriament en forma de 
residus que no es rebutgen correctament. 
A Espanya es consumeixen gairebé 20 mi-
lions de càpsules diàries i només 4 de cada 
100 són correctament rebutjades. A més, 
“ens vam adonar que les càpsules biode-
gradables, que pretenen ser reciclables, 
tenen un fort impacte en la qualitat, el 
sabor i la conservació del cafè”, comenta 
Mesas.

L'oferta d’Incapto al consumidor inclou 
des de la cafetera superautomàtica –un 
model propi, de disseny compacte, amb 
bomba italiana de 19 bars i un avançat sis-
tema d'escalfament d'aigua–, i un sistema 
de subscripció de cafè en gra d'especialitat 
100% aràbiga, mensual i personalitzable 
entre les varietats disponibles. Incapto 
realitza la selecció de les millors varietats 
de cafè aràbiga gràcies a l’experiència de 
Beatriz Mesas i treballa directament amb 
les plantacions per a respectar cada pas de 
la cadena de producció. 

Totes les varietats que s’elaboren i es co-
mercialitzen tenen més de 80 punts en 
l'escala sobre 100 de la Specialty Coffee 
Association (SCA), una associació sense 
ànim de lucre que representa milers de 
professionals del cafè i que promou l'edu-

Aquesta alternativa 
econòmica i sostenible 
persegueix una triple 
motivació: eliminar 
residus; recuperar 

l'autèntic sabor del cafè 
acabat de moldre, i 
reduir el cost unitari 
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Pimes exemplars 
en el camp de la 

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL

Entre les pimes i les entitats reconegudes 
aquest mes de juliol per la seva tasca al 
llarg del 2019 en relació amb l’FP, des-
taquem la Fundació Inform, Decolletat-
ge Farrés S. A. i l’associació empresarial 
d’economia Social DINCAT.

 

|  PREMIS #FPCAT

Miquel Muç és director i gerent de la 
Fundació Inform, entitat dedicada a ofe-
rir serveis de formació per facilitar la in-
serció laboral i la millora contínua de les 
persones.

Joan Enric Farrés és gerent de Decolle-
tatge Farrés S. A. Aquesta pime és una 

Cada any el Govern de 
la Generalitat reconeix 

les bones pràctiques 
de diverses empreses i 
entitats en el camp de 

la formació professional. 
Enguany PIMEC ha 

format part del jurat 
d’aquests guardons sota 

el nom Premis #FPCAT.
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|  PREMIS #FPCAT

empresa familiar fundada l’any 1979 i 
està especialitzada dins la indústria de fa-
bricació de components per al sector de 
l’automòbil.

El Guardó
Miquel Muç: “És un reconeixement a 
més de 33 anys d’història de la Funda-
ció i del seu Programa SEFED. També és 
un reconeixement col·lectiu a totes les 
persones que durant aquests anys han 
participat com a equip de professionals, 
patrons, tècnics o alumnat en els nostres 
projectes. Aquest és un premi al sector de 
l’FP per a l’ocupació, que moltes vegades 
no ha tingut ni el suport ni el reconeixe-
ment que es mereix”.

Joan Enric Farrés: “És un reconeixement, 
més que a la feina feta, a una filosofia que 
estem convençuts que és guanyadora: la 
formació dels joves en oficis i una aposta 
per la indústria.  El capital humà marca la 
diferència, ja que si disposem de col·labo-
radors formats, amb talent i amb il·lusió, 
els projectes tiren endavant”.

La Covid-19
Miquel Muç: “La pandèmia ens ha afec-
tat de ple. Vam iniciar un procés de tre-
ball a distància i en línia, sense aturar els 
serveis educatius que oferim a la xarxa 
d’empreses simulades SEFED (un total de 
300 empreses simulades a l’estat espan-
yol). Una de les primeres accions va ser 
convertir el certificat de professionalitat 
pel col·lectiu d’aturats que gestionem a 
Catalunya de presencial a distància, amb 
una excel·lent acceptació per part de 
l’alumnat i un gran repte assolit per part 
dels equips docents. A més, algunes de 
les activitats de la Fundació van quedar 
ajornades, com les pràctiques internacio-
nals Erasmus+ de l’alumnat SEFED”.
“Cal esmentar que en aquest període la 
Fundació esperava la resolució 2020 del 
programa Formació en Compromís de 
Contractació que a hores d’ara, i a cau-

sa de la suspensió dels fons que s’han 
de transferir a la Generalitat, encara no 
s’ha aprovat. Aquest és un punt encara 
de màxima preocupació per a nosaltres i 
per a tot el sector”.

Joan Enric Farrés: “Ha estat un cop molt 
fort. Tot i que la indústria només ha estat 
aturada del tot durant les dues setmanes 
inicials de l’estat d’alarma, el retorn a l’ac-
tivitat ha estat molt lent. Ha calgut adap-
tar-se a noves mesures de seguretat en els 
entorns de treball, sovint seguint directrius 
canviants i gens clares. L’aturada quasi 
generalitzada va comprometre l’activitat a 
nivell de subministraments. Nosaltres vam 
aplicar un ERTO, ja superat”.
“Recuperar aquests mesos perduts és una 
quimera. Els ajuts que han arribat han estat 
insuficient, i la majoria en forma de prés-
tecs ICO, els quals suposen un endeuta-
ment que afecta directament a la capacitat 
d‘inversió dels pròxims anys i de retruc a la 
competitivitat futura. A banda, pel camí 
s’han aturat projectes que abans de la Co-
vid-19 s’anaven a posar en marxa”.

Reptes de futur
Miquel Muç: “El Patronat de la Funda-
ció va aprovar aquest mes de gener un 
Pla Estratègic (2020-2023) tenint com a 
eixos fonamentals la internacionalització, 
repensar programes formatius, desenvo-
lupar aliances i xarxes, i crear un model 
de comunicació. Aquestes línies s’han de 
desenvolupar en un entorn, ara més que 
mai, canviant, ambigu i de molta com-
plexitat. La formació professional per a 
l’ocupació ha de donar sortida a les ne-
cessitats d’ocupació de les empreses i, 
al mateix temps, millorar les competèn-
cies tècniques i socials dels seus usuaris/
àries. D’altra banda, la transferència de 
coneixement a altres països de l’Amèrica 
llatina i l’establiment d’aliances amb em-
preses o centres que treballin en l’àmbit 
de la formació i l’ocupació és un dels al-
tres punts vitals per a la Fundació i per 

Les pimes esdevenen un 
element clau en l’FP i des 
de fa temps reclamen fer 
una millor adaptació de 
l’oferta formativa a la 
demanda empresarial

bona part del sector. En aquest context, 
caldria que l’Administració gestioni d’una 
forma més flexible i menys burocràtica i 
permeti una actuació de corresponsabili-
tat i més àgil a les entitats i centres”.

Joan Enric Farrés: “Poder gestionar la 
incertesa actual ja és de per si un repte 
important. Els missatges que arriben no 
són clars, hi ha dubtes permanents per 
com serà la situació després de l’estiu.  
Més en clau particular, estem treba-
llant en processos que aportin més valor 
afegit: digitalització, indústria 4.0, etc. 
Per això, és important que les persones 
que s’incorporen al món de la indústria 
estiguin ben formades. Finalment, es-
tem probablement davant el canvi més 
gran que ha tingut mai la indústria de 
l’automòbil, amb les diferents vessants 
de motorització, la connectivitat, el co-
txe autònom… Tota la indústria auxiliar 
s’haurà d’anar adaptant a les noves ne-
cessitats del sector”.

Els Premis #FPCAT 
reconeixen les bones 

pràctiques de diverses 
empreses i entitats  

en el camp de la 
Formació Professional
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ORYZITE,  
una alternativa  

real al plàstic
La Cambra Arrossera del Montsià i l’empresa Algan Composites han 

desenvolupat un material fet a partir de clofolles d’arròs que pot substituir 
els plàstics en tot tipus de producte i reduir l’impacte mediambiental

Fruit de deu anys de recerca, la Cambra 
Arrossera del Montsià i l’empresa Algan 
Composites han desenvolupat un ma-
terial fet a partir de clofolles d’arròs –el 
nom científic d'Oryza– que s’obtenen 
del processament d’aquest cereal culti-
vat pels pagesos de la Cambra i que pot 
substituir l’ús dels plàstics per fabricar 
tot tipus de producte. Els avenços que 
proporciona el nou material Oryzite són 
múltiples, des de la reducció de l’ús dels 
plàstics i els residus que se’n deriven, fins 
a la disminució de la petjada mediam-
biental.

Compatible amb multitud de processos 
productius, el nou material es pot aplicar 
a la fabricació d’envasos, bosses, palets o 
peces d’automoció i, per tant, pot tenir 
utilitat per a un ampli espectre de sectors 
com ara l’automobilístic, la logística, el 
tèxtil, la construcció, el packaging o el 
mobiliari i mobiliari urbà. 

|  REDUCCIÓ DE L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL

La producció del nou material, que s’aca-
ba de donar a conèixer, es porta a terme 
a la mateixa planta de la Cambra Arros-
sera del Montsià, a Amposta (Tarragona), 
on es processa l’arròs. La inversió en re-
cursos, proves i desenvolupament de la 
planta productiva ha estat del voltant 
dels 4,8 milions d’euros. Amb unes ins-
tal·lacions de transformació d’uns 34.000 
metres quadrats i una extensió de cultiu 
d’arròs de 8.400 hectàrees, la Cambra 
elabora unes 60.000 tones d’arròs cada 
any i té capacitat per produir 14.000 to-
nes anuals d’Oryzite, explica el president 
de l’entitat, Marcel Matamoros. 

Aquest és un dels aspectes que destaca 
Iban Ganduxé, conseller delegat d’Algan 
Composites, una empresa tecnològica 
d'estudi de productes nous i sistemes 
de fabricació respectuosos amb el medi 
ambient, ubicada a Santa Maria de Pa-
lautordera (Barcelona). “Cada any hi ha 

cultiu i collita d’arròs” a Catalunya, amb 
més de 100.000 tones anuals, per la qual 
cosa la producció d’Oryzite és un clar i 
bon exemple “d’una economia circular 
completament rodona”, la que menys 
recursos utilitza i la que menys residus 
provoca, destaca Ganduxé.

Al seu entendre, la part més important 
del benefici mediambiental d’Oryzite és 
la gran reducció o substitució de la pri-
mera matèria provinent del petroli –i si no 
és provinent del petroli també– per una 
primera matèria que produïm cada any: 
l’arròs i la seva clofolla. De fet, la clofolla 
d’arròs és un dels majors subproductes 
agroindustrials existents al planeta per-
què cada any es produeixen més de 800 
tones d’arròs arreu del món. 

La clofolla de l'arròs es compon de sílice 
en un 15% –present en molts vegetals 
per augmentar-ne la resistència– i d'un 
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el conseller delegat d’Algan Composites. 
A més, Oryzite és un material que, barre-
jat amb altres compostos termoplàstics i 
termoestables, es pot modelar.

Una bona mostra n’és que ja hi ha grans 
marques com l’automobilística Seat, Roca 
(ceràmica sanitària), Nupik (vaixelles d’un 
sol ús), Novsus (envasos per a cosmètica), 
Zanini (components d’automoció) i Mos-
ser (parcs infantils i equipament esportiu) 
que estan fent tests per a la implemen-
tació d’Oryzite als processos productius. 
El que n’ha fet més difusió ha estat el fa-
bricant de cotxes Seat. La marca del grup 
Volkswagen està treballant en algunes de 
les peces del nou Seat León que té pre-
vist treure al mercat el 2021. L’enginyer 
de desenvolupament d'acabats interior 
a Seat, Joan Colet, destacava fa unes 
setmanes quan van donar a conèixer la 
prova pilot que "la clofolla d'arròs ens 
permet treballar en la reducció de plàstics 
i material derivat del petroli". Els assajos 
per al model Seat León consisteixen a 
modelar algunes parts del cotxe, com la 
porta del darrere, el doble pis de càrrega 
del maleter o el revestiment de sostre, 
amb closca d'arròs barrejada amb poliu-
retans i polipropilens, de manera que a 
primera vista no s'aprecia diferència però 
pesen menys.

Els fabricants valoren que gràcies a Oryzi-
te no només es produeix un menor im-

Té tots els avantatges 
possibles per fer una 

empresa més sostenible 
i per generar beneficis 
interna i externament

85% de material orgànic (cel·lulosa, lig-
nina, D-Xilosa i una petita proporció de 
D-Galactosa).

Oryzite permet reduir l’ús i els residus de 
plàstics en una gran diversitat de produc-
tes gràcies a la substitució d’aquests de-
rivats del petroli en un percentatge que 
va del 3% al 85%, una xifra més elevada 
de la que permeten altres materials amb 
els quals només es pot fer una mescla 
additiva fins a un 61%. “Es pot aplicar 
Oryzite a qualsevol producte amb més o 
menys quantitat, llevat que es tracti d’un 
material de color transparent”, concreta 

pacte mediambiental sinó que també, en 
tractar-se d’un material menys pesant, 
pot ser interessant per a determinats pro-
ductes, com és el cas citat de la fabricació 
d’automòbils. De fet, els seus impulsors 
calculen que pel fet de ser un material 
més lleuger pot generar estalvis de costos 
de més d'un 20%, fet que redunda en 
un increment dels marges de producció. 
Però més enllà de la reducció dels plàs-
tics, la utilització d’Oryzite “disminueix la 
petjada de carboni dels nostres clients i 
les emissions de CO

2 a l’atmosfera”, ex-
posa Ganduxé, i recorda que el nou ma-
terial ajuda a disminuir els gasos d’efecte 
hivernacle perquè necessita menys temps 
i temperatura de fabricació. A més, les 
clofolles d'arròs capten carboni i, per 
tant, l'Oryzite és captador d'emissions.
Seguint amb l’exemple de l’automoció, 
si s’agafa com a exemple la fabricació 
d’un cotxe utilitari, l’ús de plàstics –que 
representen al voltant d’un 15% del pes 
total– genera 750 kg de CO2 de mitja-
na a l’atmosfera. La substitució total per 
Oryzite implicaria rebaixar fins a 64 kg de 
CO2 aquestes emissions. 

Un altre avantatge de l’ús del nou ma-
terial és que “proporciona la incorpora-
ció de propietats a les que ja tenen els 
productes dels nostres clients, perquè mi-
llora el seu cicle productiu i els consums 
d’energia també són més baixos a l’hora 
de processar Oryzite”, manifesta Gandu-
xé. En aquest sentit, comenta el que té de 
positiu el material per fabricar packaging 
d’un sol ús i que s’ajusti a les normatives 
de seguretat. “Es pot fer un producte de 
packaging compostable, biodegradable i 
soluble en aigua i que, a més, es pugui 
reciclar com un adob natural per a les 
plantes”, concreta. 

En definitiva, Oryzite “té tots els avantat-
ges possibles per fer una empresa més 
sostenible, però també per generar-li més 
beneficis internament i externament”.
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EPI INDUSTRIES, 
un engranatge del 
teixit de pimes per 

a l’Agenda 2030

Compartir, orientar, col·laborar... amb un 
objectiu: fer aterrar els ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) al dia a dia 
del teixit productiu i de serveis de les peti-
tes i micro empreses. Aquesta és una tasca 
en la qual està bolcada la companyia EPI 
Industries SL -entre les que es troben EPI-
DOR, LIDERING, TORMETAL, DANEEL ME-
CHATRONICS, entre altres- un proveïdor 
de productes i components d'enginyeria 
mecànica i els seus serveis associats per a 
la indústria.
La seva directora general adjunta i mem-
bre de la tercera generació, Mireia Cam-
many, ha estat la impulsora d’aquest pro-
jecte, però amb un repte corporatiu molt 
important: els ODS han de ser i són una 
oportunitat de negoci. Dos anys després 
del seu descobriment personal de què és 
l’Agenda 2030 i els seus objectius de sos-
tenibilitat –gràcies a PIMEC–, Cammany té 
dues coses molt clares. Primera, la pime té 
un paper molt destacat a l’hora de con-

Aquesta companyia defensa l’aliança necessària entre els ODS i la pime per tal 
que es converteixi en un agent activador per construir un futur sostenible.
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tribuir a la sostenibilitat. I, segona, “les 
pimes necessitem que les nostres accions 
tinguin un retorn econòmic i apostar per 
la sostenibilitat el té, sigui més o menys vi-
sible”. Cammany posa en valor que la re-
compensa no ve sempre a través del nego-
ci pròpiament dit –producte, preu...– sinó 
també per “l’estatus” que aconsegueix la 
companyia en el conjunt del teixit indus-
trial i davant d’altres empreses, perquè 
“s’entra a treballar dins d’una altra lliga, la 
del plus de la sostenibilitat”. No obstant, 
és una oportunitat de negoci, ja sigui per 
la via de l’estalvi o per la via dels ingressos 
i l’increment de relacions comercials.

Vist això, ¿què pot fer la indústria, el teixit 
empresarial, en el seu entorn i amb els 
seus recursos per alinear-se amb els ODS 
i l’Agenda 2030? Mireia Cammany, des 
de la seva experiència “totalment auto-
didacta”, fa un seguit de recomanacions. 
L’Agenda 2030 es coneix molt poc, “la 
gent no sap què és un full de ruta del qual 
tots som actors”. “El tema està en el fet 
que moltes empreses ja estan duent a ter-
me actuacions alineades amb l’Agenda 
2030”, però no se n’adonen. Per tant,  les 
anima a fer una radiografia de tot el que 
fan per començar a identificar accions que 
ja duen a terme i que compleixen algun 
dels objectius de sostenibilitat, i a partir 
d’aquí s’identifiquen i es posen en valor. 
I, també, és bo saber què està fent “l’em-
presa del costat per obrir línies de col·la-
boració i compartir experiències”. “Som el 
98,9% del teixit industrial. Si sumem totes 
les nostres petites actuacions, l’impacte 
per millorar el planeta és brutal”.

Cammany insta a potenciar el treball de 
les indústries des del punt de vista de la 
petita i micro empresa perquè “és cert que 
les grans corporacions estan treballant-hi 
també, però juguen un altre paper tant 
o més destacat perquè les seves accions 
tenen més ressò, i així contribueixen no 
només a la sostenibilitat sinó també a la 
sensibilització de la societat en general”.

El treball d’EPI Industries des de 2018, ni la 
pandèmia l’ha destruït. Potser l’ha esmor-
teït però s’ha seguit treballant al llarg del 
2020 en aquells ODS que es van identifi-
car –“i n’afegirem d’altres”–. En total, set 
dels 17 marcats per l’Agenda 2030. Això 
vol dir treballar per la salut i el benestar, 
l’educació de qualitat, la igualtat de gène-
re, l’aigua neta i el sanejament, la produc-
ció i el consum responsable, l’energia as-
sequible i les aliances per assolir objectius. 
“Quina pime no fa algun d’aquest ODS, o 
d’altres?”, es pregunta Cammany.

A EPI Industries 2020 es va encetar aques-
ta feina amb la realització d’uns tríptics 

informatius per als clients en què s’explica 
que la companyia –amb 250 treballadors 
i una facturació de 40 milions d’euros el 
2019, que enguany es veuran reduïts en 
un 10%– té un seguit de productes ali-
neats amb la sostenibilitat.

Després, en ple confinament, malgrat que 
la companyia va seguir treballant i teletre-
ballant com a proveïdora de serveis essen-
cials es va haver d’aplicar un ERTO de cinc 
mesos de durada, però això també es va 
convertir en una oportunitat. La direcció va 
decidir complementar el salari fins al 99%, 
perquè es va deixar un 1% dels sous, uns 
33.000 euros, per destinar-los a projec-
tes d’investigació espanyols vinculats a la 
vacuna o a la recerca de diagnòstics per 
a la Covid-19, avalats per institucions de 
referència. Finalment, s’han triat el Cen-
tre Nacional de Biotecnologia del CSIC, 
a Madrid (11.000 euros); l’Institut Català 
de la Nanociència i la Nanotecnologia de 
Bellaterra (7.000 euros), i el de Barcelona 
Super Computing amb l’IRSI Caixa i l’IRTA 
(15.000 euros).

Aquesta ha estat la manera de desenvolu-
par, també, un ODS: el vinculat a la salut 
i el benestar que redundarà indirectament 
en tots els seus treballadors i clients i pro-
veïdors, arreu del món. 

Les empreses necessiten 
temps per ordenar  

accions i millorar-les, 
amb feina intensiva  

i progressiva.  
Sense saber-ho,  

moltes ja treballen  
en els ODS
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Mascaretes  
transparents:  
seguretat i inclusió

Mar Màgic és una pime familiar barcelo-
nina que comercialitza peces de vestir i 
complements amb taller de brodat propi. 
Amb la irrupció del virus van començar 
a dissenyar mascaretes higièniques per 
protegir el sector de l’hostaleria, davant 
la demanda d’alguns clients. 

Va ser llavors quan dues familiars, una 
logopeda i una professora de llengua de 
signes, van posar de manifest els proble-
mes del col·lectiu de sordmuts amb les 
mascaretes, ja que tapen la boca i impe-
deixen la comunicació òptima d’aquestes 
persones. 

Així és com va sorgir la idea de fabricar 
mascaretes transparents, que ja es fan 
servir en escoles, així com entre el col·lec-
tiu de logopedes i el de sordmuts, entre 
altres.

El 35è aniversari de 
RIMSA
Rimsa és una pime familiar situada a Sant 
Feliu de Llobregat que dedica el seu ta-
lent humà a la investigació, el desenvolu-
pament i la innovació de solucions indus-
trials que promouen un futur millor per a 
tots, a tot arreu. 

Al llarg dels seus 35 anys d’història, ha 
aconseguit convertir-se en una empresa 
líder en la producció d’additius per a la 
seva aplicació en pastilles de fre a nivell 
internacional, i en un dels principals pro-
veïdors de fibres d’acer i polimèrica per al 
reforç del formigó, les quals tenen apli-
cació en obres de construcció de ports 
estatals, naus logístiques i túnels, a escala 
nacional. 

Amb motiu del seu 35è aniversari, aques-
ta empresa ha creat una pàgina web en 
la qual recopila la seva història i destaca 
els seus principals assoliments. 

|  BREUS

SÓN NOTÍCIA...

Campanya de  
donacions d’equips de 
protecció per a sanitaris

Davant la manca de material de protecció 
per a sanitàries i sanitaris que lluiten per 
salvar la vida a milers d'infectats pel co-
ronavirus, ha nascut la plataforma #Co-
ronamillennial per fer una crida per aju-
dar aquest col·lectiu en aquest moment 
d’emergència.

Aquesta iniciativa va sorgir al comença-
ment de l'estat d'alarma el març de 2020 
amb petites donacions de gent solidària. 
Els seus impulsors, tres joves empresaris, 
hi van destinar fons propis i, més enda-
vant, van aconseguir que s’hi sumessin 
entitats i empreses com, per exemple: 
MediticHealth, EuroFitness, AECGroup, 
ComunicAcció... 

En el moment de tancar aquesta edició, 
han aconseguit fer 3 entregues de 1.602 
unitats de material sanitari a centres de 
salut catalans.
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Alimentació conscient a 
través de productes eco 
i de proximitat

Casa Amella és una pime que fabrica i 
comercialitza productes ecològics, locals 
i 100% vegetals amb l’objectiu de pro-
moure l’alimentació conscient. L’empresa 
es troba en un procés d’internacionalitza-
ció, el qual van començar fa un any amb 
l’exportació dels seus productes a França a 
través d’un distribuïdor de la zona. 

El seu repte de futur és fer arribar l’alimen-
tació conscient al màxim nombre de per-
sones, mitjançant la seva presència a esta-
bliments offline i online i implementant la 
seva pròpia botiga digital.

Alguns dels valors d’aquesta pime giren 
entorn de la idea que consumir productes 
bio, en els quals no s’han fet servir ni ad-
obs ni pesticides tòxics i que no provenen 
de llavors modificades genèticament, és la 
manera d’actuar més respectuosa amb el 
medi ambient i amb la salut.

|  BREUS

La transformació digital 
d’ORLOCAT 
Aquesta pime situada a Manlleu, que va 
iniciar la seva activitat fa 15 anys oferint 
serveis de manteniment elèctric i mecà-
nic per a les empreses del sector indus-
trial de la comarca d’Osona, ha partici-
pat enguany al programa “Accelera el 
creixement” de PIMEC i la Diputació de 
Barcelona. 

A conseqüència d’això, han experimentat 
un procés de transformació digital amb el 
qual han repensat la seva manera de dur 
a terme les tasques diàries des d’un punt 
de vista més professional, tot millorant la 
seva competitivitat. 

La Covid-19 ha accelerat els projectes 
de gestió remota d’actius industrials 
d’aquesta empresa, els quals ja estaven 
implantant abans de la pandèmia, així 
com la digitalització del negoci en dife-
rents àmbits.

La primera cervesa  
verda d’oliva del món

El 8 de maig de 2020 ha tingut lloc el 
llançament de la primera cervesa verda 
d’oliva del món, sota la marca comercial 
Oliba Green Beer de l’empresa ERM del 
Pallars Productions. Aquest producte inno-
vador ha tingut una gran acollida i ara ja es 
distribueix a molts punts d’Espanya i, fins i 
tot, s’exporta a altres països com Itàlia.

El director d’aquesta pime, Ivan Caelles, 
és també el creador de les dues marques 
comercials d’oli i cervesa: ERM oli d’oliva 
de muntanya i Oliba Green Beer. 

La cervesa s’elabora en una fàbrica arte-
sana i amb un sistema d’estalvi d’ús d’ai-
gua i energia elèctrica per a optimitzar al 
màxim el procés. 
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ELS GRANS 
OBLIDATS de 

l’actuació governamental i 
absents del segon pla  

de desescalada

nomia catalana”. Gatell posa sobre la taula 
que, si no es redreça la situació i es permet 
la reobertura al més aviat possible, un altre 
30% dels negocis ja té les claus al pany per 
tancar.  

Valoren que, després de molta pressió i 
concentracions al carrer, a començaments 
de novembre el Govern els va incloure en 
una dotació de 10 milions d’euros –una 
línia que també comprèn els locals d’oci 
nocturn. Els parcs infantils privats que ho 
sol·licitin rebran una aportació única de 
6.000 euros. “Però això no és suficient, 
només serveix per parar el cop; els nostres 
locals han de tenir una superfície important 
del voltant dels mil metres quadrats i els llo-
guers oscil·len entre els 2.000 i els 4.000 
euros mensuals”, explica Gatell. Uns llo-

Els parcs infantils, l’oci nocturn, les fires i congressos i els casinos exigeixen la 
reobertura immediata i alerten de la destrucció de negocis i ocupació 

Empresaris i treballadors d’activitats econò-
miques com els parcs infantils privats, l’oci 
nocturn, les sales de joc i el sector de fires i 
congressos, entre les més destacades, han 
fet sentir la seva veu les últimes setmanes 
per denunciar la situació de “discrimina-
ció” que estan patint amb la gestió de la 
pandèmia i, especialment, amb les restric-
cions aplicades per combatre la segona 
onada de propagació del virus. 

Les mesures del Govern en el pla de deses-
calada, dissenyat en quatre fases que 
s’allargaran fins a mitjans del mes de gener, 
determinen que negocis com el dels parcs 
infantils privats –popularment coneguts 
com a xiquiparcs– i els de l’oci nocturn o les 
sales de joc no puguin obrir les portes fins 
al 20 de gener vinent. 

En el cas dels xiquiparcs, l’Associació d’Em-
presaris de Parcs Infantils de Catalunya 
(ADEPIC) denuncia que les reiterades fases 
de tancament obligatori a què ha estat 
sotmès el sector –ara des de l’agost pas-
sat– han provocat la caiguda del negoci del 
90% i la desaparició del 40% de les empre-
ses per liquidació o traspàs. Això represen-
taria prop d’un centenar d’empreses (unes 
97) i pràcticament 550 treballadors –l’altre 
mig miler està en ERTO–, amb el que això 
té de significatiu per a l’ocupació juvenil, 
donat que els llocs de treball són prioritària-
ment per a joves d’entre 18 i 23 anys, que 
compaginen feina amb estudis.
Amb aquesta advertència, el vicepresident 
de l’associació Jordi Gatell evidencia que 
“no per tractar-se d’un sector de dimensió 
mitjana deixa de ser important per a l’eco-
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guers que “no tots han pogut renegociar” 
amb els seus arrendadors.

És per això que, a l’espera d’una reunió 
amb responsables del Departament de 
Salut per trobar una sortida a aquesta 
“discriminació” –en aquest sentit, “ne-
gocis com els de salting (llits elàstics) sí 
que poden obrir”–, l’associació ha pre-
sentat un recurs contenciós adminis-
tratiu al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) de protecció d’un dret 
fonamental. El sector titlla “d’arbitràries 
les mesures aprovades en el pla de deses-
calada” – perquè “bé que funcionen els 
casals i les activitats extraescolars”– i se 
sent "menystingut" pels responsables de 
Salut, perquè les empreses van posar en 
marxa un pla amb totes les mesures de 
protecció i seguretat. 

Així és com funcionen aquests negocis en 
altres comunitats autònomes com Madrid 
–amb un aforament del 40%–, les Balears, 
València, Galícia... “Només a Andalusia i 
Astúries segueixen tancats”.

Pèrdues milionàries a l’oci nocturn
Per la seva banda, el sector de l’oci noc-
turn, amb nou mesos d’inactivitat, acu-
mula unes pèrdues de més de 3.000 
milions d’euros des que va esclatar la 
pandèmia. Només al cost dels arrenda-
ments ja han hagut de destinar-hi més de 
243 milions d’euros des que va començar 
la crisi, ja que el 93,2% dels locals d’oci 
tenen llogats els establiments i el preu 
mitjà d’una renda d’un bar musical és de 
2.400 euros mensuals i el d’una discote-
ca, d’uns 9.600 euros.

El sector ha obtingut recentment una am-
pliació dels ajuts d’entre 10.000 i 20.000 
euros per empresa. No obstant això, els 
seus portaveus posen de manifest que la 
millor ajuda és la reobertura provisional 
d'aquelles discoteques i similars que ho 
desitgin en format de reservats, taules i ca-
dires..., equiparant-les a les de restauració i 
oci nocturn que ja poden obrir. Així mateix, 
es reclama l'ampliació horària de totes les 
activitats.

El secretari general de FECALON, Fernan-
do Martínez, així com Ramon Mas, secre-
tari general del Gremi de Discoteques, i 
Lluís Torrents, president de l’ASSAC, han 
demanat al Govern el que anomenen “hi-
bernació”, un primer pla de xoc a l’espera 
de mesures més globals. L’objectiu: aturar 
les despeses fixes de les sales mitjançant el 
consens amb les administracions o sectors 
com el bancari, els arrendadors, els submi-
nistraments...

Per la seva banda, empreses i treballadors 
del joc parlen d’una situació “dramàtica”, 
amb caigudes del negoci superiors al 50% 
respecte a l’any passat, i adverteixen que 
sense aquesta activitat els ingressos tribu-
taris de la Generalitat seran inferiors, d’uns 
250 milions anuals. El sector, amb 127 
salons, 52 bingos i 4 casinos a Catalunya, 
dona feina directa a unes 8.000 persones i 
a unes 29.000 indirectament.

La situació també és crítica, però per altres 
aspectes, al sector de fires i congressos. Tot 
i que l’autorització per dur a terme les fi-
res-mercat amb un aforament del 30% és 
un bon punt de partida, aquest 2020 ha 
estat pràcticament un any de zero activi-
tat que, si no es reactiva, pot provocar el 
tancament de centenars d’empreses espe-
cialitzades i professionals. Fonts del sector 
xifren en 6.444 milions d’euros les pèrdues 
en producció i la reducció d’ocupació s’es-
tima en 50.000 llocs de treball directes i 
indirectes. 

Els sectors avisen:  
si no es busquen vies 

alternatives a les 
mesures restrictives, 

 i sense ajuts econòmics 
proporcionats,  
la major part 

d'empreses tancaran
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FONS 
EUROPEUS: 

 quan i com arribaran  
a les pimes?

És molt important garantir que les pimes rebin els recursos que els corresponen, 
en funció del seu pes en l’economia i l’ocupació. 

El Parlament Europeu va aprovar el passat 
16 de desembre el paquet pressupostari 
europeu, negociat ja al juliol però després 
sotmès al veto d’Hongria i Polònia. El 
pressupost preveu una dotació ordinària 
d’1,07 bilions d’euros i una dotació ex-
traordinària de 750.000 milions, conegu-
da com a Next Generation EU (NGEU).

El NGEU té l’objectiu d’estimular la in-
versió privada per a facilitar la recupe-
ració de l’economia europea després de 
la Covid-19. Per primer cop a la història, 
aquests recursos es captaran als mercats 
financers internacionals amb una emissió 
de deute mancomunat de la Unió Euro-
pea (UE). Els diners s’hauran de compro-

metre fins al 2023, però es podran gastar 
fins al final del 2027, principalment en 
projectes de digitalització i sostenibilitat.
L’Estat espanyol rebrà uns 140.000 mi-
lions d’euros del Next Generation EU, 
dels quals 60.000 seran en forma de 
transferències i la resta en forma de prés-
tecs. De moment, el Govern espanyol 
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només té intenció d’usar les transferèn-
cies i ha previst ja una despesa addicional 
de 26.000 milions d’euros als Pressupos-
tos Generals de l’Estat (PGE) per al 2021. 

Per quin motiu és important que 
arribin a les pimes? 
Les petites i mitjanes empreses han de 
tenir un paper rellevant en la futura dis-
tribució d’aquests fons europeus, ja que 
representen el gruix de l’economia i de 
l’ocupació del país. 

En una recent trobada digital de PIMEC, 
la màxima responsable de la Comissió 
Europea per als fons NGEU, Maria Teresa 
Fàbregas, va reiterar la voluntat de la UE 
que les pimes esdevinguin els principals 
beneficiaris dels fons, fet que la pròpia 
Comissió seguirà de prop.

Per això, PIMEC ha encoratjat el teixit em-
presarial a fer arribar les seves propostes, 
sobretot en aquelles inversions enfocades 
a la digitalització, la innovació i la soste-
nibilitat, amb l’objectiu d’agregar els pro-
jectes rebuts i fer-los arribar als respon-
sables de la gestió dels fons europeus als 
governs espanyol i català. Així, es preveu 
crear ocupació i anar cap a economies 
més sostenibles i digitalitzades.
Al tancament d’aquesta edició, PIMEC 
ha recollit propostes d'inversió de més de 
200 pimes per un valor mitjà de 300.000 
euros; un 60% dels projectes tenen a 
veure amb la digitalització i un 35% amb 
la sostenibilitat. 

Quan i com arribaran a les pimes?
L’Estat espanyol haurà de completar primer 
el seu Pla de Recuperació i fer-lo arribar a la 
Comissió Europea. De fet, està previst que 
això passi les properes setmanes. 
La Comissió Europa tindrà dos mesos per 
avaluar el Pla que, com els plans de la 
resta d’estats membres, s’aprovarà al si 
del Consell Europeu. A més, avaluarà se-
mestralment el compliment del Pla de Re-
cuperació presentat i altres compromisos 

i, en funció dels assoliments, anirà allibe-
rant els recursos del Next Generation EU. 
Per tant, s’espera que les convocatòries 
derivades del NGEU comencin a publi-
car-se al març o l’abril del 2021. 

El Govern espanyol té la intenció d’aprofi-
tar instruments i convocatòries ja existents, 
que ara comptaran, però, amb molts més 
recursos, segons preveuen els PGE per al 
2021 ja aprovats. Els ministeris més relle-
vants seran els d’Indústria, Transformació 
Digital i Transició Ecològica. 

Tot i que encara no s’ha concretat, es 
preveu que les comunitats autònomes 
gestionin els fons en aquells àmbits on 
tenen competències, com és el cas del 
turisme o del comerç.  

D’altra banda, el Govern espanyol preveu 
crear un registre d’entitats promotores de 
projectes estratègics i permetre també la 
sol·licitud d’ajuts per part d’agrupacions 
d’entitats. En aquest sentit, PIMEC està 
igualment recollint propostes de col·lec-
tius, com gremis, associacions sectorials i 
col·legis professionals. A tall d’exemple, a 
continuació exposem alguns dels projectes:

Projectes en sostenibilitat
• Els polígons industrials gestionats per 

PIMEC Polígons treballen per a presen-
tar una proposta agrupada d’instal·la-
ció d’energia solar a les teulades de les 
naus amb l’objectiu d’afavorir l’auto-
consum i reduir la factura energètica.

• PIMEC Agroalimentària impulsa un in-
novador sistema de tractament dels 
purins, que potencialment es podria 
instal·lar a les 92.000 granges de porcí 
de tot l’Estat. Mentre Alemanya tracta 
el 65% de les emissions de purins, aquí 
arribem tan sols al 5%.

• Gasolineres catalanes estudien la ins-
tal·lació d’un innovador sistema per a 
evitar l’evaporació de la benzina, fet 
que genera pèrdues econòmiques i 
contaminació atmosfèrica.

Projectes en digitalització
Les més de 2.000 clíniques dentals cata-
lanes treballen per a implantar un inno-
vador escàner en 3D que permeti opti-
mitzar els terminis i treballs de diagnosi 
i tractament dental. Combinat amb una 
impressora 3D, aquest escàner estalvia 
l’ús de materials relacionats amb la cons-
trucció de peces bucodentals. 

Les escoles de formació adscrites a PIMEC 
agrupen esforços en la digitalització de 
les seves aules per a poder oferir forma-
ció híbrida, presencial i virtual. Una inicia-
tiva semblant és la que desitgen impulsar 
els gimnasos, després que la pandèmia 
hagi fomentat l’exercici físic a domicili. 

|  NEXT GENERATION UE

Els fons europeus són 
una gran oportunitat 

per a Espanya i 
Catalunya si es 

gestionen amb criteris 
de transparència, 

agilitat, eficiència i 
objectivitat.

És imprescindible que 
les empreses coneguin 

de primera mà els 
criteris de la UE per 
preveure els eixos 
d’acció a l’hora del 

repartiment dels fons
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“CREIEM FERMAMENT 
EN EL PODER I EN 

L’APORTACIÓ de les 
empreses en la garantia 

dels drets dels infants”
un dels més afectats a causa de la crisi gene-
rada per la COVID-19. D’un dia per l’altre, 
amb el confinament domiciliari, la vida de 
milions d’infants va canviar radicalment i 
molts dels seus drets es van veure vulnerats. 
I el més greu és que l’impacte és molt més 
accentuat en aquells infants que es troben 
en una situació de vulnerabilitat. 

La pandèmia ha fet augmentar els casos 
d’infants que pateixen violència. També 
s’ha posat de manifest la cada vegada més 
àmplia bretxa educativa i s’ha agreujat el 
problema de la salut mental en els infants 
i adolescents

Des d’UNICEF la nostra prioritat ha estat i 
serà identificar la realitat dels infants que 
s’enfronten a majors dificultats durant 
aquesta crisi i fer tot el possible per garan-
tir-los els seus drets. 

És per aquest motiu que creiem que és el 
moment de reimaginar aquest present que 
volem per als infants i reconstruir-lo en clau 
de drets de la infància.

Ja fa cinc anys des de l’aprovació de 

Al cap de poc de ser nomenat presi-
dent d’UNICEF Catalunya es declarava 
una pandèmia mundial que va gene-
rar una gran crisi sanitària, econòmica i 
social sense precedents. Com han estat 
aquests primers mesos al capdavant 
d’UNICEF Catalunya?
Inicialment tot va ser bastant desconcertant 
(teletreball de tot l’equip, anul·lació de reu-
nions, preocupació creixent). A més, m’en-
canta parlar amb moltes persones quan co-
menço una nova activitat... i ho vaig haver 
de deixar córrer.

Progressivament ens hi vam anar adaptant i 
es va recuperar una certa “normalitat”, ex-
cepte el neguit produït per les conseqüèn-
cies de la pandèmia per a les persones i per 
a la societat, i la manca de l’insubstituïble 
contacte personal.

La pandèmia ha amenaçat totes les es-
feres de les nostres vides i també la dels 
infants i adolescents, especialment els 
dels més vulnerables. Han canviat els 
reptes més immediats d’UNICEF Cata-
lunya?
El col·lectiu d’infants i adolescents ha estat 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible, el marc global de desenvo-
lupament fixat per les Nacions Unides. 
Creu que els estats estan adaptant ade-
quadament les seves polítiques públi-
ques per abordar els principals reptes 
del segle XXI amb la finalitat de cons-
truir un món millor, més just i sosteni-
ble? 
Aquest 2020 és un any especialment signi-
ficatiu, ja que fa cinc anys de l’aprovació de 
l’Agenda i és l’inici d’una dècada clau que 
implicarà intensificar esforços per assolir els 
objectius en una fita temporal: el 2030. És 

L’Agenda 2030 ofereix 
una oportunitat única 

per reconstruir el 
món i les empreses 

són un aliat clau per 
aconseguir-lo”
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un compromís polític i una oportunitat d’ar-
ticular diverses agendes existents. 
Si bé s’està progressant en algunes fites i els 
estats, els ens subestatals i la ciutadania es-
tan posant en marxa iniciatives o ordenant 
propostes, en general creiem que les mesu-
res no aconsegueixen avançar al ritme i a 
l’escala que seria necessari.
De fet, les dades parlen per si soles. Més de 
700 milions de persones –o, dit d’una altra 
manera, prop del 10% de la població mun-
dial– encara viu en una situació de pobresa 
extrema i amb dificultats per satisfer les ne-
cessitats bàsiques com la salut, l’educació o 
l’accés a aigua i sanejament. Tot i això, la 
situació és millor, gràcies al fet que la hu-
manitat va establir els objectius i l’Agenda 
2030.

Com poden contribuir les empreses a 
impulsar aquest desenvolupament sos-
tenible que marca l’Agenda 2030?
L’Agenda 2030 ens ofereix una oportunitat 
única per reconstruir plegats un món més 
just, equitatiu i sostenible. I les empreses 
són un aliat clau per assolir-ne els objectius 
fixats per d’aquí a 10 anys. De fet, creiem 
fermament en el poder i en l’aportació de 

les empreses en la garantia dels drets dels 
infants.
Hi ha empreses que ens pregunten per on 
han de començar en aquesta tasca de con-
tribució al compliment dels ODS i quin ha 
de ser el seu paper, i la nostra resposta és 
que cal que aquesta tasca neixi de la seva 
mateixa activitat empresarial. Per aquest 
motiu proposem a les empreses que cone-

guin l’impacte que la seva activitat provoca 
en els drets de la infància, l’avaluïn i només 
llavors estableixin objectius de millora tenint 
en compte aquests drets.

En síntesi: és evident que només amb la 
contribució de les empreses no n’hi ha prou. 
Però sense ella, certament no hi arribarem.

El passat mes de juliol s’oficialitzava 
l’aliança entre UNICEF Comitè Catalun-
ya i la Fundació PIMEC per promoure 
els ODS entre el teixit empresarial ca-
talà. Com valora aquesta col·laboració?
Des d’UNICEF estem encantats amb aques-
ta col·laboració. Creiem que és molt estimu-
lant treballar conjuntament amb PIMEC per 
impulsar l’Agenda 2030 i els seus Objectius 
de Desenvolupament Sostenible entre el 
teixit empresarial català, en particular per 
la seva vinculació amb el que implica per a 
la defensa, promoció i protecció dels drets 
dels infants recollits en la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant.
Des del nostre punt de vista, el compromís 
de PIMEC amb l’Agenda 2030 és realment 
exemplar.

Quins són els seus objectius a llarg ter-
mini?
L’acord que vam formalitzar el mes de juliol 
de 2020 té com a principal objectiu pro-
moure els ODS entre la xarxa empresarial 
catalana i ho farem a través de la posada 
en marxa d’activitats de sensibilització i de 
la difusió del programa PIMES Amigues 
d’UNICEF, entre altres accions que anirem 
definint conjuntament al llarg de la col·la-
boració. 

Volem arribar a l’any 2030 amb el convenci-
ment que plegats hem empès Catalunya i el 
col·lectiu de les petites i mitjanes empreses 
en la direcció de l’assoliment dels ODS i del 
respecte pels drets de la infància i de l’ado-
lescència, i sent-ne, per tant, una peça clau. 
Penso sincerament que tenim a l’abast im-
pulsar iniciatives útils i creatives, a més de 
capdavanteres a nivell espanyol i europeu.

Jaume Lanaspa és economista i 
des del mes de febrer presideix 
el Comitè Catalunya d’UNICEF. 
És també patró de la Fundació 
Bancària “la Caixa” i president 
de l’Oficina del Club de Roma a 
Barcelona i de la Xarxa Espan-
yola de Ciutats Interculturals 
(RECI). Entre 2004 i 2008, va ser 
director executiu de recursos 
humans i responsabilitat social 
corporativa de la Caixa i el 2014 
va ser nomenat director general 
de la Fundació “la Caixa” i direc-
tor executiu de l’Obra Social “la 
Caixa”. També ha estat represen-
tant de la Fundació “la Caixa” en 
l’Organització Internacional per 
a les Migracions (OIM) i, en l’àm-
bit acadèmic, ha estat professor 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i a ESADE. 

Lanaspa va assumir la presidèn-
cia d’UNICEF Catalunya amb el 
compromís de defensar i pro-
moure els drets dels infants. Des-
prés del seu nomenament, va 
considerar “un privilegi contri-
buir a fer que tots els infants del 
món, especialment els més vul-
nerables, puguin viure amb dig-
nitat i desenvolupar plenament 
les seves potencialitats com a 
éssers humans”. 

|  ENTREVISTA A JAUME LANASPA, PRESIDENT D’UNICEF CATALUNYA
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PIMEC reconeix les millors 
iniciatives empresarials per 

combatre la pandèmia en el  
marc dels Premis Pimes 2020

33A EDICIÓ DELS  
PREMIS PIMES 
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El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegu-
ra durant un diàleg amb el president de PI-
MEC, Josep González, que “sense salut no 
hi ha economia i, alhora, que l’economia és 
fonamental per a la salut dels països”.

Aquest 2020 els Premis Pimes han arribat a 
la seva 33a edició en un escenari molt di-
ferent del de les darreres edicions a causa 
de la crisi sanitària, social i econòmica de 
la Covid-19. És per això que els reconeixe-
ments han distingit, en una gala al Foyer del 
Gran Teatre de Liceu de Barcelona celebrada 
el 18 de desembre, les iniciatives empresa-
rials que durant els mesos de pandèmia han 
contribuït a superar els efectes del virus a 
Catalunya, tot posant el focus a reconèixer 
la capacitat d’adaptació i resiliència del teixit 
empresarial català i la seva important contri-
bució a l’hora de garantir la continuïtat de 
l’economia, les empreses i els llocs de treball. 

En la seva intervenció, el president de PIMEC, 
Josep González, ha destacat la capacitat 
d’adaptació i resiliència del teixit empresarial 
català i la seva important contribució a l’hora 
de garantir la continuïtat de l’economia, les 
empreses i els llocs de treball. D’altra banda, 
sobre les noves mesures anunciades per la 
Generalitat de Catalunya, ha destacat que 
“caldrà veure la lletra petita que es publica 

demà al DOGC” i lamenta que “el sector 
més afectat torni a ser la restauració”, per 
al qual ha demanat un pla de rescat urgent. 
“És necessari posar els tests ràpids a disposi-
ció de tothom a les farmàcies; garantir que 
els fons de la UE arribin a les pimes i que les 
administracions facilitin el pagament d’im-
postos, taxes i quotes a la Seguretat Social”.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha 
participat en un diàleg amb el president 
de PIMEC i, en resposta a una pregunta 
de Josep González, ha afirmat que “sen-

se salut no hi ha economia i, alhora, que 
l’economia és fonamental per a la salut dels 
països”. A més, s’ha mostrat d’acord amb 
les noves mesures del Govern català: “S’ha 
de reaccionar davant l’augment de positius 
en Covid-19 i fer tot el possible per conte-
nir els efectes d’una tercera onada”, i ha 
manifestat que “l’inici de la vacunació i el 
fet que la UE ens ha proporcionat ajudes 
i recursos econòmics dibuixen un horitzó 
que ens fa pensar que el 2021 serà millor 
que el 2020”. Per finalitzar, ha dit que al 
llarg de la crisi ha vist “un teixit empresarial 
compromès” i ha assegurat que el Govern 
espanyol vol situar les pimes al centre de la 
recuperació i augmentar la seva competiti-
vitat: “Les pimes tenen un paper protago-
nista en la recuperació de l’economia per la 
seva contribució a la cohesió social i territo-
rial”, entre altres qüestions.  

En la cerimònia també hi ha participat el 
vicepresident del Govern, Pere Aragonès, 
qui ha explicat que els darrers mesos “em-
preses i treballadors han patit una situació 
molt dura que hauran de superar reinven-
tant-se i buscant nous espais de producció, 
tot demostrant un cop més la seva gran 
capacitat de resistència i de trobar tots els 
ingredients per fer que 2021 sigui l’any de 
la recuperació”.

Els Premis Pimes són 
uns guardons que 
atorga PIMEC en 

reconeixement a les 
millors iniciatives 

empresarials 
realitzades a Catalunya 

en diferents àmbits.
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RECONEIXEMENT EMPRESARIAL A 
LA LLENGUA COM A EINA DE COHE-
SIÓ SOCIAL I LABORAL 
L'organització dels premis n'ha lloat espe-
cialment la identitat periodística i empresa-
rial, l'ús i la promoció del català en l’àmbit 
empresarial i econòmic, així com el fet d'ha-
ver donat veu a les pimes i autònoms afec-
tats per la Covid-19.

• Via Empresa és un mitjà de comunicació 
que té com a màxima premissa la mira-
da constructiva sobre el teixit empresarial 
del territori i la informació funcional per 
als actors econòmics del país. La redacció 
central segueix el dia a dia de l’actualitat 
econòmica i aprofundeix en temes vincu-

lats al món de l’empresa. El diari digital 
compta també amb una xarxa de corres-
ponsals a Lleida, Tarragona, Girona, Igua-
lada i Sant Cugat del Vallès. A més, té una 
delegació a València des de la qual cob-
reix l'actualitat del País Valencià i de l'arc 
mediterrani, incloent-hi les illes Balears. 
L'equip segueix un model periodístic di-
recte, clar i funcional, basat en el rigor i 
la pedagogia.

RECONEIXEMENT ENDESA PER 
L'APORTACIÓ EMPRESARIAL A LA 
SOSTENIBILITAT
Durant la pandèmia es va adaptar i reorga-
nitzar per seguir oferint els seus productes 
i va reconvertir una part dels seus serveis 

per comercialitzar equips de desinfecció de 
mans, amb envasos retornables i reciclables. 

• Grup FIBOSA: L'empresa de maquinària 
per al sector alimentari Grup Fibosa, crea-
da el 1979, desenvolupa a la seva seu a 
Riudellots de la Selva instal·lacions, pro-
cessos i tecnologia per als sectors carni, 
làctic i d'envasatge d'aliments. La com-
panyia proposa solucions integrals per a 
les necessitats de la indústria agroalimen-
tària que inclouen totes les etapes del pro-
cés. També ofereix una àmplia gamma de 
maquinària específica. En el sector làctic 
l'empresa proveeix serveis de recepció 
i tractament de la llet, maquinària per a 
l'elaboració de formatges premsats i fres-

PIMEC RECONEIX les millors iniciatives 
empresarials per combatre la pandèmia  

El ministre de Sanitat assegura durant un diàleg amb el president de  
PIMEC que “sense salut no hi ha economia i, alhora, que l’economia és  
fonamental per a la salut dels països”. 
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cos; sistemes de salament i maduració, 
així com condicionament i pintat dels for-
matges, entre altres. En el sector carni, la 
companyia compta amb maquinària per a 
la maceració i elaboració d'embotits i fu-
mats, i també línies d'escorxador. 

RECONEIXEMENT BANC SABADELL 
PER L'APLICACIÓ D'EINES PER MAN-
TENIR L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
Va reorientar amb molta rapidesa la seva 
producció, tot dedicant-se a la fabricació de 
mascaretes. L'aposta d'Arpe va ser tot un 
èxit i al mateix temps una decisió que els 
ha permès mantenir la plantilla, contractar 
més persones i fins i tot externalitzar alguns 
serveis.

• Manufacturas Arpe és una empresa fa-
miliar de productes tèxtils personalitzats 
nascuda el 1965 com a companyia dedi-
cada als productes de punt. Integrant del 
clúster d'empreses innovadores tèxtils de 
Catalunya (AEI) i socis de l'institut d'inves-
tigació tèxtil d'Alcoi, l'empresa es dedica 
a la fabricació i estampat de productes 
promocionals. Amb l'arribada de la pan-
dèmia i de la mà del seu equip integrat 
per especialistes en disseny, impressió, es-
tampació i confecció, l'empresa va actuar 
amb rapidesa per readaptar-se al nou es-
cenari. A les seves instal·lacions d'Arenys 
de Munt va reorientar la seva producció 
per tal d’adaptar-se a les noves necessitats 
del mercat amb la fabricació de mascare-
tes, per a les quals disposava de totes les 
eines. L'aposta d'Arpe va ser tot un èxit: 
primer es van bolcar en les mascaretes sa-
nitàries, i després en models reutilitzables, 
personalitzables i fets amb fil reciclat. 

RECONEIXEMENT-HOMENATGE 
CAIXABANK A LES SEGONES OPOR-
TUNITATS
Per a PIMEC, aquestes entitats han demos-
trat millor que ningú el compromís de la 
sanitat concertada i privada, sumant-se a la 
lluita contra la pandèmia, i posant les perso-
nes per davant de tot. Han estat reconegu-
des per l’esforç realitzat per oferir segones 
oportunitats al conjunt de la societat. 

• Federació d'Associacions de Farmàcies 
de Catalunya (FEFAC). Fundada l’any 
1990, és l’organització empresarial que 
representa els farmacèutics propietaris 
d’oficines de farmàcia de Catalunya. For-
mada exclusivament per titulars d’oficines 
de farmàcia, la federació reuneix les qua-
tre associacions empresarials catalanes:  
(AFB), AFB, AGFE, AFELL, AFET.  Té com 
a principals objectius la defensa i el des-
envolupament de les oficines de farmàcia 
des de la vessant empresarial, professio-
nal, de col·laboració amb les administra-
cions sanitàries i de servei a la població. 

 
• Associació Catalana d'Entitats de 

Salut (ACES). És la patronal de les em-
preses de prestació de serveis sanitaris i 
socials privats de Catalunya. Fundada 
l'any 1977, té com a objectiu defensar, 
promocionar i desenvolupar els drets i in-
teressos dels centres sanitaris privats. Ac-
tualment representa 250 empreses amb 
414 centres, principalment del sector sa-
nitari, així com del sociosanitari i social. 
En el seu àmbit treballen 14.000 pro-
fessionals sanitaris i hi col·laboren 6.900 
metges. Durant la pandèmia, l’ACES ha 
incrementat extraordinàriament la seva 

activitat posant a disposició de Catsalut 
2.663 llits d'hospitalització i 240 d'UCI, 
cosa que representa un augment del 
18% de la seva capacitat inicial. 

 
• La Unió Catalana d'Hospitals (La 

Unió).  És l’associació d’entitats sani-
tàries i socials referent en la transforma-
ció del sistema per a la millora de la salut 
i de la qualitat de vida de les persones. 
Amb 45 anys d’existència, aplega 114 
entitats, amb més de 750 dispositius 
assistencials sanitaris i socials i més de 
60.000 professionals, amb presència a 
tot Catalunya i en totes les línies assis-
tencials: primària, hospitals, sociosani-
taris, salut mental, rehabilitació, gent 
gran, discapacitats. És una associació 
d’organitzacions de persones que tre-
ballen per a les persones, i que des del 
respecte a la diversitat comparteixen el 
compromís social amb les polítiques pú-
bliques i la societat a través de la gestió 
professionalitzada, la innovació i l’ava-
luació de resultats orientada a la millora 
contínua. 

• Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC). Entitat pública de caràcter local i 
base associativa, fundada el 1983, que té 
el seu origen en el moviment municipalis-
ta. La seva missió és impulsar models de 
salut i social per millorar la qualitat de vida 
de les persones. Tots els seus associats són 
entitats públiques i privades sense ànim 
de lucre. Actualment, presta serveis a més 
de 100 institucions entre entitats presta-
dores de serveis de salut i d'atenció a la 
dependència, ajuntaments, diputacions i 
consells comarcals. 
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Sergi Macià, nascut a Manresa, ac-
tualment és director general de Mu-
tuacat i Presaba. Des del setembre 
de 2020 assumeix també el càrrec 
de president del Benfet!

“El consum local genera  
UN EFECTE POSITIU 

MULTIPLICADOR”
llocs de treball amb millors salaris i redueix 
les desigualtats en la comunitat.  
En aquests moments de crisi econòmica, el 
think local first permet a les pimes amb el 
segell Ben Fet! fer visible el seu compromís 
amb la qualitat i amb el territori, formar part 
d’un aparador internacional, crear sinergies 
amb negocis afins, fidelitzar clients i consu-
midors conscients, així com diversificar les 
oportunitats per créixer. 

Quin són els reptes que vol afrontar 
al capdavant d'aquest nou càrrec? 
Arribar a la presidència significa per a mi un 
honor i un gran repte, que encaro amb el 
compromís de fer créixer quantitativament 
la marca i arribar al màxim d’empreses ca-
talanes compromeses amb la qualitat i el 
territori. Volem englobar totes les pimes que 
comparteixen els nostres valors i ser un refe-
rent en els mercats, ben conegut pels consu-
midors conscients. 

El meu mandat serà curt, tenim un equip 
molt potent i penso que la governança ha 
de ser rotativa i donar veu al talent de les 
empreses membres. Implantar aquest siste-
ma de governança també és un repte en si 
mateix.

Quins són els objectius del projecte 
Ben Fet! de cara als pròxims mesos? 
Incrementar l’impacte sobre tots els que in-
tervenim en la vida d’un producte o servei: 
producció, disseny, envasatge, distribució, 

publicitat etc., fins a arribar al consumidor 
final. Tots aquests estadis poden i han de 
contribuir a generar riquesa en el territori i 
això ens beneficia a tots individualment i, so-
bretot, repercuteix beneficiosament en tota 
la societat.
Estem creant una plataforma d’e-commer-
ce, una botiga en línia a través de la qual po-
drem comercialitzar els productes i serveis. 
Tantes són les coses que ens uneixen, que 
ens constituïm en una cooperativa de serveis 
per engegar aquesta plataforma. 
 
Quines necessitats i oportunitats s’han 
detectat darrerament a cada sector? 
Quines de les accions determinades cal 
prioritzar ara mateix?  
Volem obrir la relació intersectorial i poten-
ciar grups de treball oberts a empreses de 
diferents sectors, responent a la demanda 
de diversos membres de Ben Fet! Es tracta 
de treballar més per àrees d’interessos que 
no pas exclusivament per sectors.  

Per exemple, arran de les noves normatives 
europees sobre el plàstic, s’han generat rep-
tes amb solucions creades a partir de siner-
gies entre empreses agroalimentàries i de  
packaging.

Parlem de xifres. 
Actualment formem part del projecte 65 
empreses dels sectors distribuïdor, agroali-
mentari, serveis i indústria. Tenim un total de 
4.621 treballadors i una facturació conjunta 
d’uns 672.073.584 €.

Creu que el lema think local first co-
bra més sentit en l'actual situació 
econòmica? 
Sense cap mena de dubte. El think local first 
es basa en el convenciment que les relacions 
que establim en el lloc on vivim són molt im-
portants i tenen un impacte real. El consum 
local genera un efecte positiu multiplicador 
que reverteix en el territori, ja que crea opor-
tunitats per a l’emprenedoria, ajuda a crear 
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PIMEC COVID FREE

PIMEC, amb la col·laboració de Mutua-
cat, ja ha arribat als 1.631 tests ràpids 
d’antígens realitzats a treballadors i tre-
balladores de 141 empreses d’arreu del 
territori català.  

Amb la col·laboració dels ajuntaments 
i de les associacions d’empreses de po-
lígons industrials, les unitats mòbils me-
dicalitzades han realitzat cribratges mas-
sius per part d’equips sanitaris formats 
per professionals qualificats i certificats 
a polígons industrials de Sant Quirze del 
Vallès, les Franqueses del Vallès, Sant 
Fruitós del Bages, Sant Feliu de Llobregat 
i Terrassa.

PIMEC COVID FREE 
apropa els tests ràpids 
d’antígens als polígons  
industrials de Catalunya

La patronal, que continua donant servei 
als més de 100 polígons industrials que 
gestiona, així com a les empreses catala-
nes a través de la iniciativa PIMEC Covid 
Free, segueix treballant per fer possible 
la continuïtat de l’economia i la compa-
tibilitat de l’activitat empresarial amb les 
màximes garanties per a la prevenció i se-
guretat en els llocs de treball. 

Aquesta campanya va començar a pri-
mers del mes de novembre de 2020 als 
polígons industrials catalans i, des de fi-
nals de novembre i mitjançant tests ràpids 
d’antígens, PIMEC també ofereix cribrat-
ges puntuals o periòdics a les pimes que 

ho sol·licitin. Així mateix, des del mes de 
juliol s’està oferint al teixit productiu un 
servei de prevenció per a la prescripció i 
la realització de PCR i proves serològiques 
a través de dos procediments: que els tre-
balladors es desplacin al centre de presa 
de mostres més pròxim o que un equip 
del laboratori es desplaci a l'empresa in-
teressada.

L’objectiu de la iniciativa PIMEC Covid 
Free, impulsada des de l’àmbit privat i 
amb la validació clínica del doctor Oriol 
Mitjà, és complementar les diferents ac-
cions que s’estan portant a terme des de 
l’Administració per combatre la Covid-19.
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Aquest mes de novembre de 2020 ha tingut 
lloc el II Congrés Dona i Empresa, impulsat 
per la Comissió Dona i Empresa de PIMEC 
i que enguany s’ha celebrat de forma semi-
presencial per la Covid-19. Al llarg dels tres 
dies de jornades hi han participat activament 
més de 500 persones que han fet arribar a 
la patronal propostes, inquietuds i iniciatives.
En una roda de premsa telemàtica, la pre-
sidenta de la comissió Dona i Empresa de 
PIMEC, Iolanda Piedra, ha presentat les con-
clusions del congrés:

Digitalització: erradicar la bretxa di-
gital de gènere
L’agilització del procés de la digitalització 
arran de la pandèmia ha implicat canvis a 
tots els nivells, cosa que ha fet créixer la bre-
txa digital també en sentit de gènere.
• Crear programes per a capacitar i recapa-

citar dones en coneixements i habilitats 
tecnològiques.

• Atorgar ajuts i finançament en condicions 
preferents per a la digitalització de les pi-

mes creades per dones.  
• Adoptar mesures que impulsin programes 

de mentoria a nivell local per acompanyar 
les pimes creades per dones en el procés 
de digitalització.

• Establir criteris de discriminació positiva en 
les beques per a estudiants dones en les 
carreres tecnològiques.

• Dissenyar i desenvolupar un Pla Estratègic 
per a la Digitalització en femení per mitjà 
d’accions impulsades des del sector privat, 
que complementi el Pla Dona i TIC adop-
tat pel Govern.

Teletreball: donar visibilitat al  
teletreball de les dones
El teletreball ha de tenir una perspectiva de 
gènere a nivell d’implementació i legislatiu. 
Diversos estudis posen de manifest que les 
dones han tingut més responsabilitats labo-
rals durant la pandèmia, tant a la llar com en 
la cura dels infants.
• Fomentar la presencialitat al treball de les 

dones i el teletreball dels homes.

II CONGRÉS  
DONA I EMPRESA

• Establir mesures de seguiment (no de fis-
calització ni penalització) que permetin 
controlar la implementació d’un  teletre-
ball adequat, tot generant els KPI de con-
trol, seguiment i avaluació.

• Adoptar mesures econòmiques i fiscals 
per a les pimes de manera que puguin im-
plementar el teletreball adequadament.

• Realitzar campanyes de sensibilització per 
a una implementació del teletreball amb 
perspectiva de gènere.

Corresponsabilitat: conciliació i di-
visió del treball per sexes
Les diferències en els usos dels temps con-
soliden una divisió del treball per sexes i uns 
rols de gènere que van en detriment de la 
igualtat i són un obstacle per a la captació i 
el desenvolupament del talent femení.
• Identificar bones pràctiques en matèria de 

corresponsabilitat, difondre-les i aconse-
guir que siguin adoptades en el si de les 
empreses.

• Fer campanyes de sensibilització en igual-
tat per fer palesa la necessitat de la corres-
ponsabilitat.

• Oferir incentius fiscals i en les cotitzacions 
a la Seguretat Social per a les empreses 
que apliquin mesures que promoguin la 
reorganització dels rols.

• Identificar referents masculins que adoptin 
com a valor la corresponsabilitat i així ho 
manifestin.

La comissió Dona i Empresa treballa, des que 
va néixer fa tres anys, amb l’objectiu d’assolir 
la igualtat de gènere a les empreses i a la 
societat en general, impulsant el lideratge i 
el talent femení, d’acord amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Proposa mesures per erradicar les desigualtats de 
gènere en relació amb la bretxa digital, el teletreball 
i la corresponsabilitat; i defensa que el paper de les 

dones és clau per al progrés econòmic.

|  IGUALTAT DE GÈNERE I LIDERATGE FEMENÍ



PIMEC ha demanat aquest novembre a les 
Administracions la creació de taules secto-
rials per analitzar i valorar les greus afecta-
cions de cada sector i buscar conjuntament 
les millors opcions i els recursos necessaris 
per poder garantir la viabilitat empresarial, 
evitant el tancament i la pèrdua de llocs de 
treball. L’objectiu de l’acte era instar l’Admi-
nistració a agilitzar les mesures compensa-
tòries necessàries per a les pimes i autònoms 
en risc de fallida a causa de les restriccions i 
els tancaments. 

La patronal ha fet aquesta petició en el de-
curs de l’acte reivindicatiu “RescatxPimes 
RescatxAutònoms” davant la presència de 
40 representants dels sectors empresarials 
afectats per les restriccions i de més d’un 
centenar de persones empresàries que ho 
han seguit de manera telemàtica. D’aquesta 
manera s’han complert les mesures d’afora-
ment.

Informe jurídic
A petició dels seus associats, la patronal ha 
sol·licitat un informe jurídic relatiu a la pos-
sible responsabilitat patrimonial derivada 
de les mesures administratives adoptades 
amb motiu de la crisi sanitària. L’informe, 
elaborat pel catedràtic de Dret Administra-
tiu de la Universitat de Girona i director del 
Centre d’Innovació i Gestió de les Adminis-
tracions Públiques de Catalunya, Joan Ma-
nuel Trayter, conclou que si les actuacions 
de l’Administració Pública causen un dany a 

un particular, empresa o sector, aquest dany 
s’ha d’indemnitzar, tenint en compte que 
l’estat de dret permet una via per rescaba-
lar-lo, emparada per l’article 106 de la Cons-
titució Espanyola, per la Llei de Règim Jurídic, 
i a Catalunya per la Llei 26/2010. L’informe 
detalla també els requisits: els danys han de 
ser efectius, avaluables i quantificables i han 
de tenir una relació directa amb l’acció de 
l’administració, és a dir, un nexe causal.  
El president de PIMEC, Josep González, ha 
aclarit que “la intenció de la patronal no és 
en cap cas iniciar un procediment judicial 
contra l’Administració, però sí dotar-nos 
d’eines jurídiques fonamentades que ens 
permetin guanyar més força a l’hora de re-
clamar mesures justes per al teixit empresa-
rial”. En aquest sentit ha reivindicat, un cop 
més, que “la salut pública és, pot ser i ha 
de ser compatible amb l’activitat empresa-
rial i, per tant, les mesures preses en aques-

ta matèria s’han de basar sempre en dades 
objectives i en eines avançades de gestió, 
antelació, preparació i consens”.
Manifest RescatxPimes RescatxAutònoms
El document ja compta amb el compromís 
d’adhesió de milers d’associacions empresa-
rials i proposa, entre altres qüestions, que el 
Departament d’Empresa i Coneixement i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies s’afegeixin a les reunions del PROCICAT, 
atesos els efectes econòmics i laborals de la 
pandèmia, que exigeixen mesures immedia-
tes i generoses a nivell fiscal i financer. 
Així mateix, defensa l’aplicació de mesures 
per fer compatible la continuïtat de l’eco-
nomia amb la protecció de la salut pública, 
com l’ús massiu de testos ràpids o l’amplia-
ció immediata de la infraestructura sanitària 
recorrent en primer lloc a l’oferta privada, o 
l’aplicació de sistemes avançats de rastreig i 
control dels contagis. 

PIMEC DEMANA taules 
sectorials per garantir la 
viabilitat dels sectors en risc  

RESCATXPIMES RESCATXAUTÒNOMS
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ENS HAN  
DEIXAT

Ignasi Farreres, exconseller de Treball

L’octubre de 2020 ens ha deixat l’economista Ignasi Farreres als 81 anys. 
Nascut a la Pobla de Segur (Lleida), va participar activament en la política catalana i va 
estar al servei de la Generalitat de Catalunya durant una dècada, en la qual va desen-
volupar càrrecs com el de conseller de Treball. 
Així mateix, la seva trajectòria professional destaca per altres fites, com per exemple el 
seu paper com a impulsor del Centre d’Estudis Econòmics i Socials. 
PIMEC expressa les seves sentides condolences; descansi en pau. 

Carles Vivas rep la Medalla President  
Macià a títol pòstum

El desembre de 2020 li han atorgat la Medalla President Macià a Carles Vivas, a títol pòstum. 
El Comitè Executiu de PIMEC va honrar a inicis del 2020 la memòria de l'empresari ator-
gant-li la distinció de soci honorari de la patronal.  
Membre de la Junta Directiva de PIMEC i vicepresident de la Comissió d’Energia,  l’em-
presari va morir el setembre a causa d’un problema de salut. També formava part del 
Comitè de Desenvolupament Sostenible de SME United i va ser coordinador del Consell 
Social d’Universitats de PIMEC.

Mª Àngels Agulló, sòcia honorària de PIMEC

A finals d’aquest any, i després d'una llarga malaltia, també ens ha deixat la Maria 
Àngels Agulló i Taltavull. 
Sòcia Honorària de PIMEC, va ser una excel·lent advocada i membre del Comitè Exe-
cutiu de la patronal. També va formar part del Comitè Executiu de la Cambra de 
Barcelona. Entre els seus valors destaquen la seva iniciativa, el seu compromís i la gran 
vàlua humana. 
Molt estimada per tots, des de l’entitat manifestem la condolença als seus familiars i 
amics per tan sentida pèrdua. 

|  BREUS
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SOM NOTÍCIA...
Josep Ginesta, nou 
director de l’Àrea de 
Treball 

El Comitè Executiu de PIMEC ha decidit 
recentment incorporar Josep Ginesta com 
a nou director de l’Àrea de Treball de 
l’entitat. L’objectiu és enfortir la institució 
de cara als reptes més immediats que ha 
d’afrontar el teixit productiu per superar 
els efectes econòmics de la crisi sanitària.

Ginesta ha estat el darrer secretari gene-
ral de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya i assumeix el 
repte de reforçar organitzativament la ins-
titució en el camp de les relacions labo-
rals, les polítiques actives d’ocupació i la 
presència en la negociació col·lectiva, així 
com de projectar una mirada cap al futur 
en l’àmbit de la qualitat en el treball i el 
compromís social. 

“D’aquesta situació només ens en sorti-
rem si mantenim vives el major nombre 
d’empreses i preservem el teixit productiu, 
que és el que permet crear llocs de treball 
sostenibles i de qualitat”, ha manifestat en 
relació amb la crisi sanitària. 

PIMEC entra al Consell 
Econòmic i Social 
Europeu

La delegada de PIMEC a Brussel·les, Rosa 
Solanes, ha estat escollida representant 
de la patronal europea de pimes SME 
United al grup de treball intern del Con-
sell Econòmic i Social Europeu (CESE) so-
bre l’Acord Comercial entre la Unió Euro-
pea (UE) i Colòmbia, el Perú i l’Equador.

El CESE compta amb diversos grups de 
treball sobre els diferents acords comer-
cials que la UE ha signat recentment amb 
tercers estats. L’objectiu és que aquests 
assegurin que la societat civil participi en 
el seguiment dels acords.

Rosa Solanes ha dit sobre el seu nomena-
ment que “permet a PIMEC participar per 
primer cop al CESE i vetllar pels interessos 
de les pimes catalanes i europees en uns 
mercats de gran creixement i amb afinitat 
històrica i lingüística amb el nostre país”.

Vicenç Mauri és distingit 
soci honorari

La Junta Directiva de PIMEC ha aprovat 
recentment la concessió de la distinció de 
Soci Honorari a Vicenç Mauri i Claret.

L’empresari manresà del sector de la me-
tal·lúrgia i propietari de l’empresa Matri-
bages compta amb una àmplia i destacada 
trajectòria. Entre altres càrrecs i funcions, 
destaca la seva tasca d’intermediació en-
tre el món empresarial i el Govern de la 
Generalitat.

Vicenç Mauri ha estat membre fundador 
i representant del Consell de Política In-
dustrial de Catalunya, i dins la patronal ha 
desenvolupat els càrrecs de vicepresident 
de PIMEC, president de PIMEC Catalunya 
Central i president de PIMEC Metall.
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Una de les conseqüències de l’actual 
escenari de la pandèmia Covid-19 
en què ens trobem immersos a nivell 
mundial és l’acceleració de la digitalit-
zació de les pimes. Tradicionalment, 
els canals més habituals de comunica-
ció a distància han estat el telèfon i el 
correu electrònic. 

Des del passat mes de març, i gràcies 
a les noves tecnologies de la informa-
ció i comunicació (TIC), s’han impul-
sat noves maneres de treballar a les 
pimes que han accelerat la transformació d’alguns processos 
mitjançant nous canals de comunicació a distància i s’ha po-
tenciat l’ús de noves tecnologies.

El teletreball ha suposat canvis en els procediments interns 
de les pimes i una ràpida adaptació d’aquestes a les noves 
tecnologies. Una de les principals eines que s’han implantat a 
les pimes és la tecnologia en el núvol, per tal que els treballa-
dors/es puguin disposar de tota la informació i documentació 
del seu lloc de treball des de casa. 

La tecnologia en el núvol és una bona solució d’emmagatze-
matge per disposar d’una còpia de seguretat en línia dels do-
cuments i compartir-ne l’accés i l’edició per part dels treba-
lladors/es. Microsoft Office i Google tenen les seves pròpies 
eines d’emmagatzematge al núvol: One Drive i Google Drive.

Així mateix, treballar a distància també ha suposat un canvi 
en els canals de comunicació habituals i en la forma de ges-
tionar les persones. En l’actualitat, d’una banda, el teletreball 

LIDERATGE D’EQUIPS  
EN REMOT a la pime

Hèctor Pérez
Departament de Recursos Humans de PIMEC
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D’altra banda, cal destacar que el te-
letreball ha generat canvis en el lideratge de les persones, 
ja que actualment els equips es gestionen a través de les 
reunions virtuals. Aquest aspecte ha suposat un repte per a 
les pimes, que estan aprenent a donar feedback en l’entorn 
virtual i a habituar-se a l’ús de les noves eines.

Liderar equips en remot és un gran repte per a mantenir 
els equips motivats i alineats amb els objectius i l’estratègia 
de l’empresa. El teletreball és una realitat present que ha 
vingut per a quedar-se. Per la qual cosa, les pimes hauran 
de continuar amb aquesta adaptació al canvi mantenint una 
comunicació clara i efectiva, i adaptant els seus processos i 
protocols interns.

Finalment, s’ha de posar de manifest que avui dia el lideratge 
requereix una clara capacitat d’adaptació als nous entorns 
virtuals i eines que potencien el feedback i la motivació amb 
els vostres col·laboradors/es. 

ha impulsat les reunions virtuals amb 
els equips o clients, en substitució de 
les reunions presencials, per tal de 
mantenir el distanciament social. D’al-
tra banda, es combinen les reunions 
virtuals amb els xats per mantenir els 
equips comunicats i cohesionats. Mi-
crosoft Teams, Zoom i Google Meet 
serien exemples de serveis de video-
conferència, trucades per internet, 
xats i compartició de pantalles.



Campus de 
formació 
online de 
PIMEC

pimecformacio.org

El Departament de Formació de PIMEC posa a la 
vostra disposició un campus de formació online, 
per tal que pimes i autònoms pugueu reprendre o 
continuar desenvolupant les accions formatives.

Podem acompanyar-vos per crear un entorn 
d’aprenentatge exclusiu per als vostres treballadors

✶ Podem defi  nir de forma personalitzada qualsevol tipus de 
formació per a vosaltres.

✶ Apliquem una metodologia que combina l’aprenentatge 
teòric, la realització de pràctiques i exercicis, i la realització 
de videoconferències amb els tutors.

✶ Tot el procés d’aprenentatge es realitza amb 
l’acompanyament d’un tutor especialitzat. 

✶ El campus compleix amb tots els requisits legals necessaris per 
a la correcta aplicació de les bonifi  cacions per a formació.

T’HI APUNTES?

En línia amb 
l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. 
17 ODS (Objectius 

de Desenvolupament 
Sostenible)



Les pimes són essencials per al país i, ara, 
moltes necessiten ajuda.    
Per això PIMEC posa en marxa el Pla de 
Viabilitat Empresarial, per analitzar el 
teu negoci i preparar-lo perquè segueixi 
essent viable en el futur.  
Un programa de país 100% subvencionat,
que compta amb els millors experts i 
expertes en consultoria per a pimes, i és 
concebut per empresaris/àries per ajudar 
altres empresaris/àries.   
Vols salvar la teva empresa?   
Apunta’t ara! 
Entra a www.plaviabilitat.cat 
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