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EMPRESES
Goudfone, la pime que desplega  
la fibra òptica a Catalunya 
 

PANORAMA
Entrevista al director de l'Agència  
de Ciberseguretat de Catalunya 
     

FEM
La nova etapa de PIMEC,  
en el nou mandat de l'entitat 

“Per superar la crisi de la Covid-19 
hem de situar les pimes al pont de  
comandament de l’economia amb 
l’activisme empresarial”

ANTONI  
CAÑETE



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

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

T'animem a participar al Pla de Viabilitat Empresarial, 
un programa 100% subvencionat dirigit a pimes que 
tinguin matriu o centre de decisió a Catalunya, amb 
l’objectiu de salvar empreses i impulsar el seu futur
després dels efectes de la covid-19.

Un programa de: Amb el suport de:

Diagnosi digital i gratuïta 
per a qualsevol empresa catalana.

Apunta’t ara! 

https://www.plaviabilitat.cat/


Fa dos mesos que PIMEC ha començat una nova etapa amb un nou mandat i un nou 
model de governança, fruit dels resultats de les eleccions de la patronal celebrades a 
finals de febrer d’aquest 2021, en què els socis de l’entitat van escollir la nostra can-
didatura. Com a president, afronto aquest nou repte amb gran il·lusió, responsabilitat 
i compromís. 

L’activisme empresarial és el nostre “leitmotiv”, ha estat el nostre eslògan, i és una 
crida de totes les pimes i els autònoms a participar activament per aconseguir que el 
teixit productiu arribi al pont de comandament de la nostra economia, en benefici de 
la tan desitjada reactivació de la nostra activitat i de la recuperació de l’economia per 
superar aquesta crisi mundial i sense precedents. 

El panorama econòmic i empresarial, malauradament, segueix patint els efectes 
d’aquesta pandèmia que ja fa més d’un any que forma part del nostre dia a dia, i que 
pel camí ha deixat les vides de moltes persones, i destruït famílies, tant per la pèrdua 
d’aquestes persones estimades, com per la situació econòmica a conseqüència de la 
desaparició sistemàtica de teixit productiu a causa de les restriccions a l’activitat empre-
sarial. Des de PIMEC definim aquesta situació com una pandèmia econòmica. 

Des de la patronal estem veient com moltes micro, petites i mitjanes empreses i el tre-
ball autònom segueixen lluitant sense tirar la tovallola en aquesta batalla per combatre 
el virus: digitalitzant-se, reinventant-se, invertint en prevenció sanitària... En definitiva, 
aprenent a ser resilients per poder sobreviure i, en certa manera, intentant mantenir la 
seva competitivitat, tot i les dificultats d’aquest moment. 

En aquesta edició de la revista volem continuar posant de manifest les necessitats de 
les pimes i els autònoms i, d’altra banda, fer un reconeixement a les empreses per no 
defallir i estar al peu del canó, així com per la seva capacitat d’adaptar-se a aquest con-
text de crisi. Tanmateix, tenim molt present el cor de PIMEC, la nostra Fundació, que 
segueix incansable a l’hora d’ajudar aquells empresaris i empresàries més vulnerables i 
que estan patint greus dificultats per continuar amb la seva activitat. 

Com no podia ser d’una altra manera, en aquest número de la revista també fem una mi-
rada al futur, optimistes, il·lusionats i esperançats a l’hora d’assolir les fites que ens por-
taran cap a  l’escenari d’un capitalisme més inclusiu, on les pimes i els autònoms tindrem 
el lloc que ens hi correspon en funció del nostre pes en l’economia. Aquesta pandèmia 
ens ha ensenyat, també, que l’associacionisme empresarial és la millor eina que tenim els 
empresaris i empresàries per projectar els nostres anhels cap al futur i, sobretot, per fer 
valer les nostres necessitats i inquietuds davant dels qui prenen decisions.

EDITORIAL

Antoni Cañete
President de PIMEC



Finançat per:Un projecte impulsat per:

Una segona oportunitat 
ÉS POSSIBLE

Ets una persona autònoma o tens una empresa amb dificultats?
Els deutes no et permeten tenir una segona oportunitat i començar de nou?

Et cal acompanyament per a reemprendre amb una nova activitat? 
O ajuda en la recerca de feina?

Treballem per a les persones i per a les micro i pimes en dificultats, 
les quals ens transmeten les seves pors, ansietats, malestar 

i dificultats econòmiques.

Ajudem a micro, petites, mitjanes empreses i 
persones autònomes en dificultats a tenir una 

SEGONA OPORTUNITAT.

CONTACTA AMB NOSALTRES.
T'AJUDEM?

https://www.pimec.org/ca/emppersona
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OPINIÓ

Fa més d’un any que els efectes de la Covid-19 en l’economia segueixen sent 
la causa principal de la pèrdua sistemàtica de teixit productiu, fet pel qual 
moltes pimes i autònoms tenen greus problemes de viabilitat empresarial, fins 
al punt que han de tancar les portes definitivament. 

A més, com que darrere de cada negoci hi ha una o diverses famílies, aquesta 
crisi també està suposant que moltes persones tinguin dificultats molt greus 
per poder tirar endavant. Per això, en aquest context de pèrdua sistemàtica de 
teixit productiu és fonamental que els empresaris i empresàries que fracassen 
tinguin una segona oportunitat per reiniciar l’activitat i poder continuar gene-
rant ocupació i contribuir a la creació de riquesa.

La Llei de la segona oportunitat va néixer amb la finalitat d’implantar un me-
canisme jurídic per tal que les persones físiques, incloses les persones au-
tònomes, tinguin les mateixes oportunitats que les empreses per poder-se 
refer després d’una davallada econòmica, com la que estem vivint amb la 
pandèmia. 

Des de la Fundació PIMEC es treballa, des de finals del 2009, perquè les per-
sones empresàries puguin tenir una segona oportunitat a través de diferents 
accions com, per exemple, el servei d’acompanyament, el programa Empper-
sona, tallers i sessions informatives, entre altres qüestions. 

Entre tots cal fer un esforç perquè la segona oportunitat sigui un element més 
d’ajuda en el camí de la recuperació econòmica i la defensa dels drets de les 
persones, a fi que ningú es quedi enrere i no tingui més dificultats del compte, 
com ara passa, per sortir del pou de les insolvències i tornar a enlairar-se. Com 
dèiem en la presentació de l’Aliança per la Segona Oportunitat, que recent-
ment hem signat al Col·legi d’Advocats, “que els deutes no vencin”.  

UNA SEGONA  
OPORTUNITAT PER  
RECUPERAR L’ECONOMIA

Finançat per:Un projecte impulsat per:

Una segona oportunitat 
ÉS POSSIBLE

Ets una persona autònoma o tens una empresa amb dificultats?
Els deutes no et permeten tenir una segona oportunitat i començar de nou?

Et cal acompanyament per a reemprendre amb una nova activitat? 
O ajuda en la recerca de feina?

Treballem per a les persones i per a les micro i pimes en dificultats, 
les quals ens transmeten les seves pors, ansietats, malestar 

i dificultats econòmiques.

Ajudem a micro, petites, mitjanes empreses i 
persones autònomes en dificultats a tenir una 

SEGONA OPORTUNITAT.

CONTACTA AMB NOSALTRES.
T'AJUDEM?

“Entre tots cal fer un esforç 
perquè la segona oportunitat 
sigui un element més en el camí 
de la recuperació econòmica"

Josep González 
President de la Fundació PIMEC



PIMEC, amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, ha posat en marxa la iniciativa “PIMEC covid free”, un projecte que 

consisteix a portar a centres de treball, polígons i zones de concentració laboral 
de Catalunya els tests ràpids d’antígens per reactivar l'activitat econòmica.

Demana els tests per a la
teva empresa o associació! 

Ens adaptem a les teves necessitats, 
per mida i quantitats. 

*El test és gratuït, només s'haurà d'abonar l'import del personal sanitari obligatori per realitzar la prova (a partir de 18 €/persona).

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

A PIMEC impulsem el 
rastreig i cerca proactiva 
de casos positius de 
Covid-19 per aturar-ne
l’expansió i reactivar 
l’activitat econòmica. 

Portem tests ràpids d’antígens 
gratuïts a l'àmbit empresarial català.

https://www.pimec.org/ca/tests-rapids-dantigens
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Tots som conscients de la importància 
que suposa per a qualsevol negoci poder 
comptar amb una fibra òptica potent que 
li permeti desenvolupar la seva activitat en 
igualtat de condicions. Malauradament, i 
tot i que la pandèmia de la Covid-19 ha 
accelerat els processos de digitalització de 
moltes empreses, molts polígons indus-
trials i molts territoris arreu de Catalunya 
no disposen d’una bona connexió, cosa 
que afecta negativament la competitivitat 
del teixit productiu. 

Goufone és una pime sòcia de PIMEC; una 
operadora amb xarxa de fibra òptica prò-
pia que, precisament, té com a principal 
objectiu seguir desplegant la seva xarxa 
per augmentar la cobertura a les comar-
ques on donen servei. La seva responsable 
de màrqueting i comunicació, Irene Me-
dina, explica que “actualment Goufone 
té més de 20.000 usuaris actius repartits 
pel territori català, i ofereix els serveis de 
fibra òptica a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, 

la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Bages, 
el Berguedà, Maresme, el Moianès i el Va-
llès Oriental”. 

Aquesta pime va sorgir de la idea dels seus 
tres fundadors: Marc Mundó, Albert Boix 
i Joan Gaudes. Tots tres van estudiar En-
ginyeria Tècnica de Telecomunicacions a 
la Universitat de Vic i vivien en les zones 
més rurals de la comarca d’Osona, entre 
granges i muntanyes, on tenien molts pro-
blemes per accedir a Internet. Per aquest 
motiu, van decidir crear, respectivament, 
dues empreses (Gurbtec el 2012 i Gau-
fix-Osofon el 2010) amb la finalitat d’ofe-
rir Internet de banda ampla a les zones on 
no arribava.

Així doncs, Goufone va néixer d’aquesta 
unió i de la necessitat d’oferir serveis d’In-
ternet a totes aquelles zones on l’accés és 

|  XARXA I CONNECTIVITAT

La importància del 
desplegament de la 
FIBRA ÒPTICA 

PER A LES 
EMPRESES

La pandèmia ha accelerat els processos de 
digitalització de moltes empreses, però  

molts polígons industrials i molts  
territoris arreu de Catalunya no disposen  

d’una bona connexió a la xarxa.
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uns preus justos i ofertes constants”, as-
segura Irene Medina. En aquest sentit, 
destaca que no fan diferències entre els 
usuaris, ja que consideren que “tots es 
mereixen tenir el mateix tracte, el millor”.

En relació amb la transformació digital de 
les empreses, des de Goufone creuen que 
la pandèmia ha accelerat aquest procés, 
també a nivell domèstic. Medina recorda 
que durant la pandèmia “les empreses de 
telecomunicacions estan oferint serveis 
essencials, treballant intensament per po-
der estar a l’altura de la demanda; no tant 
per l’augment de la demanda, sinó per la 
urgència d’aquesta”, i explica que Goufo-
ne ha hagut de fer canvis interns “per a 
ser més àgils a l’hora de fer instal·lacions 
i d’oferir nous serveis perquè les empreses 
puguin fer teletreball”.

La responsable de màrqueting de Gou-
fone explica que amb l’accés a Internet 
a les zones rurals contribueixen a fer que 
no hi hagi despoblament i, per tant, a ge-
nerar una millora econòmica en aquestes 
poblacions. D’altra banda, des de fa anys 
utilitzen plaques solars per alimentar les 
seves oficines i equips electrònics i intentar 
minimitzar l’impacte mediambiental. Això 
ha motivat el projecte que veurà la llum 
enguany per poder oferir packs de fibra, 
fix, mòbil, televisió i energia verda. “Tam-
bé tenim un programa de pràctiques amb 
què, juntament amb universitats i escoles 
de graus superiors, acollim estudiants per 
impulsar el talent dels joves a les comar-
ques on som presents”, manifesta.

deficitari o inexistent. Irene Medina asse-
gura que un dels seus objectius és facilitar 
l’accés a les tecnologies de la informació a 
tothom, sense excepcions. “Tot i que do-
nem servei a ciutats i capitals de comarca, 
part dels nostres treballs se centren a do-
nar servei a les zones rurals on l’accés a la 
xarxa segueix sent precari”, afegeix.

Amb un equip dedicat a nous desple-
gaments de la fibra òptica i un altre al 
manteniment de la seva xarxa, treballen 
constantment perquè aquesta tingui prou 
capacitat i estigui dimensionada per poder 
garantir el millor servei. Goufone ofereix 
un tracte personalitzat i de qualitat a tots 
els seus usuaris. “Darrere de qualsevol ca-
nal de comunicació entre els nostres usua-
ris i nosaltres sempre hi ha una persona 
i no una màquina per atendre qualsevol 
dubte o consulta amb proximitat i amb 

Breu història de 
l'empresa

2015: Unió de Gurbtec Telecom i 
Gaufix-Osofon i creen la marca ac-
tual Goufone (Gurbtec Telecom SL).

2016: Goufone fa una aposta forta 
de millora de les telecomunicaci-
ons posant  fibra òptica com a ser-
vei estrella i oferint-lo a totes les 
comarques on hi ha servei. 

2017: Goufone amplia territori 
desplegant fibra òptica en algunes 
poblacions del Berguedà, la Selva, 
el Gironès i el Ripollès. L’empresa 
arriba a un acord amb el proveïdor 
de telefonia mòbil per millorar la 
cobertura, i canvia a Movistar.

2018: Segueix ampliant les zones 
de cobertura i incorpora a la car-
tera de serveis la televisió digital 
amb una plataforma pròpia. Obre 
un nou centre de treball, situat a 
Gurb, on s’estableix la seu central. 

2019: S’obren més botigues, a la 
Canya, Girona i Vic. Es desplega fi-
bra òptica a altres comarques com 
l’Empordà. 

2020: Aposta per desplegar la seva 
fibra òptica al Maresme. Comença 
per la capital, Mataró, i hi obre una 
botiga al centre. També s’inaugu-
ren les noves oficines centrals amb 
botiga a Gurb. 

Respecte als plans de futur, des de 
Goufone tenen previst doblar el 
creixement durant aquest 2021 per 
poder donar servei a més poblaci-
ons catalanes amb la seva fibra òp-
tica. A més, enguany obriran una 
nova línia de negoci oferint també 
energia verda, a part dels serveis 
telecomunicacions.
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NOVES  
OPORTUNITATS: 
casos inspiradors 

de pimes 

tar les crisis; són casos inspiradors. A 
més, són exemple també pel fet que són 
empreses alineades amb l’Agenda 2030 
i els seus Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i, per tant, formen part 
de la campanya de sensibilització envers 
la sostenibilitat en les micros i pimes que 
s'està portant a terme des de la Fundació 
PIMEC. 

Mar Màgic 
Un primer cas exemplar és l’empresa, 
ubicada a Barcelona. És una empresa fa-
miliar de roba de vestir i complements, 
que van des del brodat fins a la serigrafia. 
El març de 2020, conscients de la situació 
i davant la necessitat d’ajudar el seu en-
torn, decideixen fabricar mascaretes amb 
les màquines de brodar. Arran d’això, de-
tecten que les mascaretes de tela no són 

|  REINVENCIÓ EMPRESARIAL

inclusives, ja que no són adequades per al 
col·lectiu de persones sordmudes, que no 
poden llegir els llavis de la persona amb 
qui parlen. Per aquest motiu decideixen 
fabricar-ne una de transparent que, grà-
cies a la col·laboració amb proveïdors i 

El teixit empresarial català sempre ha destacat per tenir una gran  
capacitat de superació i adaptació, i l’època que actualment estem  

vivint no ens ha de fer perdre aquesta capacitat.

Mar Màgic, Restaurant 
DO, Can Tortós i  

La Granja són exemples  
de reinvenció  

empresarial en temps  
de Covid

Al segle XXI, la transformació cap a la 
digitalització de les empreses era i és in-
evitable, i els confinaments provocats per 
la Covid-19 no han fet més que impulsar 
i accelerar aquesta transició en molts ne-
gocis. El teixit empresarial català sempre 
ha destacat per tenir una gran capacitat 
de superació i adaptació, i l’època que 
actualment estem vivint no ens ha de 
fer perdre aquesta capacitat. Per això, 
la Fundació PIMEC ha cercat, mitjançant 
una enquesta, persones empresàries que, 
davant la crisi, han trobat noves oportu-
nitats de negoci i/o han realitzat accions 
de col·laboració amb el seu entorn o amb 
la societat en general. Tot i la disparitat 
dels sectors empresarials, s’han seleccio-
nat uns casos exemplars, dignes de ser 
presentats i tinguts en compte com a bo-
nes pràctiques o com a accions per afron-
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centres tecnològics, ha passat totes les 
proves necessàries per poder ser homo-
logada. Mar Màgic ha fet mascaretes 
inclusives a preus assequibles, i fins i tot 
el Departament d’Ensenyament els n’ha 
encarregat la fabricació.

Restaurant DO 
La següent empresa que ha trobat una 
nova oportunitat gràcies a la seva resi-
liència és el Restaurant DO, situat a Gra-
nollers. És un restaurant i una escola de 
cuina on es treballa amb un producte de 
proximitat, de quilòmetre zero, de tem-
porada, saludable i de qualitat. 

El primer divendres de confinament el 
propietari del restaurant s’adona de la 
gravetat del problema. Disposava d’una 
gran quantitat de producte perible que, 
per tant, es faria malbé. Per això, i en 
contra de la seva voluntat, va posar el 
personal en ERTO i va començar a redis-
senyar els menús perquè s’adaptessin a 
un format take away, l’única forma que 
tenia a l’abast per poder seguir treballant, 
i al mateix temps va obrir comptes a totes 
les xarxes socials i plataformes per comu-

nicar els nous serveis, implicant-se de ple 
en la transformació digital del negoci.

De tot se n’aprèn i, en aquest cas, “la 
pandèmia ha permès a DO aprendre a 
optimitzar els recursos, i alhora a funcio-
nar més com una empresa i no tant com 
un restaurant”, assenyala el propietari. 
D’aquest restaurant destaquen els as-

La Fundació PIMEC  
col·labora amb persones 

empresàries que  
han trobat noves  

oportunitats de negoci

pectes més rellevants relacionats amb la 
sostenibilitat: DO elabora menús saluda-
bles, per a vegetarians i vegans, utilitza 
productes i proveïdors de proximitat, en-
vasos per a emportar de material biode-
gradable, minimitza els residus generats 
i forma estudiants de cicles formatius en 
restauració al propi restaurant.

Can Tortós
Una altra empresa exemplar és Can Tor-
tós, empresa ubicada a Palafolls que es 
dedica al cultiu de planta ornamental, 
sobretot de venda a l’engròs. El març 
del 2020, les autoritats els van obligar 
a confinar-se, fet que els va generar un 

Mar Màgic alineada amb l’Agenda 2030 i 
 els ODS 3, 4, 10 i 12

El Restaurant DO està alineat amb l’Agenda 2030 i els ODS 3, 4 i 12

https://www.youtube.com/watch?v=s8Sezil8k20
https://www.youtube.com/watch?v=1TTGO6S-le4
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greu problema, atès que totes les plan-
tes que tenen són peribles i sempre estan 
a punt per ser venudes als gardens, per 
la qual cosa es van veure en la situació 
d’haver-ho de llençar tot. Malgrat això, 
i gràcies a la difusió i comunicació a les 
xarxes socials, van aconseguir que els 
potencials clients accedissin directament 
a la compra de les plantes online i van 
evitar llençar-les. D’aquesta manera, van 
impulsar la transició cap a la digitalitza-
ció de l’empresa al mateix temps que van 
ajudar les persones en la decoració dels 
seus balcons durant el confinament. 

Tot i els efectes de la pandèmia, a Can 
Tortós han sabut sortir-se’n i han creat 
una pàgina web on potencien la venda 
online, no han fet cap ERTO i han realit-
zat accions socials com regalar margari-
des a hospitals i ajuntaments.

La Granja
La Granja n’és el darrer exemple. Un 
centre d’educació emocional situat en 
ple Montseny, on nens i nenes, joves i 
adults treballen les competències emo-
cionals. La pandèmia va posar a prova 

l’empresa tant a nivell econòmic com de 
les relacions personals entre els membres 
de l’equip, que senten ràbia, frustració, 
tristesa… Però la resiliència ha exercit un 
paper important, i ha provocat un can-
vi d’actitud en tots ells, fet que els porta 
a ser proactius, a buscar oportunitats i 
donar suport i eines d’educació emocio-
nal a la societat, principalment online. A 

través de la digitalització La Granja troba 
noves oportunitats com la creació d’un 
consultori emocional online per ensen-
yar als pares com relacionar-se amb els 
fills en ple confinament, l’elaboració d’un 
conte sobre el virus, l’organització de ses-
sions terapèutiques per a adolescents via 
Zoom, o, fins i tot, oferint eines d’educa-
ció emocional a escoles de l’Argentina i 
Mèxic. Per a tots ells ha estat un nou inici, 
una oportunitat per reflexionar i decidir 
cap a on volen anar.

La Fundació PIMEC acompanya i dona 
visibilitat a les pimes socialment respon-
sables quan les seves accions s'alineen 
amb l'Agenda 2030 i els seus Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. La tas-
ca de la Fundació ha aconseguit enfor-
tir la imatge social i visibilitzar totes les 
persones i empreses que amb aquestes 
iniciatives, esforç i empenta han posat el 
seu granet de sorra demostrant que es 
pot sortir d'una situació crítica trobant 
oportunitats de negoci o col·laborant en 
accions solidàries.

La Granja està alineada amb l’Agenda 2030 i els ODS 3 i 4

Can Tortós està alineada amb l’Agenda 2030 i els ODS 3, 9 i 12

https://www.youtube.com/watch?v=bq_Qtf8fzf4
https://www.youtube.com/watch?v=FYdUZCx559U
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Valors d’empresa: slow life, 
autoconsum i KM 0
En paraules del seu fundador, Hortalia es 
caracteritza per ser “una empresa compro-
mesa, responsable i amb consciència me-
diambiental que aposta per un moviment 
de canvi en el comportament del consumi-
dor, fomentant un consum responsable.” La 
seva filosofia és fomentar el que es coneix 
com a slow life, un corrent de pensament 
vital que pretén combatre un estil de vida 
accelerat, tan present avui dia, sobretot a les 
grans ciutats. 

“La situació ens ha fet  
reflexionar sobre el  

nostre estil de vida i hem 
tornat a posar el focus 

en els detalls més prima-
ris i importants”

Hortalia és una pime manresana que fa-
brica i comercialitza horts urbans amb 
l’objectiu de promoure estils de vida més 
saludables, sostenibles i respectuosos amb 
el medi ambient.
Esteve Sanllehí va fundar Hortalia l’any 
2011, i explica que l’empresa va créixer gra-
dualment: “Vam posar a l’abast del consu-
midor una gran varietat de mides d’horts ur-
bans i, de mica en mica, vam anar ampliant 
la nostra gamma cap a noves necessitats, 
amb productes com jardineres o articles de-
coratius, sempre fabricats amb fusta.”
Actualment, la marca Hortalia és propietat 
de Nitheus Solutions S.L i, gràcies al grup 
Maxchief soci de Nitheus Solutions S.L. des 
del 2017, ha rebut les inversions i els recur-
sos necessaris per a aquest creixement. 

La capacitat d’innovació durant  
la crisi de la covid
La pandemia ha provocat que aquesta 
pime hagués d’adaptar-se a una allau in-
esperada de demanda d’horts urbans que 
els ha impulsat a millorar la seva eficiència 
productiva. Sanllehí explica que “un dels 
reptes més grans ha estat donar una res-
posta ràpida a les necessitats de l’hostaleria 
i la restauració”. Amb les mesures canviants 
de contenció de la pandèmia, la capacitat 
d’innovació d’Hortalia ha estat essencial per 
adaptar-se al repte: “pensar, crear, innovar 
i produir una gamma que permeti generar 
el més alt confort a les terrasses de restau-
rants i que alhora els ajudi a complir amb 
les normatives que s’han establert arran 
d’aquesta crisi.” El resultat d’aquest procés 
d’adaptació ha estat una gamma més lleu-
gera i assequible de jardineres amb panells 
separadors d’ambients. 

Els productes d’aquesta pime s’alineen amb 
dos conceptes molt populars en els nous 
hàbits de vida saludables: l’autoconsum i el 
KM 0. Expliquen que l’autoconsum reque-
reix temps i permet tenir el control d’allò 
que s’està cultivant; també expliquen que 
els productes de KM 0 tenen molt a veure 
amb la consciència comunitària, però també 
amb la necessitat de conèixer la traçabilitat 
d’allò que consumim.
A més d’apropar l’agricultura a les llars i de 
suplir, en part, la falta de contacte amb la 
natura durant aquesta pandèmia, a Hortalia 
pensen que el fenomen dels horts urbans 
ajuda el consumidor a crear una pausa que li 
permet desaccelerar i gaudir del que està ex-
perimentant de forma molt més conscient, 
mitjançant l’automuntatge del producte o 
l’autocultiu d’hortalisses i verdures.
Per acabar, Sanllehí afirma que afronten la 
recuperació de la crisi derivada de la pandè-
mia amb optimisme i afegeix: “creiem que 
Hortalia pot contribuir a ajudar les persones 
en aquest nou paradigma de vida més lenta 
i conscient”.

HORTS URBANS: 
autoconsum i sostenibilitat

MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ
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El mestre xocolater  
David Pallas obre un 
nou espai culinari

David Pallas és un reconegut pastisser i 
mestre xocolater granollerí amb més de 
30 anys de trajectòria. És col·laborador 
habitual del programa MasterChef, té un 
programa propi a Canal Cocina i recent-
ment ha adquirit un edifici al centre de 
Granollers, que serà la seva nova oficina i 
escola culinària.

El mestre xocolater compta amb el pa-
trocini de grans marques del sector com 
Kenwood, Roca cocinas, Lindt o Nactalia. 
Segons Pallas, preveuen finalitzar les re-
formes de la nau de 90 m2 a finals de 
maig i disposaran d’una cuina oberta i 
una illa central de 5 metres. La nova seu 
es reformarà seguint els principis de sos-
tenibilitat i digitalització, i serà un espai 
on el pastisser oferirà classes de demos-
tració per als clients dels patrocinadors, 
així com per als estudiants dels cursos on-
line que ofereix al seu web.

Airplan obre nova  
seu a Mèxic

Aquesta pime de la Catalunya Central, 
la qual es dedica a l’enginyeria, fabrica-
ció, instal·lació i validació de plantes de 
procés i sales blanques per a la indústria 
farmacèutica i Biotech a nivell mundial, ha 
ampliat el seu negoci amb la inauguració 
d’una nova seu a Mèxic.

El seu responsable financer, Jordi Ferrer, 
explica que es tracta de la tercera seu de 
l’empresa, juntament amb la de Sant Frui-
tós de Bages i la dels Estats Units d’Amèri-
ca a Miami. A més, ha destacat que els 
seus serveis van des de l’assessorament 
als clients  fins a la certificació i la valida-
ció final de la planta de procés o la sala 
blanca, passant pel disseny, la fabricació 
i l’execució del projecte, tot amb un únic 
interlocutor: Airplan.

JARC continua creixent 
en representativitat 

Joves Agricultors i Ramaders de Cata-
lunya (JARC), organització professional 
agrària, ha augmentat la seva represen-
tativitat amb els vots obtinguts a les da-
rreres eleccions agràries del passat 26 de 
març. Les dades provisionals atorguen 
a l’entitat un 29,16% dels vots, que la 
situen com l’única força amb un creixe-
ment continu des que es va presentar per 
primera vegada l’any 1997. 

El president de JARC, Joan Carles Mas-
sot, creu que els resultats donen un nou 
impuls a l’entitat per continuar treba-
llant pel sector: “Renovarem esforços 
per aconseguir el nostre objectiu, que el 
camp català sigui prou atractiu, una ac-
tivitat econòmica viable, i això permetrà 
que els joves s’incorporin a la pagesia”.
JARC compta ara amb una major repre-
sentativitat per defensar els interessos 
del sector agrari davant el Govern català, 
l’Estat espanyol i Brussel·les, gràcies tam-
bé a la seva pertinença a la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (COAG).

SÓN NOTÍCIA...
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Amparo Lafuente, nova 
presidenta de l’AFCA  

L’Associació de Fabricants i Comercialit-
zadores d’Additius i Complements Ali-
mentaris, AFCA, estrena Junta Directiva 
amb Amparo Lafuente al capdavant com 
a nova presidenta. Una successió que 
s’ha produït per la inesperada defunció 
de l’anterior president, Andrés Gavilán
. 
Des del nou càrrec, Amparo Lafuente 
encara amb il·lusió els reptes de futur de 
l’AFCA que passen per la digitalització i 
la presència a les xarxes socials per a una 
major visibilitat del sector, la innovació, la 
participació activa i mantenir les sinergies 
actuals. Així mateix, l'actual repte que les 
empreses del sector afronten passa per 
seguir innovant i trobar additius multi-
funcionals i saludables per ser capaços 
d’atendre la preocupació creixent per la 
salut i el benestar dels consumidors, so-
bretot en temps de pandèmia.  

La Clínica 
Mi NovAliança signa  
un acord amb la  
Universitat de Lleida

El president del consell d’administració de 
Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll, i el rector 
de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, han 
signat el 21 d’abril de 2021 un document 
marc per establir una relació de col·labo-
ració entre ambdues entitats. El protocol 
d’actuació signat permetrà a l’alumnat de 
les Facultats de Medicina i d’Infermeria i 
Fisioteràpia realitzar practiques acadèmi-
ques externes a la Clínica Mi NovAliança. 
La durada inicial del document és d’un 
any, tot afegint possibles pròrrogues de 
la mateixa durada. A més a més, l’acord 
obre la porta a la col·laboració de les enti-
tats en l’àmbit de recerca.
 
Les línies d’investigació fruit d’aquesta 
col·laboració entre l’empresariat i l’aca-
dèmia tindran com a objectiu detectar, 
conjuntament, noves vies de treball per 
millorar la qualitat de vida dels pacients de 
la clínica.

La innovació química 
com a valor afegit als 
complements alimentaris

Umbrella Group és una pime de Llinars 
del Vallès que desenvolupa fórmules a 
mida i aromatitzacions per donar valor 
afegit i propietats saludables als comple-
ments nutricionals. Els químics Elena Pera 
i Xavier Sàez, després de treballar a diver-
ses multinacionals funden una empresa 
química innovadora cercant el valor nutri-
cional i funcional dels ingredients alimen-
taris, una iniciativa empresarial creada a 
casa seva i que avui s’ha convertit en un 
conjunt d’empreses pime que conformen 
Umbrella Group.

En l’actualitat, es dediquen a oferir for-
mulacions exclusives a empreses multina-
cionals de tot el món i continuen creixent 
de forma consolidada tot i l’actual crisi 
sanitària i econòmica. Un dels seus da-
rrers productes innovadors és la càpsula 
ISSIMO, una monodosi que incorpora 
tots els ingredients necessaris excepte 
l’alcohol per a fer còctels i que comercia-
litza per a The Issimo Fruit Family. Altres 
èxits recents corresponen a nutrició per 
a la bellesa de la pell, articulacions, cafès 
funcionals, alimentació esportiva profes-
sional i un gran nombre d’especialitats. 
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aquest sentit utilitzant totes les eines que 
tenen al seu abast per aconseguir aquelles 
fites que poden assolir. Els ODS estan ate-
rrant en el dia a dia de les pimes en accions 
com l’estalvi energètic, el reciclatge i la mi-
llora del medi ambient, la contractació de 
proveïdors sostenibles, els codis ètics res-
ponsables, etc. Sense saber-ho, moltes em-
preses ja treballen en els ODS contribuint 
a la sostenibilitat i a la sensibilització de la 
societat. Inclús per a moltes, la implanta-
ció dels ODS ha estat una oportunitat de 
negoci i una estratègia de creixement em-
presarial. El seu compromís amb l’Agenda 
2030 ha esdevingut una forma de diferen-
ciació i un factor clau per a la millora dels 
seus resultats a llarg termini. Són exemples 
d’aquest compromís amb el medi ambient 
empreses dedicades a sectors emergents. 
Ara més que mai les organitzacions són 
conscients que apostar per la innovació i 
una gestió efectiva en l’àrea de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació (R+D+I) és 
una bona inversió. A Solideo Ecosystems, 
empresa referent a Catalunya en sistemes 
de generació elèctrica mitjançant plaques 
solars per a autoconsum, actualment estan 
començant desenvolupaments d’R+D+I 
“per poder disposar de productes propis i 
donar un valor afegit diferent del de la resta 
d’empreses del sector”, explica el director 
de Solideo, Àngel Baños. 

Les polítiques mediambientals són en l’ac-
tualitat una prioritat per a les indústries, les 
administracions i també per a les empreses 
que ja treballen de valent per a la implemen-
tació de l’Agenda 2030, centrades a complir 
els 17 Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS). 

Tot i que a Espanya el compromís amb 
els ODS és limitat, les organitzacions cada 
vegada prenen més consciència dels pos-
sibles efectes negatius que les seves activi-
tats poden generar en la societat i l’entorn. 
Per això moltes petites i microempreses 
ja estan desenvolupant un paper actiu en 

La implantació  
dels ODS com a eina de 

MILLORA I CREIXEMENT 
EMPRESARIAL
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de les organitzacions. La responsabilitat so-
cial és un dels compromisos més importants. 
A Solideo volen “estar al capdavant de les 
polítiques i noves mesures que es promoguin 
i col·laborar amb la resta de teixit empresa-
rial, organitzacions i empreses del sector a 
respondre als nous reptes socials i ambien-
tals, com a part responsable del creixement 
del país”. També estan implantant el Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i ho-
mes, i compten amb un Codi Ètic i de Con-
ducta, “reforçant així el compromís amb la 
societat, el medi ambient i el bon govern cap 
als nostres grups d’interès”, explica Baños. 

La consecució dels ODS  
per a les pimes
El gran repte per a les pimes actualment és 
“aconseguir enfocar els ODS amb una es-
tratègia afinada i com una oportunitat de 
negoci, també”. Mireia Cammany, directora 

general adjunta d’EPI Industries i membre de 
la JD de PIMEC, explica que l’oportunitat de 
negoci pot venir “per part d’ingressos ex-
terns però també en forma d’estalvi de cos-
tos”. Cammany remarca la importància que 
“les pimes, a banda d’alinear-se amb aquells 
ODS socials i mediambientals en què puguin 
incidir, inverteixin en la consecució dels ODS 
d’una manera que els generi retorn“. Tam-
bé són capaces de fer R+D+I mitjançant si-
nergies amb altres empreses.
Amb tot, ja són moltes les empreses que 
avui dia implementen els ODS i treballen en 
la RSC i la responsabilitat mediambiental. A 
la llarga, aquest compromís acabarà esde-
venint una oportunitat de negoci que con-
tribueix al seu creixement empresarial i els 
genera un retorn econòmic, social i moral. I 
és que tant empreses, com administracions i 
indústria estan prenent consciència que són 
part del problema però també de la solució. 

El repte de qualsevol companyia és seguir 
sent competitiva en un mercat en permanent 
transformació. En línia amb l’Agenda 2030, 
les empreses tenen a l’abast moltes maneres 
de ser competitives; en l’actualitat, la inno-
vació n’és un exemple. Les claus del model 
de negoci que ha fet que Solideo hagi tingut 
un creixement extraordinari en poc més d’un 
any de vida són: Orientació a la qualitat, va-
lor afegit, R+D+I, proximitat, equips de treball 
propis, política de RH  i RSC.
En un sector com el de les energies renova-
bles, el negoci de la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques “ha resultat imparable, fins 
al punt que han hagut de revisar cada tri-
mestre les previsions de creixement a l’alça 
i modificar el pla de negoci contínuament”, 
explica Baños.
El creixement empresarial dels sectors emer-
gents alineats amb l’Agenda 2030 es deu 
també als valors i compromisos sostenibles 

Serveis Repte Sostenible Fundació Pimec ↗

https://www.pimec.org/ca/repte-sostenible
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tuosos amb el medi ambient. Aposten 
per un nou paradigma de la mobilitat, 
amb la finalitat d'oferir solucions i alter-
natives que encaixin amb les noves ne-
cessitats dels ciutadans, i amb les deman-
des socials d'un entorn més sostenible en 
un temps de canvis com l’actual.

Segons Javier Lavernia, enginyer i CEO de 
la pime Tecnovelero, que es dedica a la 
mobilitat sostenible, els actuals vehicles 
de 4 metres no compleixen amb aquest 
compromís: són pesants, ineficients, amb 
motors desmesurats, d'adquisició cos-
tosa, i normalment només els ocupa un 
usuari la major part del temps. L’electrifi-
cació de l’automòbil, com en el seu pro-
jecte de cotxe elèctric Virante, representa 
un nou model de mobilitat sostenible.

El seu objectiu és generar valor i desen-
volupament entre els ciutadans i les orga-
nitzacions on s'implanti el vehicle, durant 

Diversos dels 17 Objectius pel Desenvo-
lupament Sostenible que marca l’Agen-
da 2030 de les Nacions Unides tenen a 
veure amb la protecció del planeta i els 
seus ecosistemes, i amb com els éssers 
humans ens hi relacionem i fem vida. 

Segons dades del nou Ministeri de Drets So-
cials i Agenda 2030 del govern d’Espanya, 
es calcula que la meitat de la humanitat viu 
en ciutats, que només representen un 3% 
de la superfície de la Terra però alhora re-
presenten entre un 60% i un 80% del con-
sum d’energia i un 75% de les emissions de 
carboni. També se sap que, des del 2016, 
el 90% dels habitants urbans respira aire 
per sobre dels límits que fixen les normes de 
seguretat establertes per l’OMS, i més de la 
meitat d’aquests han estat exposats a nivells 
2,5 vegades més alts del que és aconsellable. 

El model actual de mobilitat urbana 
està principalment focalitzat en vehicles 

motoritzats d’ús individual, i les ciutats 
es construeixen prioritzant la circulació 
d’aquests. Davant la raonable preocupa-
ció que causen els alts nivells de conta-
minació que generen els models antics, 
administracions i fabricants treballen per 
construir ciutats i vehicles que utilitzin les 
últimes tecnologies per ser més respec-

Rumb a un  
NOU MODEL de 
mobilitat urbana 

“Cal anar més enllà i 
trobar les fórmules que 

permetin aconseguir 
objectius sostenibles 

més ambiciosos”

Davant la raonable preocupació que causen els alts nivells de contaminació 
que generen els models antics de vehicles motoritzats, administracions i 

fabricants treballen per construir ciutats i vehicles que utilitzin les últimes 
tecnologies per ser més respectuosos amb el medi ambient.
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tot el seu cicle de vida (des de la fabrica-
ció fins al reciclatge), i els principals bene-
ficiats en són les persones que habiten en 
l'entorn urbà. De fet, el govern d’Espanya 
ja ha aprovat la Llei de Canvi Climàtic i 
Transició Energètica, que obligarà les ciu-
tats de més de 20.000 habitants amb una 
mala qualitat de l’aire a crear Zones de 
Baixes Emissions a partir de 2023.

Es tracta d’una de les apostes que més im-
puls està tenint per fer realitat l’ODS 11, 
que busca aconseguir que les ciutats siguin 
més resilients, justes i sostenibles. En aquest 
sentit, tant les administracions com el sec-
tor privat veuen en l’automoció elèctrica 
una via per assolir que la mobilitat urbana 
sigui sostenible, segura i connectada.

Tot això no solament s'aconsegueix a 
través del desenvolupament de produc-
tes que facilitin aquesta meta, com ara 
vehicles per al transport de persones o 
mercaderies. Cal anar més enllà i “trobar 
les fórmules que permetin aconseguir ob-
jectius més ambiciosos. El carsharing o ús 
compartit de cotxes, per exemple, porta 
temps en aquesta línia”, explica Lavernia. 
El client final tendirà a la mobilitat com-
partida com a ús referent i a  l’adquisició 
d'un vehicle de preu reduït que satisfaci 
les seves necessitats.

D'altra banda, i a través de divisions de 
mobilitat de les empreses d’automoció, 
com ara a la tarragonina Tecnovelero, 
s’estudien fórmules perquè la tecnologia 

desenvolupada pugui implementar-se a 
les ciutats de forma òptima, amb la finali-
tat d’ajudar els usuaris, siguin particulars, 
empreses o administracions, a participar 
de la tecnologia i dels vehicles per mitjà 
de noves formes d'ús.

Com ha explicat el CEO de Tecnovele-
ro, mesures com la creació de Zones de 
Baixes Emissions per a ciutats de més de 
50.000 habitants, o la reducció de la ve-
locitat interurbana a 30 km/h estan direc-
tament associades a la preocupació per 
la contaminació generada pels motors de 
combustió. Lavernia afirma també que 
“la baixa ocupació interior dels vehicles 
que circulen per les nostres ciutats i l'am-
pli espai que consumeixen una vegada 
estacionats, confirmen la necessitat de 
replantejar el model actual de mobilitat 
i d'accés a les urbs”. Per això, l'Agenda 
2030 marca objectius ambiciosos, els 
ODS, el compliment dels quals requerirà 
noves fórmules.

A més, ens endinsem en una era en la 
qual tots els actors implicats en l'escena-
ri de la mobilitat, i especialment els seus 
protagonistes, les persones, demanden 
que aquesta i els vehicles que la fan pos-
sible siguin més intel·ligents, sostenibles 
i racionals. Enrere queden les velles fór-
mules de desplaçament urbà que no for-
min part d'un ecosistema que integri per 
complet persones, vehicles i ciutats.

Les iniciatives empresarials engloben 
aproximacions a mercats diversos: el Bu-
siness to Public Administration (B2PA), en 
l’afany d'atorgar major protagonisme als 
ciutadans, empoderant-los amb vehicles 
més lògics per a la seva definició d'ús; 
els més petits, de manera que facilitin 
el trànsit i l’aparcament, amb versatilitat 
d'ús; el B2B Flotes, que també requereix 
descarbonització; el B2B Custom, ade-
quat a les necessitats de cada negoci, i el 
B2B Retail, que arriba al client final.
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Quins són els ciberatacs més co-
muns dins les empreses? Quines con-
seqüències poden tenir?
Amb el teletreball s’ha incrementat l’ús d’In-
ternet i del correu electrònic i el phishing s’ha 
disparat a la recerca de víctimes entre els te-
letreballadors per robar-los les credencials 
corporatives i infectar el seu equip amb un 
programari maliciós adjunt. D’altra banda, 
amb la dependència dels sistemes d’infor-

Com pot afectar una empresa la ci-
berdelinqüència? 
La probabilitat que una empresa es vegi 
afectada per la ciberdelinqüència creix dia 
a dia. Les empreses són els objectius més 
lucratius i, arran de la pandèmia, s’han vist 
obligades a transformar-se digitalment per 
mantenir l’activitat a distància i, sovint, han 
deixat en un segon terme les pràctiques de 
ciberseguretat més adequades. 

Les afectacions són essencialment econò-
miques i poden comprometre seriosament 
la seva supervivència, i comportar un per-
judici econòmic directe a causa d’un frau 
o una extorsió, o costos indirectes originats 
en les tasques de recuperació. És cert que 
les grans empreses són objectius més sucu-
lents per als ciberdelinqüents que les pimes, 
però també disposen de més i millors me-
sures de ciberseguretat. 

“Les empreses s’han 
 digitalitzat SENSE TENIR  

EN COMPTE LA 
CIBERSEGURETAT”

L’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya 

va iniciar la seva 
activitat el 2020 amb 

l’objectiu d’implementar 
l’Estratègia de Ciber-

seguretat 2019-2022 de 
la Generalitat per tal de 

desplegar el servei públic, 
impulsar una cultura 

de ciberseguretat, 
fer segures les 

administracions, etc. 
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mació, cada vegada proliferen més els atacs 
de programari de segrest o ransomware, 
on els atacants s’introdueixen als sistemes 
d’informació de l’empresa per xifrar la infor-
mació i exigeixen un rescat a canvi de recu-
perar-la. Les conseqüències poden ser molt 
greus, des de l’aturada temporal d’aquests 
sistemes fins a la seva pèrdua definitiva si no 
es disposa de còpies de seguretat. 

Com poden protegir-se les pimes 
d'aquests atacs? 
Les mesures de protecció han de ser ade-
quades a cada empresa i realitat. No obs-
tant això, cal trencar amb el criteri que és 
la mida de l’empresa la que condiciona 
aquesta proporcionalitat en les mesures 
o, fins i tot, el que condiciona que una 
empresa hagi de prendre mesures o no. El 
criteri més important és el nivell de digita-
lització i dependència del negoci respecte 
d’aquestes tecnologies. Totes les empre-
ses estan subjectes al risc de patir un cibe-
ratac, cal identificar de quins actius d’in-
formació es disposa, quines obligacions 
té l’empresa amb els clients o a nivell de 
regulació i efectuar una anàlisi de riscos. 
Un cop identificats els riscos i les neces-
sitats, cal adequar els recursos necessaris 
i desenvolupar plans d’implementació i 
d’aplicació contínua. 

Què poden fer les empreses després 
de patir un ciberatac? 
D’entrada, cal analitzar la situació i cercar 
la informació necessària per conèixer al 
màxim el context: magnitud, vector, ob-
jectiu i impacte possible. Si l’empresa ha 
considerat les mesures que hem apuntat 
i disposa de recursos destinats a la ciber-
seguretat, podrà abordar la situació amb 
coneixement i desplegar mesures de con-
tenció per aïllar les còpies de seguretat, 
desconnectar equips infectats, etc. També 
podrà desplegar mesures per pal·liar els 
efectes de l’atac, tot identificant-ne el vec-
tor amb l’objectiu d’evitar que persisteixi o 
es repeteixi i, finalment, recollir evidències i 
deixar els sistemes nets. 

Dades d'interès 
Quants ciberatacs es produeixen 
a Catalunya a l’any? Quants d'ells 
tenen lloc en pimes? 

Un recent informe de Check Point assenyala-
va que, el 2020, cada empresa catalana ha 
rebut una mitjana d’aproximadament 450 
atacs . Si a Catalunya hi ha 600 mil empre-
ses i fem matemàtiques, es podria estimar 
que el 2020 el nombre de ciberatacs contra 
les empreses catalanes podria haver estat de 
l’ordre de 27 milions. D’aquests, precisa-
ment, alguns estudis indiquen que entre 
el 60 i el 70% són contra pimes, les quals 
són l’objectiu principal dels ciberatacs. 

 Xifra de pèrdues econòmiques que 
suposen aquests atacs a les empreses.
Un estudi del 2020 estimava que el cost mi-

Consells per a les pimes i els autònoms
Quina és la millor contrasenya per als diferents comptes d'una empresa?
Principalment, la contrasenya ha de ser d’ús personal i intransferible, no s’ha de com-
partir amb ningú. Molts problemes de contrasenyes també provenen de la similitud dels 
comptes de la vida personal i la professional, i cal evitar-ho. Per tenir dades segures calen 
contrasenyes llargues i ben custodiades. Ens hi pot ajudar un gestor de contrasenyes.

Quines aplicacions tenen les pimes a l'abast per poder protegir-se? 
Hi ha una bona quantitat d’aplicacions gratuïtes, sobretot antivirus, antimalware o ges-
tors de contrasenyes. Però, ara com ara, la clau de la ciberseguretat no és un tema 
d’aplicacions. Abans que res, cal conscienciar i formar el personal sobre els riscos de 
fer clic a enllaços i arxius adjunts que porten els correus de phishing. També cal establir 
criteris per restringir els accessos remots als actius d’informació i eliminar aplicacions 
prescindibles i, per a les que siguin imprescindibles, gestionar els usuaris que hi tenen 
accés i els permisos que s’atorguen per assegurar les dades. A més, cal estar alerta: es 
treu molt de profit d’estar informats sobre les novetats o avisos de seguretat, com els 
que fem des de l’Agència.

Com poden els treballadors i treballadores d'una empresa protegir-se des 
de casa en la pràctica del teletreball? 
Aquest aspecte és molt rellevant, ja que el perímetre de seguretat que teníem previst 
a l’empresa ha quedat desplaçat a les cases dels treballadors. Els antivirus, filtres de 
navegació i l’accés via VPN a la xarxa corporativa ajuden a protegir-se, però també cal 
limitar el que poden fer els treballadors amb els equips corporatius o, fins i tot, amb els 
seus dispositius propis utilitzats per a la feina (BYOD). D’altra banda, durant la pandèmia 
s’han incrementat molt els mecanismes d’autenticació multifactor per evitar que, amb 
el robatori de les credencials d’un professional, aquestes puguin ser utilitzades per com-
prometre els recursos corporatius.

tjà per restablir l’activitat després d’un inci-
dent fruit d’un ciberatac va ser de 66.800 
euros, un 30% per sobre de la mitjana de la 
resta del món. El mateix estudi constata que 
això és símptoma de la falta de preparació 
que tenim davant d’un ciberatac . En qualse-
vol cas, l’import pot suposar un impacte crí-
tic per a algunes empreses i és significatiu el 
fet que encara tenim molt marge de millora.

Nombre d’empreses que han hagut 
de tancar o aturar l’activitat a con-
seqüència dels ciberatacs. 
Sense disposar d’una xifra clara, alguns es-
tudis estimen que aproximadament 3 de 
cada 4 pimes que han patit un atac i han 
hagut de fer front a les seves conseqüències 
econòmiques no ho poden superar i tan-
quen abans d’un any.

Serveis Ciberseguretat PIMEC ↗

https://www.pimec.org/ca/ciberseguretat
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prevenció i actuació davant de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe. 

El Reial Decret  6/2019, d’1 de març, 
d’igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes en la feina i l’ocupació, 
i els recents Reials Decrets 901/2020 i 
902/2020, de 13 d’octubre, han introduït 
importants canvis en els Plans d’Igualtat. 

Un dels canvis més destacats arran del 
Reial Decret 6/2019 va ser l’exigència 
d’elaboració de Plans d’Igualtat per a to-
tes les empreses de més de 50 persones 
treballadores. Una extensió que no es va 
activar de manera automàtica, sinó que 
es va establir un període transitori en 
funció del nombre de persones treballa-
dores:

Els Plans d’Igualtat són l’eina fonamental 
per a incorporar la igualtat en la gestió i 
la cultura de les empreses. D’acord amb 
la Llei d’Igualtat, totes les empreses han 
de vetllar per la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit laboral, i han d’adoptar les me-
sures, prèvia negociació o consulta amb 
la representació de les persones treballa-
dores, per evitar qualsevol tipus de dis-
criminació entre dones i homes. Un dels 
objectius principals dels Plans d’Igualtat 
és eliminar els desequilibris i les desigual-
tats existents entre dones i homes. L’al-
tre propòsit és introduir la perspectiva 
de gènere en els processos de gestió de 
persones: selecció i contractació, forma-
ció, promoció i desenvolupament profes-
sional, política retributiva, ordenació del 
temps de treball, salut laboral, així com la 

• Empreses amb +150 persones 
treballadores →  1 any (7.03.20)

• Empreses amb +100 persones 
treballadores.→ 2 anys (7.03.21)

• Empreses amb +50 persones 
treballadores→ 3 anys (7.03.22)

D’acord amb aquestes dades, les empre-
ses de més de 50 persones treballadores 
hauran de tenir un Pla d’Igualtat aprovat 
a partir del dia 7 de març de 2022 i l’in-
compliment d’aquesta obligació compor-
tarà incórrer en una infracció greu.

Les novetats introduïdes pels recents 
Reial Decrets han incidit d’una manera 
molt directa en la manera d’elaborar i 
negociar un Pla d’Igualtat, especialment 
en les petites i mitjanes empreses. Desta-
quen les següents novetats: 
• Es concreta qui són els subjectes amb 

capacitat de negociar les diagnosis i els 
Plans d’Igualtat, és a dir, com es con-
figura la comissió negociadora, i què 
passa amb aquelles empreses o centres 
de treball que no disposen de represen-
tació de les persones treballadores, on 
s’haurà de negociar amb els sindicats 
majoritaris del sector. La Comissió haurà 
de ser paritària i s’haurà de promoure 

Novetats en 
els PLANS 

D’IGUALTAT 
El Reial Decret  6/2019, d’1 de març, d’igualtat 

de tracte i oportunitats entre dones i homes en 
la feina i l’ocupació, i els recents Reials Decrets 

901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, han 
introduït importants canvis en els  

Plans d’Igualtat. 
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que la seva composició sigui equilibra-
da entre dones i homes amb formació 
o experiència en matèria d’igualtat en 
l’àmbit laboral.

• Desenvolupament dels continguts mí-
nims de la diagnosi i el Pla d’Igualtat. 
Es desenvolupa el concepte d’auditoria 
retributiva com a element per aconse-
guir l’objectiu d’igualtat retributiva en-
tre dones i homes. Totes les empreses 
que elaborin un Pla d’Igualtat hi hauran 
d’incloure una auditoria retributiva. Així 
mateix, s’haurà d’incloure en el Pla un 
informe resum i es preveuen accions 
positives davant una eventual evidència 
d’infrarepresentació d’un dels sexes.

• L’auditoria retributiva haurà d’incloure 
una diagnosi de la situació retributiva 
de l’empresa on es revisi el sistema de 
valoració analítica dels llocs de treball 
per punts (6 mesos ordre procediment 
concret) i s’analitzin altres factors com 
els sistemes de promoció professional, 
mesures de conciliació i corresponsabi-
litat, exigències de disponibilitat, entre 
d’altres. Posteriorment s’elaborarà un 
pla d’actuació i es determinaran objec-
tius, actuacions concretes, cronograma 
i persones responsables de la imple-
mentació i el seguiment, així com un 
sistema de seguiment. L’auditoria té la 
mateixa vigència que el Pla.

• Possibilitat d’elaborar un Pla únic per 
a totes o parts d’empreses d’un grup, 
però cada empresa haurà de tenir la 
seva pròpia diagnosi.

• Es defineix de forma clara quan neix 
l’obligació de tenir un Pla d’Igualtat: 
al cap de 3 mesos des del moment en 
què l’empresa passa a tenir 50 perso-
nes o més, i aquest volum de plantilla 
es comptabilitzarà tenint en compte la 
plantilla total, sigui quina sigui la seva 
forma de contractació laboral, incloses 
les persones amb contractes fixos dis-

continus, contractes de durada deter-
minada i persones amb contracte de 
posada a disposició (ETT). 

• Creació de mecanismes de seguiment i 
avaluació dels Plans d’igualtat; es fixa un 
termini màxim de vigència dels Plans no 
superior a 4 anys. S’estableix també un 
seguit de supòsits en què s’obligarà les 
empreses a revisar els plans d’igualtat. 

• Configuració del Registre de Plans 
d’igualtat que permetrà l’accés públic 
al seu contingut; s’ha de registrar en el 
termini de 15 dies des que s’aprovi el 
Pla. I s’obre la possibilitat de registrar, 
de forma voluntària, les mesures i pro-
tocols de prevenció de l’assetjament se-
xual i per raó de sexe.

Cada vegada són més les empreses que 
implementen els Plans d’Igualtat i vetllen 
per crear entorns de treball productius, 
segurs i respectuosos per a totes les per-
sones, combatent així qualsevol tipus de 
discriminació. El termini que tenen les 
empreses per adaptar-se als nous reque-
riments que la normativa exigeix, dels 
Plans que ja estiguin vigents, és fins al 14 
de gener de 2022. 

|  IGUALTAT EN LA GESTIÓ I LA CULTURA DE LES PIMES

Cada vegada són més 
les empreses que im-
plementen els Plans 

d’Igualtat i vetllen per 
crear entorns de treba-
ll productius, segurs i 

respectuosos

Serveis Plans d'Igualtat PIMEC ↗

https://www.pimec.org/ca/serveis-digualtat
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RESILIÈNCIA 
EMPRESARIAL, o 

com adaptar-se a 
la nova normalitat 

|  LA REINVENCIÓ DEL TREBALL EN L'ERA COVID

La covid-19 ha posat a prova tots els sec-
tors de la nostra societat, que han hagut 
de reinventar-se per poder fer front a la 
crisi sanitària i també a les dures con-
seqüències de la crisi econòmica que se’n 
deriva. Els pressupostos familiars han 
disminuït dràsticament, les empreses i 
persones autònomes han hagut d’adap-
tar-se a canvis d’horaris, mobilitat reduï-
da, davallades de facturació i burocràcia 
afegida, entre tot el reguitzell d’imprevis-
tos propis de la gestió d’un negoci.

Davant d’una situació d’inestabilitat,  
vulnerabilitat i excepcionalitat, els empresaris 

han fet el que millor saben fer: buscar solucions 
originals per adaptar-se a la realitat de l’era covid 

i seguir generant propostes de valor, riquesa i  
satisfer les necessitats del mercat.
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Davant d’aquest context, les pimes i autò-
noms han necessitat, més que mai, poten-
ciar un dels trets característics de les per-
sones emprenedores: la resiliència. Davant 
d’una situació d’inestabilitat, vulnerabilitat 
i excepcionalitat, els empresaris han fet el 
que millor saben fer: buscar solucions ori-
ginals per adaptar-se a la realitat de l’era 
covid i seguir generant propostes de valor, 
riquesa i satisfer les necessitats del mercat.

“Resiliència” ha estat una de les paraules 
més utilitzades des que va començar la 
pandèmia, per contrarestar aspectes ne-
gatius que saturaven sobtadament el vo-
cabulari quotidià de la població. Es tracta 
de la capacitat de ressorgir, reinventar-se 
i adaptar-se a esdeveniments o entorns 
fora del nostre control. Indubtablement, 
l’arribada de la covid-19 ha fet que l’em-
presariat hagi hagut d’innovar i modificar 
les seves tasques professionals d’una ma-
nera completament imprevista.

Les iniciatives i negocis als quals, per la seva 
naturalesa, els era possible han hagut de 
posar-se al dia amb la tasca pendent de la 
digitalització. Els empresaris han hagut de 
familiaritzar-se amb conceptes com el take 
away, les botigues online, el servei a domi-
cili o el teletreball. En un seguit d’esforços 
heraclians, les pimes i els autònoms han 
invertit temps, recursos econòmics o els ja 
disponibles a adaptar-se a aquest nou para-
digma que podem analitzar a un any vista.

Aquest és el cas de Sandra Sauleda, ge-
rent de l’empresa familiar de càterings 
Sauleda; Francesc Collell, propietari de la 
pime gastronòmica Colmado Singular; i 
l’emprenedora autònoma, artista i creativa 
digital Dolors Manrubia. En una trobada 
digital organitzada per PIMEC el 17 de fe-
brer, els socis de la patronal van compartir 
l’experiència d’aquestes persones empre-
nedores en la gestió d’un negoci durant 
la pandèmia i les estratègies que han fet 
servir perquè la seva empresa sobrevisqui 
en temps de crisi.

Els factors per sobreviure  
a una crisi
Avui dia, podem afirmar que la digitalit-
zació, oferir un producte necessari, po-
tenciar la venda online o una resposta 
ràpida davant els canvis constants són 
claus per evitar la fallida del nostre ne-
goci o, fins i tot, enfortir-lo. Tot i així, és 
important que l’adaptació del model em-
presarial sigui estratègica i raonada. Mol-
ta gent comet l’error, com ha constatat 
la creativa digital Dolors Manrubia, de no 
ser conscient que una botiga online com-
porta molta feina de màrqueting digital 
per posicionar-la i atreure vendes.

Dolors Manrubia indica que quan va 
arribar la pandèmia, va detectar una ne-
cessitat sense cobrir en el mercat i arran 
d’això, i amb el seu bagatge en disseny 
tèxtil, va resoldre la mancança amb un 
nou producte, mascaretes de seda: “Les 
opcions que hi havia eren mascaretes sin-

tètiques, d’un sol ús i produïen al·lèrgia”. 
La idea que va tenir va ser aprofitar els 
avantatges de la seda: un teixit que cuida 
la pell, és còmode, no crea al·lèrgia i és 
transpirable. A part de ser una mascareta 
que protegia la pell, era un complement 
més. Així doncs, va aprofitar les col·lec-
cions existents per a crear conjunts de 
fulard i mascareta. 

Per part seva, Sandra Sauleda declara que 
“ens hem hagut de reinventar perquè ens 
van caure els càterings” i, per capgirar la 
situació, primer van aplicar mesures de 
contenció de despesa i tresoreria, eines 
de xoc a curt termini. Després van haver 
de començar a pensar en com superar la 
crisi, com ser resilients. La solució és un 
invent que no creien possible: durant tota 
la pandèmia han estat preparant caixes, 
paquets individuals per a esdeveniments 
híbrids in situ o a casa. 

D’altra banda, el propietari de Colmado 
Singular, Francesc Collell, explica que han 
utilitzat diferents estratègies de xarxes so-
cials per a potenciar la seva botiga online, 
com crear un perfil particular per establir 
una identificació de marca mitjançant la 
familiarització del públic amb una perso-
na, o realitzar sortejos: “A través de 31 
celebritats, des de cuiners fins a futbolis-
tes, vam organitzar un multisorteig per 
fer posicionament de marca”.

Com a últim exemple de resiliència em-
presarial, a la pime gastronòmica van ha-
ver d’adaptar-se a un canvi de paradigma 
de la clientela: durant el confinament i 
amb les mesures restrictives, les persones 
que continuaven cuinant eren del sector 
particular, i, per tant, van haver de passar 
d’un canal professional a un de particu-
lar. Van trobar maneres de visibilitzar els 
productes entre aquesta clientela a tra-
vés de les xarxes socials, les quals eren 
les úniques plataformes d’accés al target. 
No només van invertir en xarxes, sinó que 
van focalitzar els recursos que ja tenien. 

Resiliència vol dir 
capacitat de ressorgir, 

reinventar-se i  
adaptar-se a fets fora 

del nostre control

|  LA REINVENCIÓ DEL TREBALL EN L'ERA COVID

Els empresaris han 
hagut de familiaritzar-

se amb conceptes 
com el take away, les 
botigues online o el 

teletreball

Serveis Gestió del teletreball ↗

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/gestio-del-talent/gestio-del-teletreball


PIMECNEWS 61  |  ABRIL 2021

FEM |  ENTREVISTA AL PRESIDENT DE PIMEC

PIMEC RECONEIX les millors 
iniciatives empresarials per 
combatre la pandèmia  

apostant per un país competitiu i sostenible.

Com contribuiran a la reactivació de 
l’activitat empresarial?
Cal flexibilitzar i intensificar els testos per fer 
possible l’activitat amb seguretat, a l’estil del 
que han fet ja Alemanya i França, però, so-
bretot, accelerar el ritme de vacunació i, fins 
i tot, introduir més vacunes, com la russa o 
la xinesa. Fa temps que instem les adminis-
tracions a comptar amb l’àmbit privat per 
poder ser més àgils en el procés de detecció 
i vacunació. En altres paraules, la mateixa va-
lentia amb què s’han pres decisions per res-
tringir la mobilitat és la que necessitem per 
buscar els mecanismes més segurs i alhora 
àgils per aplicar les solucions.

El passat 23 de febrer PIMEC va celebrar 
eleccions, en les quals vostè va sortir 
elegit nou president. Quins són els ob-
jectius per a aquest nou mandat?
En primer lloc, vull posar en valor la tasca 
del meu antecessor, Josep González, qui va 
aconseguir situar PIMEC com a patronal re-
ferent en la representació i la defensa dels 
interessos de les pimes i els autònoms de 
Catalunya. En aquest sentit, des de l’enti-
tat continuarem treballant per millorar la 
competitivitat i viabilitat del nostre teixit pro-
ductiu i per seguir solucionant els seus pro-
blemes habituals, especialment en aquest 
context de crisi econòmica a conseqüència 
de la pandèmia.
Sent molt conscients que les pimes i els au-

tònoms són el motor de la nostra economia, 
hem de situar-los al pont de comandament 
de l’economia per propiciar la reactivació i la 
recuperació que ens faran superar aquesta 
crisi. Així mateix, volem assolir un capitalis-
me més inclusiu que generi oportunitats per 
a totes les persones, emprenedores o tre-
balladores, erradicar la morositat, els costos 
excessius, i les posicions de domini que la 
propicien, a més d’altres fites que aconse-
guirem gràcies a l’activisme empresarial. 
En definitiva, volem un canvi de model i go-
vernança per modernitzar i seguir millorant 
PIMEC amb l’objectiu de seguir donant res-
posta a les necessitats del teixit productiu i 
ajudar-lo a assolir els reptes que ha plantejat 
la pandèmia i els desafiaments del futur, tot 

“Per superar la crisi hem de 
situar les pimes al PONT 

DE COMANDAMENT  
DE L’ECONOMIA”
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D’altra banda, seguim insistint als diferents 
governs perquè tinguin més sensibilitat em-
presarial a l’hora d’impulsar mesures per 
contenir el virus. Demanem ajuts directes 
als sectors més afectats per les restriccions 
a l’activitat econòmica, així com compen-
sacions reals d’acord amb el nivell de pèr-
dues que han tingut, que és molt superior 
al del nivell dels ajuts que s’han impulsat o 
als d’altres països. És urgent rescatar i aju-
dar aquells que paguen impostos, generen 
riquesa i creen ocupació. 

A banda dels ajuts directes, quines me-
sures considera urgents per a la recupe-
ració empresarial?
PIMEC manté algunes de les reclamacions 
històriques que ha fet l’entitat com, per 
exemple, una fiscalitat específica per a pi-
mes. Cal una reforma fiscal que rebaixi els 
seus costos de compliment, afavoreixi la 
seva liquiditat i apliqui tipus efectius pro-
gressius. 
D’altra banda, seguim apostant per la digita-
lització dels negocis, així com per fer passes 
endavant en l’R+D+I a l’hora d’innovar i fer 
les nostres pimes més competitives, viables i 
resilients. Així mateix, continuem impulsant 
la tramitació del Règim Sancionador a les 
empreses moroses i els instruments legals 
que facilitin la participació de les pimes en 
la compra pública, com la divisió dels con-
tractes en lots.
També treballem per una energia més as-
sequible i renovable, garantint preus més 
justos i una distribució més transparent i 
equitativa, tot fomentant les fonts renova-
bles i l’autoconsum. Finalment, seguirem in-
sistint en la necessitat d’adaptar la formació 
als requisits i la demanda del mercat laboral 
i a la participació de l’empresa a través del 
reconeixement del seu paper com a agent 
formatiu del sistema.
Hi ha una màxima que també demanem 
als governs d’arreu: pensar primer en pe-
tit. Es tracta d’aplicar el principi d’equitat 
en la producció normativa que facin. Un 
principi que propugna que la regulació ha 

de ser sensible a la dimensió empresarial 
perquè, si és així, enfortirem la seva ca-
pacitat de creixement, de competir amb 
igualtat de condicions, de manera que 
això reverteixi en una millora de la com-
petitivitat general de la nostra economia.

En aquesta nova etapa, PIMEC compta 
amb noves cares. Què creu que poden 
aportar?
La nova Junta Directiva i el nou Comitè Exe-
cutiu de l’entitat som una mostra molt re-
presentativa del teixit productiu català. Hem 
aconseguit un equip integrador i transversal, 
format per empresaris, empresàries, autò-
noms i autònomes que agrupen totes les 
sensibilitats a nivell empresarial, econòmic i 
territorial. Comptem amb representants de 
diversos col·lectius, associacions i federa-
cions, més d’un 40% dels quals són dones, i 
amb una representació de diferents comuni-
tats internacionals.

L’entitat vol fer passes en el desplega-
ment territorial. Com es preveu aconse-
guir-ho?
Apostem per enfortir-nos des del munici-
pi, barri, carrer, pensant en global, per ser 
presents tant al municipi com als organis-
mes internacionals amb veu pròpia. Enfortir 
els municipis, les comarques, el conjunt de 
Catalunya i més enllà. El nostre país és un 
territori molt ric, emprenedor i amb molta 
capacitat i, per això, veiem una gran oportu-
nitat en el desplegament dels territoris amb 
la nova PIMEC de l’activisme empresarial per 
potenciar les comarques i arribar fins a l’úl-
tim racó, coneixent totes les realitats i comp-
tant amb eines avançades per anar en una 
sola direcció d’objectiu comú: que les pimes 
i els autònoms generin riquesa i segueixin 
creant ocupació.
Tot això ho podem lligar amb un altre ob-
jectiu per a aquest nou mandat, el d’acon-
seguir una Catalunya més igualitària, diver-
sa, cohesionada i sostenible gràcies a les 
contribucions de les empreses. Fa anys que 
PIMEC promou l’Agenda 2030 i els seus 

ODS dins el teixit productiu i de la mateixa 
entitat, i seguirem treballant en aquesta 
línia per aconseguir una societat més jus-
ta i un món més respectuós amb el medi 
ambient.
PIMEC és una de les organitzacions empre-
sarials més importants de l’Estat, i també 
del sud d’Europa, per la qual cosa creiem 
en la nostra capacitat d’incidir en el conjunt 
de polítiques europees. És per això que te-
nim una presència rellevant a SME-United, 
tant en posicionaments com als òrgans de 
govern i participació.

En què consisteix el marc de relacions 
laborals amb flexiseguretat que defen-
sa PIMEC?
Volem un equilibri entre la flexibilitat i la se-
guretat a través de la concertació i del diàleg 
socials i la negociació col·lectiva, represen-
tant tots els sectors i amb l’objectiu d’acon-
seguir un mercat de plena ocupabilitat i 
d’assolir els reptes presents i futurs. Alhora, 
hem d’enfortir l’associacionisme empresarial 
per la via de l’activisme empresarial, ja que 
és imprescindible per poder ser presents a 
la negociació col·lectiva en aquells espais on 
les pimes encara no hi són.
La flexiseguretat que defensem té en 
compte la dimensió de l’empresa a l’hora 
de definir les obligacions i els deures. 

En clau personal

Un somni: Fer la volta al món en vaixell.

Un referent: El meu pare.

En el seu temps lliure: Esport, 
lectura i navegar.

Un plat: Soc persona de 
closques: cargols i marisc.

Un llibre: El petit príncep, 
d'Antoine de Saint-Exupéry.
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Els òrgans 
de govern 
de PIMEC 
en el NOU 
MANDAT

han de situar les pimes en el pont de co-
mandament, i demanant a les institucions 
que pensin en petit abans de pensar en 
global per créixer com a país i per aconse-
guir una discriminació positiva a favor del 
motor econòmic, conformat majoritària-
ment per les pimes i els autònoms.

El fins ara president de PIMEC, Josep 
González, continuarà en el seu càrrec 
com a president de la Fundació PIMEC i 
serà nomenat president d’honor de l’en-
titat en un reconeixement a la seva tasca, 
la qual ha permès situar PIMEC com la 
casa gran de les pimes i els autònoms de 
Catalunya. Així mateix, rebrà la màxima 

distinció d’honor de la patronal amb la 
Medalla d’Or al Mèrit, que li serà lliurada 
en el marc dels pròxims Premis Pimes.

Cinc vicepresidències 
D’altra banda, 
Miquel Camps ha 
estat nomenat ad-
junt a presidència.

Mireia Cammany, 
Pere Cornellà, 
Àlex Goñi,  
Emili Rosaud i 
Emma Gumbert. 

Més òrgans de govern
VOCALS
• Elisabet Bach.
• Xavier Caufapé.
• Jordi Ciuraneta.
• Joan M. Gimeno.
• Joan Pera.
• Esteve Pintó.
• Josep Soto.
• Maria Teixidor.
 
COMITÈ EXECUTIU AMPLIAT 
• Joan Josep Berbel.
• David Coll.
• Isabel Galobardes.
• Ignasi Sayol.

Després de les eleccions d’enguany, que 
han donat pas a una nova presidència de 
l’entitat, la Junta Directiva de PIMEC va 
aprovar, a finals d’aquest mes de març, la 
creació d’un Comitè Executiu permanent 
per tal d’iniciar els canvis operatius en la 
governança de l’entitat que permetin as-
solir els objectius que s’han fixat com a 
organització més representativa dels in-
teressos de les pimes i els autònoms de 
Catalunya.

Antoni Cañete ha presentat recentment el 
seu nou model de governança, tot desta-
cant que PIMEC encara aquesta nova eta-
pa orientant els canvis organitzatius que 

En aquesta nova etapa, destaca la presència 
de més dones en els òrgans de govern i la 

representació de més sectors econòmics a través 
de les sectorials i de les comissions.
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Territoris
També s’han presentat els presidents te-
rritorials i, en aquest sentit, s’ha donat la 
benvinguda a:
Xavier Caufapé, 
president de PIMEC Lleida: 

“En aquesta nova 
etapa fomen-
tarem el sentit 
de pertinença a 
PIMEC, amb la 
proximitat als 
socis i sòcies de 

Lleida que ens caracteritza”.

Elisabet Zapater, 
presidenta de PIMEC Terres de l’Ebre: 

“Les pimes i autò-
noms de les TTEE 
han de sentir 
que som el seu 
referent empre-
sarial; estem per 
ajudar-los en el 

seu dia a dia, donar-los suport en els 
seus projectes i defensar-los davant 
totes les institucions”.

Joan Pera,  
president de PIMEC Barcelona: 

“Sortirem re-
forçats d’aquesta 
crisi si impulsem 
l’esperit inno-
vador, creatiu i 
emprenedor dels 
catalans”.

D’altra banda, s’han ratificat les presi-
dències de Jordi Ciuraneta a Tarragona, 
Esteve Pintó a Catalunya Central, Pere 
Cornellà a Girona, Joan Soler al Baix 
Llobregat-L’Hospitalet, Joan Pera al Ma-
resme-Barcelonès Nord, Josep Maria Ca-
talán al Vallès Occidental, Daniel Boil al 
Vallès Oriental, Josep Maria Caballero al 
Baix Camp, i Joan Carles Guasch al Baix 
Penedès.
 

 

• Antoni Torres.
• Josep Tres.
• Joan Vila.

Josep Ginesta, 
secretari general de PIMEC

“Incrementarem la 
incidència de les 
pimes en la nego-
ciació col·lectiva i 
als espais de con-
certació social”.

Expert en treball, gestió de conflictes i me-
diació, i amb una àmplia trajectòria pro-
fessional, substituirà en el càrrec el nou 
president de l’entitat, Antoni Cañete. 

Designacions a les presidències 
de les comissions de treball i  
sectorials de la patronal
Elisabeth Bach,  
presidenta d’Autònoms PIMEC:  

“Som un equip 
compromès i plu-
ral per abordar 
les millores clau 
del col·lectiu”.

Maria Teixidor,  
presidenta de la Comissió de Dona i 
Empresa:

“Participar des 
de la pime en 
la construcció 
del món que 
mereixem: un 
entorn equili-
brat i que integri 

tota la diversitat, per a una millor 
comprensió i tractament dels reptes 
que afrontem. Des d’Europa i cap 
al Mediterrani, impulsant el nostre 
talent”.

August Tarragó, 
president de la nova sectorial d’Esports: 

“El sector de 
l'esport i tota 
l'activitat associa-
da ha de partici-
par en l'activisme 
empresarial de 
PIMEC amb una 

veu forta que ens ajudi a defensar 
els interessos sectorials i a promoure 
el creixement i el benestar de les em-
preses i persones que en depenen”.

Joan Josep Berbel, 
president de la comissió de Digitalització 
i Innovació: 

“La innovació 
inclusiva serà part 
fonamental del 
nostre nou avan-
tatge competitiu. 
Oferirem solu-
cions útils i farem 

de la innovació no només un mitjà de 
creixement empresarial, sinó també 
una eina per aconseguir un impacte 
positiu en els reptes socials i mediam-
bientals que hem d’afrontar”.

S’han ratificat les presidències de PIMECo-
merç amb Àlex Goñi; de PIMEC Turisme 
amb Isabel Galobardes; de PIMEC Metall 
amb Concha Fuentes; PIMEC Joves amb 
Josep Soto; PIMEC Salut i Social amb An-
toni Torres; PIMEC Agroalimentària amb 
David Coll; PIMEC Formació i Ocupació 
amb Imma Estivill, i PIMEC Logística- Clús-
ter Logístic de Catalunya amb Ignasi Sayol. 

Respecte a les comissions, s’han ratificat, 
a la Comissió d’Energia, la presidència de 
Joan Vila, a la comissió Economicofiscal, 
la de Joan Maria Gimeno, a la Comissió 
de Contractació Pública, la de Josep Tres, 
a la d’Internacional, Pere Guerra, a la de 
Sostenibilitat, Jaume Puig, a la comissió 
Laboral, Josep M. Puente i Emma Gum-
bert, i a la de PIMEC 2030, Daniel Furlan. 



PIMECNEWS 61  |  ABRIL 2021

FEM

El programa emppersona ha estat recone-
gut a nivell europeu com un exemple de bo-
nes pràctiques en la promoció del #NoALa-
DiscriminacioPerEdat i l’ocupabilitat de les 
persones majors de 45 anys. L’entitat ha 
estat distingida com un dels millors exem-
ples en la promoció de l’ocupabilitat de les 
persones adultes majors de 45 anys, en el 
marc d’una de les accions del Project Act 45, 
subvencionat amb finançament del progra-
ma ERASMUS+, i amb la finalitat d’elaborar 
directrius i manuals per involucrar els diver-
sos actors en la millora de la inclusió sociola-
boral d’aquest col·lectiu. 

En el marc d’aquest reconeixement, des de 
la Fundació PIMEC han posat de manifest 
que, en un moment convuls com el que 
estem vivint, sempre és d’agrair saber que, 
sovint, la feina ben feta, l’esforç i les ga-
nes de construir una societat més inclusiva 
i que no deixi ningú enrere tenen la seva 
recompensa.
 
Des de la Fundació PIMEC, i a través del pro-
grama emppersona s’ofereix, es fomenta i 
es promou la #NoALaDiscriminacióPerEdat 
que pateixen principalment les persones 
majors de 45 anys, i sobretot es lluita de 
diverses maneres contra la discriminació per 
raó d’edat en els processos de recerca de fei-
na: realitzant campanyes de sensibilització, 

comunicació i difusió sobre aquesta  discri-
minació, com s’ha fet recentment amb la 
presentació de l’informe sobre La discrimina-
ció per raó d’edat en l’àmbit laboral elaborat 
en col·laboració amb l’empresa Numintec, o 
amb la participació, el passat mes de març, a 
l’acte organitzat per Acción Contra el Ham-
bre “ACT45: Promovent l’ocupabilitat i la 
participació de les persones majors de 45 
en l’oportunitat d’aprenentatge al llarg de 
la seva vida”. 

Alhora, la Fundació vetlla per la defensa 
d’aquest col·lectiu davant d'un ampli ventall 
d'entitats, organismes i institucions a tots els 
nivells, tant territorials com nacionals com 
europeus, com és el cas de l’assistència de 
la Fundació PIMEC a la propera reunió or-

EMPPERSONA rep 
el reconeixement 

a nivell europeu 
#NoALaDiscriminacioPerEdat

ganitzada per la Comissió Europea i diversos 
agents socials europeus, com SMEUnited 
–de la qual PIMEC ocupa la vicepresidèn-
cia–, que se celebrarà el proper divendres 16 
d’abril i en què es parlarà sobre el Llibre verd 
sobre l’envelliment i els reptes i les oportuni-
tats de l’envelliment de la societat europea.  
 
S’està capgirant així en 1800  la imatge que 
la societat té d’aquest col·lectiu, que pas-
sa de ser un grup marginal a esdevenir un 
col·lectiu amb un alt potencial d'ocupabilitat 
donat el seu talent adquirit al llarg dels anys, 
de manera que pot aportar un valor afegit a 
l'hora de crear equips i sinergies intergene-
racionals. La Fundació PIMEC defensa que el 
talent sènior no perd la motivació, ni la capa-
citat de treballar ni d’adaptar-se al canvi. Per 

|  FUNDACIÓ PIMEC



ment per definir palanques del pla de via-
bilitat i implementar les accions oportunes 
a mitjà i llarg termini.

Actualment, el 90% de les empreses que 
han participat fins ara en la primera fase 
d’aquest programa considera que l’infor-
me de viabilitat l’ha ajudat a realitzar una 
anàlisi estratègica i a formular mesures per 
millorar la gestió de la seva empresa.

A principis del mes de gener, PIMEC i la 
Generalitat, a través del Departament 
d’Empresa i Coneixement, van engegar 
un programa de país amb l’objectiu de sal-
var empreses i ajudar-les a impulsar el seu 
desenvolupament arran de la Covid-19. 
Des de la presentació del Pla de Viabili-
tat Empresarial,  més de 1.500 empreses 
s’han inscrit a la fase inicial. 

Es tracta d’un programa 100% subven-
cionat, per a empreses que pertanyin 
a sectors d’activitat  que hagin patit de 
forma rellevant les conseqüències de la 
pandèmia, i s’estructura en tres fases. La 
primera es basa en una diagnosi digital i 
gratuïta per a qualsevol empresa, no té lí-
mit de participants, que reben un informe 
personalitzat de viabilitat amb els indica-
dors clau, conclusions, recomanacions i 
una anàlisi comparativa sectorial. Es tracta 

d’una plataforma digital basada en tec-
nologies de Machine learning i Big data, 
que permet fer benchmarking amb dades 
agregades del sector de cada empresa. Les 
empreses també han disposat en aquesta 
fase d’un campus virtual amb una oferta 
de píndoles formatives que ajuden a la ca-
pacitació dels equips. 

A la segona fase, que començarà aquest 
mes de maig, part de les empreses par-
ticipants que hagin rebut aquest primer 
informe de recomanacions seran selec-
cionades per a una diagnosi individual 
amb professionals experts per presentar i 
estudiar l’informe i definir punts prioritaris 
a treballar per aconseguir la viabilitat em-
presarial. 

Finalment, les empreses escollides per pas-
sar a la tercera fase rebran un acompanya-

El pla de PIMEC per
SALVAR EMPRESES

VIABILITAT EMPRESARIAL

Es tracta d’un programa 100% subvencionat dirigit a pimes que tinguin matriu 
o centre de decisió a Catalunya

34%  
petites  
empreses

61% micro

5%  
mitjanes

DIMENSIÓ PROVÍNCIES

63% Barcelona

12% 
Catalunya Central

10% 
Tarragona

9%  
Girona 

6% Lleida

10%  
entre 16 i 
 20 anys

43%  
més de 20 anys

20%
entre 6-10 anys

15%  
menys de 6 anys

12%  
entre 11 i 15

ANTIGUITAT

Com són les empreses participants

Va dirigit a les  
empreses que pertan-

yin a sectors d’activitat  
afectats per la  

pandèmia

plaviabilitat.cat ↗

https://plaviabilitat.cat/
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SOM NOTÍCIA...
Conveni amb Salut per 
fer tests d’antígens 
ràpids a les empreses i 
polígons de Catalunya

Amb la col·laboració del departament de 
Salut, PIMEC va iniciar al febrer un rastreig 
proactiu de casos positius de Covid-19 a 
les pimes per aturar l’expansió del virus i 
donar continuïtat a la reactivació de l’acti-
vitat empresarial en benefici de la recupe-
ració econòmic. 

Dins l’acció de la patronal sota el nom PI-
MEC Covid Free, aquesta nova campanya 
de cribratges compta amb 85.000 tests 
ràpids d’antígens per garantir la salut i la 
prevenció als llocs de treball, tot demos-
trant que és possible el manteniment de 
l’activitat econòmica amb la màxima segu-
retat per a la salut de les persones”. 

PIMEC ha realitzat accions anteriors en 
aquest sentit, com per exemple la dona-
ció de termòmetres i mascaretes a pimes 
i autònoms i està posant a disposició de 
microempreses i autònoms totes les seves 
seus i delegacions per fer les proves.

En marxa la 10a edició 
del programa “Accelera 
el Creixement”

La Diputació de Barcelona i PIMEC han 
donat a finals d’aquest mes d’abril el tret 
de sortida a la 10a edició del programa 
“Accelera el Creixement”, pel qual 50 
pimes incidiran en elements clau per al 
creixement empresarial: transformació 
digital, organització, comercialització, in-
ternacionalització, etc.
L’objectiu principal d’aquest programa, el 
termini d’inscripcions del qual durarà fins 
al proper 7 de juny, és ajudar a repensar, 
reenfocar i transformar aquestes 50 em-
preses participants amb alta capacitat de 
creixement, innovació i generació de llocs 
de treball.
PIMEC i la Diputació de Barcelona per-
segueixen que les empreses participants 
aconsegueixin un creixement per als 
pròxims tres anys, com a mínim, en un 
dels següents aspectes: facturació, bene-
fici i plantilla.

acceleraelcreixement.com

Adhesió al Pact for Skills 
de la Comissió Europea 

La patronal s’ha sumat a aquesta iniciativa 
per poder continuar fomentant la forma-
ció com a eina estratègica de país, mobi-
litzant tots els actors rellevants i posant en 
comú recursos per donar suport al desen-
volupament professional de les persones.
En línia amb la reivindicació històrica de la 
Formació Professional que ha defensat PI-
MEC reiteradament en ocasions anteriors, 
la directora de polítiques d’Ocupació i For-
mació de l’entitat, Sílvia Miró, ha recordat 
que aquesta adhesió “consolida el nostre 
compromís amb la millora de la Formació 
Professional com a palanca de competitivi-
tat i ocupabilitat que permeti afrontar l’ac-
tual context de transformació del mercat 
de treball”. 

D’altra banda, PIMEC vol destacar el paper 
fonamental que la formació jugarà en la 
recuperació postcovid.

|  BREUS

https://www.pimec.org/ca/tests-rapids-dantigens
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PIMEC i ENDESA  
ajuden a les empreses 
en la seva Transforma-
ció Digital
 
Cent pimes catalanes ja participen en el 
programa de ‘Transformació Digital’ 2021 
impulsat i gestionat per PIMEC. Un pro-
grama 100% gratuït per a les empreses 
gràcies a Fundació ENDESA. Ambdues 
entitats treballen conjuntament per ajudar 
les pimes en el seu procés de digitalització 
que les permetrà créixer i millorar la seva 
competitivitat.

Aquesta convocatòria ha estat oberta a 
totes les petites i mitjanes empreses de 
Catalunya i enguany han participat 74 
empreses de la demarcació de Barcelona, 
13 de Tarragona, 7 de Girona i 6 més de 
Lleida, principalment del sector serveis 
(58%) i de la indústria (23%).
Totes elles s’han beneficiat de més 
de 24 hores de consultoria personalitzada, 
masterclasses i altres activitats grupals, va-
lorades en més de 2.000 €

pimectransformaciodigital.org

La Fundació PIMEC se 
suma a l’Aliança per la 
segona oportunitat 

Amb l’objectiu que la segona oportunitat 
sigui un element més de la recuperació 
econòmica i empresarial, la Fundació PI-
MEC s’ha adherit recentment a aquesta 
Aliança, juntament amb diverses entitats, 
perquè els empresaris i empresàries que 
fracassen tinguin una nova oportunitat 
per continuar generant riquesa i ocupació.

Durant l’acte, el president de PIMEC, 
Antoni Cañete, ha lamentat que els efec-
tes del virus en l’economia “son la cau-
sa principal de la pèrdua sistemàtica de 
teixit productiu”, fet pel qual moltes pi-
mes i els autònoms es veuen amb greus 
problemes de viabilitat. 

Per part seva, el president de la Fundació 
PIMEC, Josep González, ha fet una crida 
per “aconseguir que la segona oportuni-
tat sigui un element més en el camí de 
la recuperació econòmica i la reactivació 
empresarial, intentant que ningú es que-
di enrere”.

La inserció laboral dels 
joves de la mà del  
Projecte Singulars

PIMEC ha afavorit la inserció laboral de 
125 joves dins el Projecte Singulars del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). A quatre mesos de la finalització 
d’aquest programa, prop de la meitat dels 
participants han aconseguit el seu objectiu 
d’accés al mercat laboral.

Aquest projecte s’està portant a terme a 
4 comarques de la província de Barcelona 
amb més de 270 participants: Barcelonès 
(75 participants), Vallès Oriental (90 par-
ticipants), Vallès Occidental (60 partici-
pants), Bages (45 participants). Així, a tra-
vés de l’agrupació amb diferents empreses 
i entitats del territori, aquest programa 
d’una durada d’11 mesos, finalitzarà el 
juliol de 2021. 

Al Barcelonès, el projecte està enfocat 
al sector tecnològic mentre que al Vallès 
Occidental se centra en la digitalització de 
la indústria. Al Vallès Oriental s’enfoca en 
la Indústria 4.0 i els serveis auxiliars, i a la 
comarca del Bages també està centrat al 
sector industrial.

https://www.pimectransformaciodigital.org/
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FEM

El col·lectiu de persones autòno-
mes és un dels segments amb més 
impacte econòmic, social i territo-
rial de Catalunya, Espanya i Euro-
pa. Però, qui forma part d’aquest 
col·lectiu? La seva característica 
comuna és que cotitzen pel règim 
especial de treballadors autònoms 
(RETA). A part de la definició for-
mal, una altra de les seves caracte-
rístiques és la diversitat, la fragmen-
tació i la vulnerabilitat.

A Catalunya, a setembre de 2020 
els autònoms suposaven un total 
de 549.144 persones, de les quals 
327.771 eren persones físiques. La seva activitat és pre-
sent en tot el territori i en la majoria de sectors, des del 
primari fins als serveis a les persones i empreses, passant 
per la construcció, la indústria i el comerç. És per això que 
he titulat així aquest article, perquè, com a motor de la 
nostra economia, la recuperació d’aquesta crisi passa per 
rescatar i posar en valor aquest col·lectiu.

És un col·lectiu molt vulnerable als cicles econòmics, do-
nat que depèn directament de la seva feina i de la factura-
ció que aquesta comporta, tal com s’ha evidenciat aquest 
darrer any amb els efectes de les restriccions. 

Segons les darreres dades publicades per la Generalitat, 
de les persones que han demanat les ajudes per al man-

La recuperació econòmica 
passa pel RESCAT DELS 
AUTÒNOMS

Elisabet Bach
Presidenta d'Autònoms PIMEC

Els reptes són molts 
i importants:  

la reforma del  
RETA, la fiscalitat,  

els ajuts, la supervi-
vència de les  

empreses i la sego-
na oportunitat...

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

el portal de les pimes  
dia

|  PIME AL DIA

les autònomes de Catalunya. 

Cal que reclamem que les normati-
ves i les mesures governamentals es 

repensin d’acord amb la nostra dimensió. Els reptes són 
molts i importants: la reforma del RETA, la fiscalitat, els 
ajuts, la supervivència de les empreses i la segona oportuni-
tat, o el tractament dels nous models de negoci que entren 
en competència.

Des d’Autònoms PIMEC escoltem i som la veu del col·lectiu 
de persones autònomes de Catalunya. Volem tenir veu en 
la confecció de les normatives, per tal que ens permetin 
desenvolupar la nostra activitat amb igualtat de condicions 
que la resta d’empreses i que el col·lectiu dels assalariats. 
Volem ser part de les decisions i de les solucions. Volem 
treballar per donar resposta als reptes clau. Des de la diver-
sitat i, alhora, des de la força que dona la unitat.

teniment de l’activitat aquest darrer 
mes de març, un 51% manifestava 
tenir uns ingressos nets anuals (el 
2020) per sota dels 5.000 d’euros 
i un 13,6% deia que el 2020 havia 
tingut ingressos negatius.
Tot i la seva importància, poques 
vegades s’ha aixecat amb veu prò-
pia, més enllà d’algunes iniciatives 
sectorials. Cal, doncs, que ens iden-
tifiquem com a grup d’interès, que 
posem en valor la feina que fem els i 



Els Serveis d’Igualtat estan dissenyats per 
acompanyar-te i ajudar-te a implementar les 
mesures necessàries per facilitar la igualtat 

professional entre homes i dones, qualsevol sigui la 
mida del teu negoci o pime, o sector d’activitat. 

pimecigualtat.org 

OBLIGACIONS LEGALS DE LES EMPRESES
EN MATÈRIA D’IGUALTAT
1. Protocol per a la prevenció i abordatge de 

l’assetjament sexual i per raó de sexe 
2. Registre de salaris 
3. Mesures en matèria d’igualtat 

Des del 14 d'abril del 2021
 totes les empreses que elaborin un Pla 
d'Igualtat (obligatori o voluntari) hauran de 

fer una AUDITORIA RETRIBUTIVA. 
Aquesta implica l’obligació de 

realitzar una diagnosi de la situació 
retributiva a l’empresa. 

NOVETAT:  AUDITORIA RETRIBUTIVA 

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)

https://www.pimec.org/ca/serveis-digualtat/


Tot i que tenim les assegurances que creiem adequades per a la 
nostra empresa –de responsabilitat civil professional, de directius, 
de societats, danys, o d’altres– ens podem trobar que, en cas que 
tinguem un sinistre, hi hagi certes cobertures no contractades i, 
fins i tot, cobertures duplicades o inferiors a les que necessitaríem.

A Pimec Mediació d’Assegurances revisem les teves 
assegurances, n’optimitzem les cobertures i les adaptem a les 
teves necessitats actuals.

*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

La tranquil.litat 
de tenir una 
protecció a mida 

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

COM A SOCI DE PIMEC,
SOL.LICITA UNA REVISIÓ 
GRATUÏTA D’ASSEGURANCES

http://www.pimecassegurances.org/



