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Arriba l’estiu i, com sempre, també un nou número de la revista PIMECNews. Aquesta 
edició és sempre especial, ja que destaquem els Premis Pimes i, per tant, posem en valor 
l’esforç de tot el teixit empresarial català que fa del nostre país un referent en competiti-
vitat i innovació. Aquest any ha estat especialment rellevant, no només perquè hem cele-
brat 30 anys de Premis Pimes i 10 de la Fundació PIMEC sinó perquè, per primera vegada 
a la història d’aquests guardons, hem aconseguit superar la barrera dels 100 pel que fa 
a les candidatures. Això és una mostra de la bona marxa de l’economia, però també del 
positivisme, la motivació i l’empenta que es torna a respirar entre l’empresariat català. 

I és que, sens dubte, gràcies a aquest esperit de les pimes, parlar ara d’economia és molt 
més agradable que en els últims anys, marcats per la dura crisi que ha castigat fortament 
l’economia però també la societat. Ara corren millors temps i la petita o microeconomia, 
és a dir, la de les nostres pimes i autònoms, està en franca millora d’increment de ven-
des, d’exportacions, d’inversions, de confiança empresarial, de creixement del consum i, 
sobretot, d’ocupació i afiliacions a la Seguretat Social. 

En aquesta edició de la revista tenim bons exemples d’això que explico. Betara és una 
empresa de formatges molt arrelada al Lluçanès que fa bona la tesi segons la qual cal 
ser intensament local per esdevenir genuïnament global. Han superat la crisi gràcies a 
la seva feina rigorosa i la qualitat dels seus productes, fins al punt de ser avalats pels 
grans experts en formatges internacionals. També a la Catalunya Central s’ubica Persia-
nes Collbaix. Aquesta empresa que fabrica i instal·la portes enrotllables d’alumini per a 
garatges, habitatges i locals comercials, va fer front a la crisi a través de la innovació i la 
internacionalització, i ara per ara ha esdevingut una de les millors empreses de persianes 
del món fins al punt que la Casa Blanca els ha fet una comanda per provar les seves 
portes de màxima seguretat. 

En una mirada més transversal, parlem amb Aleix Valls, fins fa pocs dies CEO de la Mobile 
World Capital, per reflexionar al voltant de la transformació digital i de com les pimes han 
de fer-hi front. Paral·lelament, parlem del programa d’innovació i transferència de co-
neixement, InnovaFP, que respon al propòsit d’intensificar les relacions de col·laboració 
entre els centres de formació professional i les petites empreses. 
En aquesta època i a punt ja per a les vacances, vull desitjar-vos un molt bon estiu i en-
coratjar-vos a seguir encarant els propers mesos amb il·lusió i optimisme. Així ho farem 
des de PIMEC, defensant el principal teixit productiu del país: les pimes i els autònoms. 
Bon estiu i a seguir fent història! 

EDITORIAL

Josep González i Sala
President de PIMEC
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Amb PIMEC Recobradeutes faràs les 
teves reclamacions de factures impagades 

de manera fàcil, àgil i econòmica.

Què estàs esperant?

Ens comprometem amb 
la lluita contra la morositat.

RECOBRA
DEUTES

Amb PIMEC Recobradeutes faràs les 
teves reclamacions de factures impagades 

de manera fàcil, àgil i econòmica.

reclama als 
teus impagats

reclama als 

Cobra tot el 
que facturis,

pimecrecobradeutes.org

LA PLATAFORMA ONLINE T'HO POSA FÀCIL: 

• Crea l'expedient adjuntant les dades i documents 
acreditatius

• PIMEC Recobradeutes presenta la demanda a 
qualsevol jutjat d'Espanya de manera telemàtica

• Amb el monitori en marxa, realitza tot el seguiment 
online

pimecrecobradeutes.org

I tot per un preu fix per monitori, 
independent de la quantitat reclamada.  
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OPINIÓ

El passat 22 de juny el Congrés dels Diputats va aprovar el que probablement 
és la millora normativa més rellevant de la darrera dècada per als professionals 
per compte propi d’aquest país. Un col·lectiu que té una dimensió –i una diver-
sitat– molt superiors de la que es podria esperar si no es coneixen algunes dades 
(malauradament escasses, disperses i amb una fiabilitat menor del desitjable).

Els autònoms (550.000 a Catalunya, i 3,3 milions a Espanya) suposen, avui dia, 
quasi una cinquena part del total de persones actives de la economia. La seva 
ocupació creix des de fa gairebé 4 anys, particularment en àmbits d’especial im-
portància per a la nostra cohesió social, com el de les persones més grans de 55 
anys.

Sorprèn que, davant d’evidències tan clares, s’hagi avançat tan poc en fer el nos-
tre sistema legal i econòmic més amable envers el treball autònom. La resposta no 
és tècnica. No la tenen (tota, o només) els especialistes. La resposta és sociopolíti-
ca. Els interessos creats. La inèrcia. El cost dels canvis. La burocràcia, que a molts 
àmbits ha augmentat fins al paroxisme. Un gran economista suec, Assar Lind-
beck, teoritzava fa molts anys que es fa difícil des dels poders públics ser valent i 
enfrontar-se a poders concrets i sòlidament establerts en favor d’una ciutadania 
dispersa i desinformada, que sovint desconeix que certs debats no són tan sols o 
principalment tècnics. Els autònoms precisament compleixen aquest perfil: enor-
mement presents a la nostra societat, i tanmateix sovint desinformats i mancat de 
cohesió. Heu vist alguna vegada una manifestació d’autònoms?

Per aquesta raó hem de reconèixer la gran responsabilitat dels qui treballen per 
defensar els interessos –i els drets– d’aquest col·lectiu humà, actualment el més 
dinàmic de la nostra economia, i que afronta reptes de primer ordre. Per això, 
Autònoms PIMEC ha fet un pas endavant i s’ha reforçat, ampliant la seva junta di-
rectiva amb persones de gran vàlua procedents de diversos àmbits professionals, 
i que serà liderada per un nou president, Miquel Camps, membre del nostre Co-
mitè Executiu. Alhora, crearà un Consell Assessor que donarà un suport de gran 
valor en aquesta nova etapa, i que presidirà un reconegut expert en l’àmbit, Joan 
Alarcón, anterior president i responsable directe de molts dels èxits de la nostra 
organització i dels avenços del treball autònom al nostre país. 

ELS AUTÒNOMS,  
un repte de futur per a 
la nostra economia

Lluís Viguera,
gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC 

“Autònoms PIMEC ha  
fet un pas endavant i  
s’ha reforçat, ampliant  
la seva junta directiva  
amb persones de gran  
vàlua procedents de  
diversos àmbits 
professionals”



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

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

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

benfet.cat

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

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

Suma-t’hi!

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

Coŀ laboradors
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EMPRESES 

FAMILIARS, 
ECOLÒGICS 

i universals

rengueras, que fins aleshores exercia la 
seva professió de mestre. 

Un element clau de la nova etapa va ser 
apostar per la producció ecològica. De les 
28 varietats que Betara ofereix, set per-
tanyen a aquesta categoria. Representen 
un 15% de la producció i de la venda, 
i cada cop són més apreciades. La limi-
tada oferta de llet d’ovella ecològica per 
part dels proveïdors va esperonar-los a 
construir la seva pròpia granja per poder 
garantir una producció constant. “Tenim 
capacitat per a 300 ovelles, i actualment 
en disposem de 200 que gaudeixen de 
40 hectàrees de bosc”. La comarca, amb 

Fa només 15 anys Betara era un comer-
cialitzador de formatge local i avui és 
un dels productors més reconeguts del 
món. Des del 2011, els seus formatges 
del Lluçanès han recollit més de 25 pre-
mis en els World Cheese Awards que, en 
paraules del propietari de Betara, Ramon 
Berengueras, són “els jocs olímpics del 
nostre sector”. Com ha estat possible 
aquest salt? “El negoci feia 10 anys que 
funcionava quan el mercat ens va co-
mençar a demanar que féssim els nostres 
propis formatges. Aleshores el meu pare, 
i fundador de Betara, em va cridar perquè 
m’incorporés a l’empresa i aconseguíssim 
aquest objectiu entre tots”, explica Be-

|  FORMATGES BETARA

Betara fa bona la tesi 
segons la qual cal ser 
intensament local per 

esdevenir genuïna-
ment global. Els grans 
experts en formatges 

internacionals han 
avalat la feina rigoro-

sa i la qualitat d’uns 
productes que estan 

traspassant fronteres.
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el seu microclima particular, acaba de fer 
la feina de maduració dels formatges. Ra-
mon Berengueras precisa que, com passa 
amb el vi, cada territori dona al format-
ge un gust únic. En ser preguntat una 
vegada per un periodista sobre aquesta 
mateixa idea, el propietari de Betara li va 
regalar el següent titular: “la llonganissa, 
de Vic; el pernil de Jabugo, i el formatge, 
del Lluçanès”.

Aliats naturals
L’esment del vi no és casual. “El vi és el 
nostre aliat natural perquè a la gent li 
agrada acompanyar-lo amb formatge, i 
no hi ha dubte que l’increment del presti-
gi del vi que aquest país ha experimentat 
els darrers 20 anys ens ajuda moltíssim”. 
Berengueras creu que encara estem lluny 
de França, que té una cultura del format-
ge antiga i sofisticada on, a banda de la 
figura del productor, hi ha la de l’afina-
dor, un professional amb perfil propi que 
dona el gust definitiu al formatge trac-
tant-lo amb altres ingredients. “Nosaltres 
som el productor i l’afinador a la vega-
da”, assenyala. 

Tanmateix, el propietari de Betara té in-
dicis que els consumidors catalans estan 
evolucionant cap a una relació d’interès 
creixent pels formatges que no té prece-
dents. “De petits, el màxim a què podíem 

aspirar era al formatge holandès de bola; 
després alguns restaurants van començar 
a servir un plateau à fromage calcat dels 
francesos; ara demanes un pa amb tomà-
quet i te’l presenten amb varietats de 
formatges locals junt amb els tradicionals 
embotits”. 

Com a mestre, en Ramon Berengueras 
sempre ha cregut en la importància d’edu-
car i això a Betara s’ha traduït en la creació 
d’un espai didàctic a la granja d’ovelles, 
on s’ofereixen tallers monogràfics, visites 
i tastos. “Volem que la gent, i especial-
ment els més petits, conegui tot el procés 
de fabricació des de l’inici fins al producte 
final”, apunta. “L’activitat inclou entrar 
en contacte amb les ovelles perquè molts 
infants creuen que el formatge ve del su-
permercat i això és ben trist”.  

El futur del negoci
Igual que en el cas d’altres empreses cata-
lanes, la crisi econòmica va portar Betara 
a fer el primer pas cap al mercat exterior. 
Els seus formatges són força apreciats 
a Andorra, Alemanya i Dinamarca, i co-
mencen a entrar als EUA. França i Itàlia, 
en canvi, es mantenen impermeables 
“perquè en aquest terreny els agrada 
treure la bandera”. Ara mateix les ven-
des a fora se situen al voltant del 10% i 
creixen a un ritme pausat. La companyia 
vol mantenir-lo així i posar el focus princi-
pal en els mercats català i espanyol, sense 
oblidar en cap cas l’exterior.

El futur del negoci passa per l’anàlisi de 
tres línies de comercialització: la botiga 
familiar, les grans superfícies, i Internet. 
Ramon Berengueras té el diagnòstic fet: 
“la primera està patint pels nous hàbits 
i per la manca de relleu generacional; la 
segona segueix avançant; i la tercera està 
buscant la fórmula més convenient de 
vendre productes frescos”. 

El propietari de Betara es mostra crític 
amb el poc suport que reben les petites i 

mitjanes empreses. “Vam començar amb 
un treballador i ara en som 15, i mai he 
tingut la sensació que l’administració ens 
acompanyés, més aviat he notat sempre 
un esperit de fiscalització”. Amb tot, té 
ben interioritzada la consigna del seu 
pare davant els obstacles: “treballar, tre-
ballar i treballar”. Una consigna que el 
fundador de Betara, de 81 anys, compleix 
personalment acudint a la fàbrica cada 
dia a les 5 del matí.

Arrelats al Lluçanès

Betara és una empresa familiar que 
va néixer l’any 1992 i compta amb 
instal·lacions a Perafita i Olost, 
des d’on produeix i comercialitza 
formatges de vaca, cabra i ovella. 
Arrelada al Lluçanès, aquesta peti-
ta empresa va obtenir el distintiu 
de productors ecològics artesanals 
que certifica que fa un formatge 
madurat a partir de bestiar etique-
tat com a ecològic. També elabora 
formatge fresc, mató i iogurt. De 
formatge, en fa de pasteuritzat i 
de llet crua per tal de recordar el 
gust més tradicional d’una terra 
envoltada de muntanyes, com el 
Pedraforca i el Cadí-Moixeró, i rica 
en boscos de pins, roures i alzines.

Els consumidors  
catalans estan  

evolucionant cap  
a una relació d’interès 

creixent pels formatges 
que no té precedents.
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COLLBAIX, 
contínuament 

progressant
L’empresa Collbaix ha esdevingut líder nacional en la fabricació de portes i 

persianes enrotllables en alumini. Amb seu a Sant Salvador de Guardiola, ha 
passat de proveir persianes en habitatges particulars a equipar amb persia-

nes d’alta seguretat l’aeroport de Ginebra o el Parlament Europeu. Fins i tot, el 
Govern dels EUA s’ha interessat pel seu sistema antibales. 

l’havíem d’aprofitar”, comenta amb orgull. 
“M’avorria fer persianes per a habitatges i 
prou i, a més, els marges que quedaven eren 
curts. Investigant, vaig detectar que hi havia 
un gran mercat per explorar amb les persia-
nes per a garatges o locals comercials”. 

Va ser aleshores quan va arribar la crisi del 
93. Tot i que Contreras apunta que “ni de 
bon tros va ser tan greu com la dels darrers 
anys”, sí que els seus plans de creixement 
i canvi de rumb es van veure truncats. No 
va ser fins l’any 1996 que vam dissenyar un 
producte propi i vam començar a comercia-
litzar persianes més grans. Tot i així, el ge-
rent recorda com, amb afecte, el seu pare 
li deia: “fins que no entri una comanda de 
persiana diària pel fax no deixarem de fer 
productes per a particulars”.  

Això va motivar Contreras a treballar dur 
però convençut del seu projecte. Van co-

Tot va començar fa 40 anys. “El meu pare 
feia serralleria”, explica Dídac Contreras, 
actual gerent i director de l’empresa. “Tre-
ballava a l’empresa Pirelli, com tanta gent al 
territori en aquella època. Feia torns, com 
era habitual i, seguint les seves inquietuds, a 
les seves tardes lliures feia una  barana, una 
reixa... Es va començar a fer un lloc entre la 
gent local i l’any 1986 vam muntar la prime-
ra fàbrica a Sant Joan de Vilatorrada”. 
Fins aleshores, s’especialitzaven en persianes 
i finestres per a habitatges. “Vam ser pio-
ners a introduir el motoret a les persianes”.

L’actual gerent i director explica que va co-
mençar a treballar amb el seu pare a finals 
dels 80, mentre estudiava decoració. “De se-
guida vaig veure que no encaixava gaire en 
aquella especialitat i vaig decidir formar-me 
en màrqueting i dedicar-me íntegrament a 
l’empresa. Ràpidament vaig adonar-me que 
Persianes Collbaix tenia un gran potencial i 
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mençar a tenir presència a fires locals i l’any 
1998 van fer el salt a Madrid, a una fira in-
ternacional. “Va ser en aquell moment quan 
vam començar una altra lliga”, comenta el 
gerent, tot recordant que el seu pare li deia 
“necessitaràs 10 anys per ser reconegut a 
nivell nacional”. I així va ser. L’any 2008, 
Persianes Collbaix ja era líder nacional i va 
arribar a facturar 7 milions d’euros. 

La crisi, una oportunitat per 
créixer i innovar 
“Un empresari és una persona que posa 
tota la carn a la graella, que no para mai i 
mira sempre endavant, que assumeix els 
riscos, que està sempre a l’última i en cons-
tant evolució”. Així defineix Dídac Contreras 
el que significa ser empresari. Segurament 
per tots aquests factors, Persianes Collbaix 
no només ha superat la crisi, sinó que això 
li ha servit per esdevenir una empresa més 
forta gràcies a la innovació i a la internacio-
nalització.  

El gerent i director reconeix que “van ser 
moments molt complicats amb baixada de 
vendes, impagaments, reestructuracions 
de plantilla... Els nostres clients ens colla-
ven massa amb els preus i els números no 
sortien”. Va ser aleshores quan Persianes 
Collbaix va obrir mercat a l’exterior: “fins a 

l’arribada de la crisi no ens va caldre mirar 
més enllà de les nostres fronteres, però l’any 
2011 ens vam veure obligats a fer-ho i vam 
incorporar un export manager a l’empresa”. 
Podem assegurar que la cosa ha anat prou 
bé, ja que actualment el 30% de les co-
mandes són internacionals. “Tenim molta 
presència a França, Bèlgica i Suïssa, però 
també estem obrim mercat a Algèria, els 
EUA i Rússia, i ara tenim la mirada posada a 
Sud-Amèrica”. 

De la mateixa manera, els entrebancs de la 
crisi els han fet “innovar i evolucionar de ma-
nera constant” fins al punt que ja compten 
amb 10 patents. Una d’elles és la sèrie Deko-
ra, que suposa un nou encert en el concepte 
de les portes enrotllables d’alumini. Collbaix 
ha ideat una porta personalitzada amb la 
marca, logotip o disseny que desitgi el client. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix que “el 
negoci segueixi treballant mentre està tan-
cat”, apunta Contreras. 

Collbaix també pot presumir de tenir la por-
ta més segura del mercat. “Ni tan sols un 
Kalàixnikov podria travessar aquest tipus de 
persiana”. Segurament per aquest motiu, 
el Govern dels EUA, abans de l’arribada de 
Trump a la Casa Blanca va fer una comanda 
a Collbaix per provar les seves persianes a 
prova de bales. 

Futur transformador 
Com diu el seu eslògan, afronten el futur 
“continuously progressing” (evolucionant 
constantment). Dídac Contreras és conscient 
que la transformació digital ha arribat i que 
tot passarà per l’automatització i la robotit-
zació. “Això afectarà els recursos humans, 
és clar”, reconeix. “Les persones hauran 
d’aportar valor afegit, s’hauran d’encarregar 
de pensar en com es poden optimitzar re-
cursos o com es pot millorar la resposta a un 
client, per exemple. La descàrrega de mate-
rial d’un camió ja la farà un robot. En aquest 
sentit, som conscients que o «espaviles o 
mors»; per tant, seguirem innovant per estar 
preparats davant d’aquesta nova realitat”. 

Qualitat d’aquí

Persianes Collbaix ha estat la pri-
mera empresa del sector industrial 
a adherir-se al projecte Ben Fet! 
En qualsevol de les fàbriques i ofi-
cines es treballa per poder oferir 
la màxima perfecció en les portes, 
totalment innovadores, juntament 
amb una filosofia de disseny i pro-
ducció guiada pel més estricte cri-
teri de qualitat. D’aquesta manera, 
“s’aporta als clients un servei com-
plet i rigorós des de la fabricació 
fins al manteniment”, explica Dídac 
Contreras.

Creuen en el territori i aposten pel 
seu creixement, per això “sempre 
intentem treballar amb proveïdors 
locals”, apunta el gerent. “Fa un 
temps els grans gurus em deien que 
havia de comprar a la Xina, però a 
mi m’agrada més treballar amb la 
gent de Vic o de Solsona. Si tinc un 
problema, m’agrada poder-hi parlar 
de manera directa. A més, cal dir-ho, 
i quan surts a fora te n’adones: a Ca-
talunya fem les coses bé”. 
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SÓN NOTÍCIA...

Galetes Trias patroci-
na la càtedra Ferrater 
Mora de la UdG

Els centenaris fabricants de galetes de 
Santa Coloma de Farners ha arribat a un 
acord amb la Universitat de Girona per 
incloure el seu nom als simposis que or-
ganitza la càtedra sobre filòsofs catalans. 
La primera d’aquestes reunions de pro-
fessionals, que ha comptat amb investi-
gadors i altres experts en la matèria, s’ha 
dedicat a la figura del filòsof vigatà del 
segle XIX Jaume Balmes. El patrocini és, 
segons el director de la càtedra, “una de-
mostració que des del món empresarial 
pot haver-hi una sensibilitat especial per 
la cultura catalana i, en aquest cas, sobre-
tot, per la filosofia feta al nostre país”. 
El rector de la UdG, per la seva banda, 
creu que “aquest acord té valor perquè 
posa en contacte una empresa amb l’àm-
bit humanístic”. El director de l’empresa, 
Joaquim Trias, ha destacat els sentiments 
de “gran satisfacció, honor i goig de po-
der col·laborar en la difusió del pensa-
ment crític”.

Enrique Tomás vol 
créixer al Regne Unit i 
Mèxic

La cadena de pernil ibèric vol augmentar 
la seva presència al mercat britànic obrint 
25 noves botigues i espera aconseguir 
una xarxa de 300 punts de venda a tot 
el món el 2018. Per assolir aquests ob-
jectius d’internacionalització, ha donat 
entrada -amb un 30%- a un professional 
del sector de la restauració en la seva fi-
lial de Gran Bretanya. En paral·lel, també 
ha buscat una aliança amb un emprene-
dor català establert a Mèxic per entrar 
en aquest país, on acaba d’obrir la seva 
primera botiga. La cadena té ara 83 es-
tabliments, 32 dels quals franquiciats. 
L’empresa, a més, compta amb una bo-
tiga online que realitza enviaments, de 
moment, a tot Europa, i ofereix, a més 
de pernil i embotits, altres productes com 
vi, formatge i, fins i tot, llibres. Enrique 
Tomás va obrir la seva primera botiga a 
Londres el 2014, i el 2015 en va obrir una 
segona. 

Can Duran continua 
amb l’ampliació de la 
seva fàbrica de Seva

La marca d’embotits Can Duran, que va 
inaugurar fa poc més d’un any una am-
pliació en la seva planta d’Osona, té pre-
vist invertir 6 milions d’euros per ampliar 
les seves instal·lacions a Seva. Així, la com-
panyia ampliarà en 3.000 metres quadrats 
la superfície actual de la fàbrica i, a més, 
aixecarà 10 nous assecadors, amb la qual 
cosa augmentarà un 50% la seva actual 
capacitat. Amb aquesta inversió les ins-
tal·lacions de la marca d’embotits passa-
ran a tenir 14.000 metres quadrats. La 
darrera ampliació, que va suposar una in-
versió d’uns 5 milions d’euros, ha resultat 
insuficient per atendre l’increment de les 
vendes que ha registrat l’empresa, espe-
cialment al mercat interior. Així, la firma 
comptarà de cara al 2018 amb 33 asse-
cadors, enfront dels 23 actuals, i apostarà 
per l’automatització dels processos per 
millorar la velocitat de resposta en les ex-
pedicions. La companyia, que ha tancat el 
darrer exercici amb una facturació de 17 
milions d’euros, un 10% més que en l’an-
terior, preveu incrementar, aquest 2017, 
el volum de negoci un 15%.

|  BREUS
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Cafès Cornellà obre 
nous mercats a l’Europa 
de l’Est

L’empresa gironina Cafès Cornellà, amb 
seu a Fornells de la Selva, ha remuntat xi-
fres el passat 2016. A causa de la baixada 
del consum al sector de l’hostaleria (on 
centra bona part del negoci), l’empresa 
es va veure obligada a frenar el seu pla 
estratègic però ja ha aconseguit repren-
dre’l. 
El seu director general, Pere Cornellà, 
afirma que l’empresa ja va pel bon camí. 
El 2016 Cafès Cornellà va créixer un 16% 
i va tornar a facturar 6 milions d’euros. 
Sobretot, gràcies a les exportacions, que 
van créixer un 50%, i a l’obertura de nous 
mercats. En concret, a l’Europa de l’Est 
(Hongria, Ucraïna i Polònia). “Són països 
on el consum de cafè s’està incremen-
tant; hi distribuïm cafè torrat en gra per 
al sector de l’hostaleria”, segons el seu 
director general. L’empresa, que comp-
ta amb una plantilla de 30 treballadors, 
produeix unes 800 tones de cafè anuals. 
D’aquestes, unes 200 es van vendre a 
mercats exteriors l’any passat. 

El BPCIF anuncia una 
revolució tecnològica 
en el control de plagues

El Barcelona Pest Control Innovation 
Forum ha tancat la seva tercera edi-
ció amb la constatació d’haver promo-
gut una gran trobada entre el món del 
control de plagues i el de la tecnologia 
avançada i amb la sensació que s’ha 
iniciat una singular “conversa” entre 
aquests dos sectors que es perllongarà en 
el futur. L’esdeveniment ha estat organit-
zat per l’Associació de Control de Plagues 
de Catalunya (ADEPAP). 
Quim Sendra, president de l’ADEPAP, ha 
indicat durant la cloenda que “només la 
implicació plena de les nostres empreses 
amb els nous conceptes tecnològics pot 
portar-nos cap al futur”. Tot seguit ha 
agraït a tots els participants, organitza-
dors i espònsors, el seu compromís i els 
ha emplaçat a la propera edició del BPCIF 
l’any 2019. En aquesta edició l’esdeveni-
ment ha comptat amb tres patrocinadors 
principals (BASF, KILLGERM, Mylva), un 
patrocinador tecnològic (IGEOERP Cloud 
Plattform) i tres d’addicionals (QUIMUN-
SA, BAYER, PESTNET).

AMES obre una planta 
de producció a la Xina

Inaugurada la fàbrica de l’empresa d’au-
tomoció catalana AMES a la Xina. Es trac-
ta d’una planta de producció de peces 
estructurals sinteritzades que ja es troba 
operativa i que compta actualment amb 
una superfície de 3.400 m2 i 24 treballa-
dors. La previsió de la companyia catalana 
és dur a terme dues ampliacions, una el 
2019 i la segona dos anys després. Com a 
resultat de les ampliacions, la fàbrica as-
solirà els 14.500 m2 i ocuparà 250 perso-
nes, fet que permetrà a l’empresa guan-
yar capacitat de producció i començar a 
fabricar productes complementaris, amb 
maquinària més gran i processos més 
llargs i elaborats. En total, la inversió per 
construir aquesta planta de producció se 
situarà al voltant dels 14 milions d’euros, 
i es calcula que després de les dues am-
pliacions la fàbrica podria superar els 26 
milions d’euros de facturació anuals. El 
president d’AMES, César Molins, explica 
l’obertura de la fàbrica subratllant que 
quan es va prendre la decisió de construir 
una fàbrica a la Xina, aquest país ja repre-
sentava el 4% del mercat d’AMES. 
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Aleix Valls (Barcelona, 1977) és el di-
rector de la Fundació Mobile World 
Capital Barcelona (MWCapital)* 
des de l’any 2015 i responsable de 
4 Years From Now (4YFN), la plata-
forma de negocis per a start-up tec-
nològiques. És matemàtic, enginyer 
i doctor en mecànica de fluids, i tre-
balla per fomentar la transformació 
digital amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones. 

“La tecnologia 
no mana, el que 

MANA ÉS EL 
PARADIGMA DEL 

CANVI”
Què és la Mobile World Capital? 
La missió de la Mobile World Capital Bar-
celona (MWCapital) és accelerar i fomen-
tar la transformació digital de la societat 
i, per tant, també de l’economia, ajudant 
a millorar la vida de les persones a nive-
ll global. Ho fem des d’una mirada àm-
plia. Parlem de tecnologia però també de 
nous models socials, econòmics, legals i, 

fins i tot, ètics. Estimulem la transforma-
ció digital des d’un punt de vista de 360º.
 
I això com es fa?
Ho fem mitjançant tres programes princi-
pals centrats en la capacitació, la transfor-
mació i la innovació digital. mSchools és el 
programa a través del qual capacitem noves 
generacions, professionals i ciutadans en 

l’ús de noves tecnologies principals; Going-
Digital i D-Lab tenen l’objectiu d’impulsar la 
transformació digital del teixit empresarial 
i social; mentre que 4YFN i mVenturesBcn 
són els programes d’acceleració de la in-
novació a través de l’emprenedoria digital. 
Col·lectivament, els nostres programes es-
tan transformant positivament l’educació, 
la indústria i l’economia. 

* Aquesta entrevista va ser realitzada abans que el Comitè Executiu de la Mobile World Capital i Aleix Valls acordessin el seu cessament com a director general de la institució. 
Valls emprendrà a partir d’ara nous projectes professionals i Constantí Serrallonga, director general de la Fira de Barcelona, assumirà de forma professional el càrrec fins que es 
nomeni el nou gestor després de l’estiu. 

|  ENTREVISTA AMB ALEIX VALLS, CEO DE LA MWCAPITAL
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|  ENTREVISTA AMB ALEIX VALLS, CEO DE LA MWCAPITAL

El portal de les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms
El teu espai d'informació i diàleg professional.
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En només 

9 mesos, 
des de la seva estrena,

més de 20.000 
pimes i autònoms 
ja l’han consultat!

i tu?
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És clar que estem davant d’un canvi 
de paradigma. Creu que, en general, 
el teixit empresarial n’és conscient?
De moment, no hi ha una visió clara del 
que passarà. La música se sent però de 
lluny. Ni les pimes, ni les grans empreses 
–que sovint tenen una situació més pri-
vilegiada per mirar de lluny– saben com 
evolucionarà aquest canvi de paradigma. 
No crec que sigui per falta d’interès, sinó 
perquè és difícil saber-ho. L’evolució és 
òbvia però no està dissenyada. 

Hi ha un gran desconeixement al vol-
tant de la transformació digital... 
Quan parlem de transformació digital, 
sovint només es pensa en la digitalitza-
ció, és a dir, a fer digitals els processos de 
negoci de la teva companyia. 

I amb això no n’hi ha prou... 
És una part important del procés de 

transformació digital però no ho és tot. 
Quan parlem de transformació digital no 
parlem només d’una transformació tec-
nològica, sinó d’una reflexió de la cadena 
de valors del sector en què es desenvolu-
pa una activitat. 

Ens pot donar més detalls?
Sí, quan una cadena de valor es torna di-
gital, sovint es presenta el fenomen de la 
desintermediació. És a dir, l’intermediari 
deixa de tenir sentit perquè la digitalit-
zació ha fet que no sigui necessari. Això 
que ara per ara sembla abstracte, aca-
barà passant cada cop més. 

Estem davant, doncs, de l’automatit-
zació dels processos i de la robotitza-
ció. Com afectarà això les empreses? 
Perillen alguns llocs de treball?
Per descomptat. Hi ha gent que avui fa 
unes tasques que demà no haurà de fer 

perquè s’hauran automatitzat o digitalit-
zat. Això comportarà que certs llocs de 
treball que existeixen actualment, no tin-
guin sentit. Ara bé, la digitalització també 
en crearà de nous que ara no existeixen, 
d’acord amb la gestió d’aquests proces-
sos automatitzats. 

Davant de tanta incertesa, les em-
preses han d’apostar tan fort per la 
transformació digital?
La decisió de la transformació no és a 
cost zero, però la decisió de no fer-ho no 
existeix. 

Ho tens molt clar. 
Claríssim, els motius són obvis. Si no digi-
talitzes els teus processos seràs car i, per 
tant, menys competitiu. Si no digitalitzes 
amb el teu entorn –clients, proveïdors, 
etc.– no et trobaran i, per tant, perdràs 
quota de mercat. En resum, si deixes de 
ser competitiu i perds quota de mercat, 
és qüestió de temps que desapareguis. 

Llavors, què ha de tenir en compte 
una empresa en aquest canvi de pa-
radigma?
Per primer cop la tecnologia, com pot ser 
el Big Data o la intel·ligència artificial, està 
posant de manifest que l’usuari, el client, 
estarà al centre de tot. Per tant, si una 
empresa no està capacitada per explotar 
al 100% les dades que un usuari genera, 
analitzar-les i treure’n conclusions, li serà 
molt difícil fer propostes de valor compe-
titives. Del B2C passarem al C2B.

Per tant, perquè una empresa sigui 
capaç de fer propostes de valor pri-
mer ha d’entendre bé el seu client. 
Més coses... 
Les empreses han d’apostar fort per l’es-
tratègia digital no només per ser compe-
titives i guanyar quota de mercat, sinó 
per retenir i atraure el talent necessari. Es 
posa de manifest, i cada cop més, que 
els professionals només aniran a aquelles 
empreses que realment facin una aposta 

La decisió de la  
transformació no és  
a cost zero, però la  
decisió de no fer-ho  

no existeix. 
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En clau personal 
Un llibre? 
The Magic Mountain, de Thomas 
Mann

Un referent? 
Bertrand Russel

Quins diaris llegeix cada dia? 
La Vanguardia, El Periódico, El País, 
més generalistes, i Business Insider, 
Recode, The Verge o Tech Crunch, pel 
que fa a notícies tecnològiques.

Un destí? 
Praga

Una ciutat? 
Barcelona

Cafè o te?
Cafè

clara pel món digital, ja que els professio-
nals tenen molt clar que han de desen-
volupar una expertesa i un coneixement 
digital si no es volen quedar fora del 
mercat. Per tant, o una empresa té una 
proposta digital potent o no serà capaç 
de retenir talent i tampoc d’atreure’l. Dit 
això, sabem que una companyia sense ta-
lent mor ràpidament. 

Repassem... Client com a centre de 
qualsevol companyia i estratègia di-
gital per ser competitiu i guanyar 
quota de mercat, però també per re-
tenir el talent. Què més ha de tenir 
clar una empresa? 
Que cal més transformació i menys tec-
nologia. 

Què vol dir?
Això que pot semblar contradictori és molt 
important. El teixit empresarial ha d’enten-
dre que estem davant d’un canvi de para-
digma en les cadenes de valor, d’un canvi 
dintre de les pròpies corporacions, d’un 
canvi en els models de negoci; la tecnolo-
gia ve després. La tecnologia no mana, el 
que mana és el paradigma del canvi. 

Posi-me’n un exemple. 
Quan tu parles d’economia col·labo-
rativa, és això el que mana. Si aquesta 
economia l’acabem posant en pràctica a 
través d’una app o d’un market place és 
secundari. 

I sovint aquest procés és al revés, oi?
Massa sovint. I això acaba portant frus-
tració.

Un empresari que fabrica cargols des 
de fa 30 anys en un polígon indus-
trial d’un poble català on no arriba 
la fibra òptica, et diu que això de la 
transformació digital no l’afecta. Què 
li diries? 
Li diria que segurament aquest és el ma-
teix discurs que tenia el botiguer de Bar-
celona que venia producte fresc i que mai 

|  ENTREVISTA AMB ALEIX VALLS, CEO DE LA MWCAPITAL

s’hauria pensat que una empresa amb 
seu a Seattle seria el seu principal compe-
tidor. Hi ha altres gegants, en aquest cas 
amb seu a Hangzhou (Xina), que segura-
ment també venen cargols i que ja han 
posat de manifest que el mercat europeu 
és estratègic; la seva missió és fer accessi-
ble la Xina al món. 

Així doncs, el botiguer de Barcelona i 
el fabricant de cargols tenen alguna 
cosa a fer contra aquests gegants?
Contra?

Bé, per conviure en un mateix mercat. 
Si són capaços de fer bé la lectura, aques-
ta amenaça es pot convertir en una opor-
tunitat. La pime, per la seva naturalesa i 
capacitat de supervivència, pot tenir una 
agilitat per avançar-se als canvis, moure 
fitxa ràpidament i arribar allà on aquests 
dinosaures no són capaços perquè les 
seves pròpies estructures i els llegats que 
arrosseguen són massa grossos. 

S’atreveix a fer prediccions? Com 
evolucionarà el mercat en els propers 
10 anys?
No m’agrada treure la bola màgica però 
és clar que tot canviarà, això que ningú 
ho dubti. L’altre dia sentia que Warren 
Buffett deia que la indústria del retail als 
EUA, tal com l’entenem avui dia, desapa-
reixerà en 10 anys. Les dades corroboren 
les seves paraules; les botigues dels grans 
centres comercials estan afrontant el tan-
cament més gran de la seva història.  

A Catalunya tenim un model de co-
merç propi basat en l’equilibri de 
formats i que es troba en l’ADN dels 
pobles i ciutats. Per què hauria de 
passar aquí el mateix que als EUA?
Podem fer una diferenciació amb aque-
lles botigues o companyies que aposten 
pel producte artesanal, de proximitat i/o 
de qualitat. Aquell forn que fa un pa molt 
especial o el sabater exclusiu que fa saba-
tes a mida, sobreviuran. 
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Innovació i 
transferència de  
CONEIXEMENT

|  INNOVA FP

De vegades una persona té una idea genial 
que li canvia la vida. Aquest és el cas del Sr. 
Telm Costa de Cambrils, que, analitzant el 
procés productiu de l’oli, es va preguntar 
per quin motiu no havia canviat en els da-
rrers 4.000 anys, i si podria haver-hi una al-
tra manera d’obtenir el preuat suc d’olives. 
Després de donar-hi moltes voltes, va con-
cloure que es podria obtenir oli d’oliva verge 
extra de primera premsada a casa a l’instant 
i en el moment que l’usuari ho desitgés.

Després d’hores dedicades a desenvolupar 
la idea, d’aconseguir un sistema de pree-
laboració de la matèria primera amb l’ajut 

d’un equip de la Universitat de Saragossa i 
dos prototips de màquina per extreure l’oli 
desenvolupats per una enginyeria, va veu-
re que havia fet un primer pas, però que 
els costos del desenvolupament eren molt 
elevats i li costava aconseguir una màquina 
d’una mida adequada per a l’ús domèstic 
i que processés la matèria primera en un 
temps prou breu per donar resposta a la 
seva visió.

Amb una capacitat limitada per continuar 
invertint en el projecte, va començar a 
buscar alternatives, fins que va conèixer el 
programa InnovaFP, de la Direcció General 

de Formació Professional, que promou la in-
novació i la transferència de coneixement a 
les empreses. Amb una primera entrevista, 
ambdues parts varen veure clar que podien 
desenvolupar una solució a un preu i en un 
termini assumibles per al Sr. Costa.

Tal com aconsella la filosofia del programa 
InnovaFP, es va començar a treballar colze a 
colze per desenvolupar la solució. Seguint el 
procediment estàndard del programa, fruit 
de la reunió on es varen indicar els requeri-
ments, es va calcular un primer pressupost 
per realitzar una sessió de creativitat amb la 
participació de professors, alumnes i tècnics 
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col·laboradors del Sr. Costa. Un cop feta 
la sessió i presentades les 3 solucions més 
viables, el client en va triar una, a partir de 
la qual es va elaborar un segon pressupost.

Gràcies a l’organització del programa Inno-
vaFP, aprofitant hores de classe, les hores 
de formació en centre de treball i la for-
mació dual, s’aconsegueixen pressupostos 
molt ajustats que difícilment les empreses 
rebutgen. Un cop acceptat el pressupost 
es va començar a treballar amb un equip 
de professors i alumnes per fer el desen-
volupament del projecte, que va donar un 
resultat satisfactori. Amb això, ja es podia 
procedir a fabricar un primer prototip. Com 
és costum en processos d’innovació, no va 
ser fàcil, però finalment es va aconseguir un 
prototip funcional que, tot i que necessitava 
algunes millores, demostrava la viabilitat de 
la solució.

En aquest punt, es va aconseguir un format 
de la matèria primera que podia millorar 
el procés i simplificar l’equip, de tal mane-
ra que es va decidir reiniciar el procés. En 
aquesta ocasió, es va decidir treballar amb 
un altre centre de formació professional 
que podia donar una resposta més adequa-
da a les noves condicions. Aquest és un dels 
avantatges del programa InnovaFP. El fet de 
tenir 60 centres de formació professional 
treballant en xarxa, que abracen pràctica-
ment tots els sectors econòmics del país, 
i repartits per tot el territori català, facilita 
que es pugui donar una resposta integral 

triant en cada ocasió els centres i famílies 
professionals que més s’ajusten a les ne-
cessitats de les empreses.

De nou es va iniciar el procés amb una ses-
sió de creativitat, en la qual va tornar a sor-
prendre el talent d’alumnes i professors que 
varen trobar una solució simple, econòmica 
i eficient per aconseguir extreure l’oli de la 
matèria primera. De fet, en aquest tipus de 
projecte no és estrany que les empreses 
clientes detectin el talent dels alumnes i els 
ofereixin un lloc de treball. Això es deu al 
fet que treballar en un projecte real i inno-
vador és molt més motivador en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i els alumnes 
despleguen tot el seu potencial.

Gràcies a la feina desenvolupada seguint els 
mateixos passos que s’han descrit anterior-
ment i en un període de només 6 mesos, 
en aquest moment ja es disposa d’un equip 
que obté oli instantani extraverge de prime-
ra premsada en tan sols 5 minuts.

Disposar d’aquest equip permet a l’empre-
nedor demostrar la viabilitat del nou negoci 
que es genera, un negoci totalment nou i 
possible gràcies, en part, a la tasca desen-
volupada des del programa InnovaFP. Amb 
això, s’ha iniciat la fase actual que consisteix 
en la recerca d’inversors que ajudin l’empre-
nedor a arribar al gran mercat.

Així, totes les parts hi guanyen, l’emprene-
dor o empresa aconsegueix augmentar la 
seva competitivitat i detectar el talent jove, 
els alumnes milloren el seu aprenentatge, 
els professors actualitzen els seus coneixe-
ments, i els centres de formació professio-
nal esdevenen referents en innovació al 
territori, un nou agent d’ajut a la innovació 
per a empreses i organitzacions que com-
plementa l’oferta d’universitats i centres 
tecnològics.

Dani Bernard Vilamitjana
Coordinador del programa d’innovació i 
transferència de coneixement InnovaFP

Innova FP, la formació 
professional al servei 
de les empreses

El programa d’innovació i trans-
ferència de coneixement que de-
nominem InnovaFP respon al pro-
pòsit d’intensificar les relacions de 
col•laboració entre els centres de 
formació professional i les petites 
empreses. La formació professio-
nal és un pont estès entre l’edu-
cació i l’ocupació. Per això, fomen-
tem l’estreta col•laboració amb els 
diferents sectors productius. 

Són moltes les empreses que tenen 
un paper actiu en la formació dels 
alumnes, acollint-los per realitzar 
les pràctiques obligatòries, o bé les 
de la formació dual. Algunes em-
preses, fins i tot, acullen docents 
que hi realitzen estades formatives 
i d’actualització tecnològica. 

D’altra banda, molts centres ofe-
reixen a l’empresa diversos ser-
veis, com el reconeixement aca-
dèmic de la formació permanent 
programada per l’empresa per 
als seus treballadors, o el reco-
neixement dels aprenentatges 
informals dels treballadors. El ser-
vei d’innovació i transferència de 
coneixement InnovaFP ha obert 
un nou terreny de cooperació, en 
benefici de la petita empresa – 
que obté suport per millorar els 
seus processos i productes – i de 
la rellevància de la formació pro-
fessional  – que pot mobilitzar les 
seves capacitats d’innovació –. Els 
resultats són més talent i més in-
novació, dos factors clau per a la 
competitivitat.

Melcior Arcarons
Director general de 
Formació Professional 
i Ensenyaments de 
Règim Especial

Totes les parts hi 
guanyen, l’emprenedor 

o empresa, els 
alumnes, els professors 

i els centres de 
formació professional.
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PANORAMA 

Com passar d’un DSO de 109 dies a un de 67 dies en 7 anys, alliberant una 
mitjana d’un milió i mig d’euros de tresoreria?

Aquest relat el co-
mençarem pel final. 

Perquè el resultat és, 
per a nosaltres, el real-

ment extraordinari. Coneixent-lo, llavors 
sí, podrà interessar-nos esbrinar com s’ha 
pogut assolir. Ens situem a tancament de 
febrer del 2017, moment en el qual es 
decideix elaborar un informe sobre com 
hem gestionat la morositat des de gener 
del 2010 fins a la data esmentada i quins 
resultats hem obtingut. De vegades, la 
gestió del dia a dia, any a any, ens apor-
ta una visió parcial. Tenint en compte el 
període íntegre, els resultats que afloren 
ens semblen extraordinaris: en 7 anys 
hem reduït la morositat en 42 dies, i hem 
alliberat una liquiditat mitjana d’un milió 
i mig d’euros.  

Com s’aconsegueix això? Bàsicament es 
deu a 2 grans factors. Per una banda, la 
implantació de la Llei 15/2010,de juliol del 
2010, llei sostinguda i defensada ferma-
ment per PIMEC al llarg de tots aquests 
anys, i per l’altra, gràcies al treball en 
equip de les àrees comercial i financera 
de la nostra organització, consensuant i 
coordinant un objectiu comú: la reducció 

Gestionant  
LA MOROSITAT

de la morositat i del termini de cobrament 
dels clients.

La morositat sol considerar-se una qüestió 
financera, ja que es tracta del cobrament 
d’una venda realitzada en el seu dia per 
l’àrea comercial. El fet d’implicar i sensibi-
litzar l’àrea comercial en els processos vin-
culats al crèdit i al cobrament de clients ha 
estat un dels majors èxits de la nostra or-
ganització, ja que entenem que una venda 
finalitza quan es cobra. Això, evidentment, 
no ha estat fàcil d’aconseguir; pel camí han 
sorgit molts conflictes. Però avui, 7 anys 
després d’iniciar aquest projecte, és una 
realitat incorporada a tots els nostres pro-
cediments comercials.

A causa de l’extraordinari resultat final 
aconseguit i introduïdes les claus de l’èxit 
del projecte, vegem amb més detall quines 
accions i quines mesures s’han pres al llarg 
de tots aquests anys per part de les àrees 
comercial i financera.

Arran de la Llei 15/2010 vam iniciar a 
l’EPIDOR, SAU, el projecte de reducció del 
termini de cobrament de clients expressat 
en la ràtio DSO (Days Sales Outstanding), 
amb l’objectiu de reduir el risc d’impaga-
ment i millorar la tresoreria de l’empresa. 

|  LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Per a això es van posar en marxa diferents 
accions amb l’objectiu d’incidir en la rene-
gociació de les condicions de crèdit amb 
els clients, en la dinamització de les ac-
cions de cobrament des del back office i 
en la supervisió i sanejament de la massa 
d’actius de clients. Tot això amb la coordi-
nació de la figura del credit controller.

En aquesta línia, es van enviar circulars als 
clients al juliol del 2010, al novembre del 
2011 i al desembre del 2012, per tal de 
complir els diferents terminis establerts 
per la Llei 15/2010, projecte que va rebre 
el ferm suport de PIMEC i que va permetre 
a l’empresa oferir arguments jurídics per 
reduir els terminis de finançament amb els 
seus clients.

Mireia Cammany

En 7 anys hem  
reduït la morositat 
en 42 dies, i hem 

alliberat una liquiditat 
mitjana d’un milió i 

mig d’euros.
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En aquest sentit, la introducció del confir-
ming sense recurs, a partir del segon trimes-
tre del 2013, com a forma de cobrament 
dels clients el termini dels quals excedia els 
màxims legals, va permetre també reduir el 
risc d’impagament.

Paral·lelament, es va incorporar en el pro-
gramari comercial el formulari de “procés 
de sol·licitud de crèdit”, eina fonamental 
en l’obertura de compte dels nous clients. 
Aquest formulari és vigent en l’actualitat i 
és el que utilitzen els venedors per emple-
nar la informació sol·licitada. D’altra banda, 
l’àrea financera revisa, comprova i sol·lici-
ta informes de crèdit. Finalment, autoritza 
l’import de crèdit a concedir a cada client. 
La informació sol·licitada inclou: tipus de 
facturació, termini de pagament, dies de 
pagament, forma de pagament, crèdit 
sol·licitat i previsió de venda anual.

Amb la finalitat de fer el control i segui-
ment de totes les accions dutes a terme, 
els principals entorns d’anàlisi interna han 
estat i són els següents:

• DSO teòric (pactes teòrics) vs. DSO real: 
s’analitza on es produeixen desviacions i 
s’actua per reconduir la situació. Es realit-
za en l’àmbit territorial i client per client.

• Aging (envelliment) del saldo de clients: 
s’analitza el comportament evolutiu del 
saldo vençut i s’actua sobre els saldos 
més recents amb la finalitat d’augmen-
tar la probabilitat d’èxit del recobrament.

• Morositat: s’analitzen els saldos incobra-
bles (departament comercial) i els saldos 
en concurs de creditors (àrea financera). 
S’externalitza, parcialment, la gestió del 
recobrament.

Totes les accions posades en marxa durant 
aquest llarg període, així com els entorns 
d’anàlisi interns, se segueixen duent a ter-

me actualment. Diàriament s’optimitzen i 
s’adapten a la realitat que va sorgint a par-
tir de totes les novetats legislatives, tecnolò-
giques o financeres, que van apareixent i 
que poden tenir incidència en la gestió del 
cobrament de clients.

En l’actualitat, el nostre objectiu és seguir 
reduint la ràtio i el termini de cobrament de 
clients allà on puguem, a més de vetllar pel 
compliment de la Llei 15/2010 mitjançant 
un model de gestió en el qual el control 
dels dies de cobrament estigui fermament 
arrelat, integrat i consensuat en tota la nos-
tra organització.
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Jul.-10 Aplicació Llei 15/2010 (85 dies)

Nov.-11 Consolidació figura C.C. + 2n esglaó Llei 15/2010 (75 dies)

Des.-12 3r esglaó Llei 15/2010 (60 dies)

Set.-13 utilització Confirming

Evolució DSO Epidor, SAU

DSO 12MTH



PIMECNEWS 52  |  MAIG - AGOST 2017

FEM

Sota el lema ‘Junts fem pinya’, la patronal 
ha celebrat amb èxit el que ja es coneix com 
la “festa solidària de les pimes catalanes”. 
Més d’un miler de persones es van reunir al 
Palau Sant Jordi de Barcelona per reconèixer 
les millors iniciatives empresarials del darrer 
any i per donar suport a aquells empresa-
ris i empresàries que busquen una segona 
oportunitat. 

1200 persones del món econòmic, em-
presarial i polític s’han donat cita aquest 
dimarts, 6 de juny, al Palau Sant Jordi, per 
reconèixer les millors iniciatives empresarials. 
Josep González, president de PIMEC, n’ha 
estat l’amfitrió i Carles Puigdemont, presi-
dent de la Generalitat, ha presidit la 30 edi-
ció dels Premis Pimes.

El president de PIMEC, durant el seu parla-
ment, ha volgut destacar el caràcter especial 
d’aquests Premis Pimes per la commemora-
ció de quatre efemèrides: “els 40 anys de la 
fundació de les patronals Sefes i la primera 
PIMEC; els 30 anys del primer sopar dels Pre-
mis Pimes; els 20 anys de la integració entre 
PIMEC i Sefes, i els 10 anys de la Fundació PI-
MEC, l’ànima de PIMEC i a la qual dediquem 
aquest sopar”.

En aquest context, Josep González no ha 
deixat passar l’ocasió per recordar què ha 
canviat i millorat per a les pimes durant 
aquests 30 anys de Premis i quines tasques 
hi ha encara pendents. El primer que ha 
subratllat és que “els empresaris seguim 
preocupats pel marc fiscal, no gens favo-

rable per a les pimes, sobretot pel que fa a 
l’Impost de Societats, i per les recents noves 
obligacions de declaració de l’IVA, que a 
partir del juliol suposaran un nou cost i no-
ves complicacions administratives per a les 
empreses”.

També ha apuntat que ara que creix l’ocu-
pació, “seria un bon moment per fer una 
segona reforma laboral que millorés la in-
seguretat jurídica que va deixar la primera 
reforma i que resolgués, entre d’altres, el 
desequilibri entre el nombre de contractes 
temporals i de fixos”.

El president de PIMEC ha lamentat que “tant 
ara com fa trenta anys, tenim la impressió 
que la majoria dels nostres governants con-
tinuen pensant en una petita minoria a l’ho-
ra de legislar i fer política, en lloc de  fer-ho 
en clau dels qui generem la majoria del PIB 
i de l’ocupació. Cal que prioritzin les raons 

30 ANYS DE 
PREMIS PIMES 
La nit de la pime catalana gira al voltant de la soli-
daritat empresarial i la força de l’associacionisme 

|  PREMIS PIMES
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econòmiques sobre les polítiques en la seva 
presa de decisions”.

González ha acabat el seu discurs felicitant a 
tots els guardonats. “Com cada any, és un 
orgull veure que tenim magnífiques empre-
ses. Elles són el veritable motor de l’econo-
mia catalana”. I finalment les ha animat a 
“continuar lluitant, dia rere dia, pels vostres 
negocis, les vostres empreses que són el 
present i el futur del país, i avui també, com 
vàrem fer fa 30 trenta anys,  renovem el nos-
tre compromís amb vosaltres”.

Per la seva banda, el president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, ha clausurat 
l’acte assenyalant que “si algú vol saber 
què pensen o què volen els empresaris de 
Catalunya, els de debò, que vingui a posar 
l’orella aquí i a preguntar les nostres pimes”. 
“Potser s’haurien estalviat errors monumen-
tals i encara serien a temps d’adonar-se que 

perjudicar les bases del sistema  productiu 
és el camí més directe a la insignificança”, 
ha reblat.
El cap de l’Executiu ha posat en relleu que 
“per ser un veritable país capdavanter i po-
sar-nos al nivell dels nostres socis europeus 
més avançats, ens fa falta un estat que tre-
balli a favor de les pimes sense reserves, ni 
condicions, ni arbitrarietats”. “Un estat lleial 
amb els territoris més productius, com Ca-
talunya”, ha afegit, i que “faciliti els instru-
ments per a l’activitat econòmica, com les 
infraestructures o l’energia”. 
En un altre moment de la seva intervenció, 
el cap de l’Executiu ha destacat que des del 
Govern “estem estructurant un marc legal 
que faciliti el creixement i el desenvolupa-
ment de les empreses”, per mitjà de mesu-
res com el desplegament la Llei de Simplifi-
cació Administrativa o la potenciació de la 
Finestreta Única Empresarial i l’Administra-
ció Electrònica.

Sopar solidari
A més, el sopar ha tornat a tenir caràcter so-
lidari per tal de vehicular el compromís del 
món empresarial amb la societat catalana. 
Les aportacions fetes pels assistents s’han 
destinat al programa emppersona de la Fun-
dació PIMEC, que dona suport als empresa-
ris i empresàries, i a les persones autònomes 
que s’han quedat sense negoci i sense feina 
i busquen una segona oportunitat.

Els Premis Pimes cada cop estan sent més 

valorats per part del teixit empresarial català. 
De fet, aquest any han assolit una xifra rè-
cord de participació amb 101 candidatures 
provinents de 93 empreses. Això ha suposat 
un augment del 43% respecte a l’any pas-
sat, fet que s’associa amb la bona marxa de 
l’economia i, especialment, de les pimes. 

“Per ser un veritable 
país capdavanter, ens 
fa falta un estat que 
treballi a favor de les 
pimes sense reserves”

Carles Puigdemont
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Premi al Millor Treball Periodístic 
en temes econòmics: 
MÓN EMPRESARIAL 
La revista especialitzada en economia i 
empresa ha rebut el Premi al Millor Tre-
ball Periodístic per haver creat un espai de 
debat plural de líders empresarials, col·le-
gis professionals, sindicats i partits polítics 
amb reflexions econòmiques, anàlisi i opi-
nions de referència de la mà d’experts i 
líders nacionals i internacionals.

Reconeixement en el comerç: 
GREMI DE CARNISSERS DE 
BARCELONA I COMARQUES
PIMEComerç ha volgut reconèixer aquest 
gremi per la seva important trajectòria, 
però molt especialment per la recent tro-
balla d’un arxiu històric d’uns 200 docu-
ments que daten dels tres darrers segles. 
El conjunt ens ajuda a posar en valor la 
importància de l’associacionisme al llarg 
de la història i a establir els fonaments per 
encarar el futur amb legitimitat i confiança. 

Reconeixement a la millor 
iniciativa col·lectiva: 
AGIC - FERCA
Amb 20 associacions federades, l’aliança en-
tre l’Associació de Gremis d’Instal·ladors i la 
Federació Catalana d’Associació Territorials 
d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Fon-
taneria, Climatització i Afins de Catalunya, 
han fet que AGIC-FERCA sigui una de les 
entitats amb més representativitat de Cata-
lunya i de l’Estat espanyol. 

Premi DIPLOCAT a la Diplomàcia 
Empresarial Catalana:
BEABLOO
PIMEC i Diplocat han premiat Beabloo per 
projectar la imatge de Catalunya al món. 
Amb seu a Barcelona, aquesta empresa ha 
exportat la seva pròpia tecnologia al Regne 
Unit, Itàlia, Holanda, Noruega, Alemanya, 
Turquia, Orient Mitjà, la Xina, Hong-Kong 
i Sud-amèrica, gràcies al seu dinamisme i a 
l’associació amb inversors estrangers. 

Premi a la col·laboració 
Empresa-Formació professional: 
INSTITUT LA GARROTXA
Sempre pioner, el centre desenvolupa des 
de fa molts anys formació contínua per a les 
persones treballadores ocupades. Cal des-
tacar, també, la seva activitat de suport a la 
innovació a les empreses del seu voltant, i 
és un dels centres participants en el progra-
ma Innova FP que promou el Departament 
d’Ensenyament.

Premi Fundació PIMEC als 
Valors d’empresa:
NUMINTEC COMUNICACIONES
L’acció més destacada de Numintec a nivell 
de valors d’empresa ha estat la producció 
del curtmetratge El Corredor, que ha estat 
guardonat en nombrosos festivals nacio-
nals i internacionals, com el Premi Gaudí i 
el Premi Goya, i preseleccionat per als Oscar 
o els Premis de Cinema Europeu.

Les categories dels Premis
Durant aquests trenta anys s’han anat incorporant als Premis Pimes diferents categories que premien la implicació d’organismes, administra-
cions i mitjans de comunicació en el seu suport a les pimes. Aquest any s'han lliurat 11 Premis Pimes:

|  PREMIS PIMES
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Junts fem pinya
Sota el lema “Junts fem pinya”, la 
nit d’enguany ha girat al voltant 
de la importància de l’associacio-
nisme empresarial. Un gran castell 
a càrrec dels ‘Castellers de Caste-
lldefels’ s’ha alçat al Palau Sant 
Jordi per simbolitzar la força, el 
seny, el creixement, el compromís i 
l’esperit de superació de les pimes 
catalanes i la necessitat d’estar 
junts i “fer pinya” per aconseguir 
els nostres objectius comuns. Més 
d’una trentena de representants 
de gremis i associacions s’han ani-
mat a “fer pinya” durant la cons-
trucció del castell.

Premi a la Qualitat Lingüística 
en el món empresarial
ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME
PIMEC i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya han premiat l’as-
sociació per la recent campanya “Priorat Te-
rroir”, que ha destacat per la seva excel·lent 
campanya de comunicació, la bona qualitat 
dels textos i la varietat de formats de pre-
sentació de la informació. 

Premi al Comerç més competitiu: 
FORN DE PA I PASTISSERIA 
CARDONA
Forn de Pa i Pastisseria Cardona, amb qua-
tre establiments comercials i 20 treballa-
dors, és un clar exemple de com el comerç 
de proximitat, tan arrelat als nostres pobles i 
ciutats, ha sabut fer front a la transformació 
econòmica i social que estem experimen-
tant sense perdre la seva essència i esperit 
de servei. 

Premi a la Microempresa més 
competitiva: 
ELECTRONIC INTELLIGENT CONTROLS
E-Controls és el nom comercial d’aquesta 
empresa de Sant Boi que ofereix solucions 
d’eficiència energètica a oficines i hotels, 
entre altres edificis. Els serveis d’aquesta mi-
cropime han anat evolucionant al llarg de la 
seva trajectòria, passant de ser un fabricant 
més a proveir els seus clients amb solucions 
que inclouen formació i suport tècnic.

Premi a la Petita Empresa 
més competitiva: 
LAS MONTAÑAS DEL CANADÁ
CANADÁ és una companyia de producció 
fundada a Barcelona el 2008. Dos directors, 
van decidir unir les seves forces i el seu ta-
lent per tal de desenvolupar la seva pròpia 
visió sobre el cinema. En els últims anys han 
estat treballant en la creació de vídeos per a 
grans clients i en la producció de vídeos mu-
sicals per a bandes com Two Door Cinema 
Club, Scissor Sisters o Phoenix.

Premi a la Mitjana Empresa 
més competitiva: 
MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA
Dara Pharma proporciona a la indústria 
farmacèutica, biotecnològica i cosmètica 
els equips tecnològics més avançats del 
mercat, amb un alt component d’innova-
ció i desenvolupament i una gran capacitat 
d’adaptació i personalització de cada pro-
jecte a les necessitats específiques del client.
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L’Assemblea 
General de PIMEC 

APROVA ELS 
PRESSUPOSTOS 

DE L’ENTITAT  
DEL 2017

Josep González ha defensat una reforma judicial 
profunda per eradicar la corrupció  

s’amplia a càrrecs directius i empleats de 
l’entitat i al Comitè, del qual serà president 
Joan Maria Gimeno, vicepresident de PIMEC 
i president de la Comissió Economicofiscal. 
“Creiem que, com més assegurem que les 
coses funcionin de forma correcta, més es-
tabilitat i solidesa donarem a l’entitat. En un 
entorn tan lamentable de corrupció, hem de 
donar un exemple de bones pràctiques”, ha 
assenyalat el president de PIMEC.

En aquesta línia, Josep González ha de-
fensat la necessitat que el Govern central 

faci una reforma del sistema judicial “pro-
funda” per eradicar la corrupció, dotant el 
sistema de més agilitat i recursos perquè els 
judicis no tardin tant a celebrar-se. D’aques-
ta forma, ha afirmat que “no té sentit” que 
s’eximeixin penes a alguns condemnats per 
bon comportament a la presó i ha lamentat 
que la corrupció surti “barata”. 

El president de PIMEC augura un 
creixement al voltant del 3% 
Josep González ha valorat la conjuntura 
econòmica actual, mostrant el seu optimis-
me per l’evolució de les pimes i preveient 
un creixement de l’economia espanyola 
aquest any al voltant del 3%, millora que 
també estima per al 2018. En aquest con-
text, ha afegit que “es continuaran gene-
rant llocs de treball i s’aconseguiran nous 
rècords d’exportacions”.

Això no obstant, el president de PIMEC 
ha volgut recordar els deures pendents 
i prioritaris per garantir la competitivitat 
del teixit empresarial del país. En el con-
text laboral, “necessitem una reforma que 
simplifiqui i abarateixi la regulació dels 
contractes fixos i una major seguretat ju-
rídica”. D’aquesta manera, “disminuiríem 
la contractació temporal que, en la major 
part dels casos, no beneficia ni l’empresa 
i el treballador”. També ha defensat aug-
mentar els salaris però “sempre tenint en 
compte la situació de cada empresa, ja 
que una part del sector empresarial encara 
pateix les conseqüències negatives deriva-
des de la crisi”. 

Així mateix, el president de PIMEC també 
ha manifestat que s’han de “reduir les 
càrregues formals i fer-les proporcionals a 
la dimensió de l’empresa”, i dissenyar una 
fiscalitat específica per a les pimes que no 
les gravi més que a les grans empreses. 
També ha insistit en la necessitat de dur 
a terme una veritable reforma energètica i 
que es posin en marxa les infraestructures 
prioritàries, especialment el Corredor Me-
diterrani. 

Amb motiu de les Assemblees Generals Or-
dinària i Extraordinària de l’entitat celebra-
des ahir, 25 d’abril, el president de PIMEC, 
Josep González, ha valorat positivament 
els resultats econòmics i l’evolució de socis, 
tot destacant que l’Assemblea General de 
PIMEC ha aprovat el pressupost per al pre-
sent exercici.

En el marc de l’Assemblea, també s’ha do-
nat llum verda a l’ampliació del Codi Deon-
tològic de PIMEC, que contempla un règim 
sancionador en cas d’incompliment, que 
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Un centenar d’associacions assisteixen  
a la 1A CIMERA DE L’ASSOCIACIONISME 
EMPRESARIAL CATALÀ

Compromís dels grups polítics per posar  
en marxa EL RÈGIM SANCIONADOR

La seu de la Fundació de Navegació Oceà-
nica de Barcelona (FNOB) ha reunit més de 
cent gremis i associacions empresarials du-
rant la 1a Cimera de l’associacionisme em-
presarial català organitzada per PIMEC, amb 
el suport del Port de Barcelona i ACCIÓ.
De la mà d’experts com Alicia Pomares 
i Alberto Pezzi, la cimera ha analitzat els 
reptes que imposen les noves tecnologies a 
les organitzacions associatives, així com les 
oportunitats que ofereix el nou model dels 
“clústers”.

A l’obertura de l’acte, el secretari general 
de PIMEC, Antoni Cañete, ha recordat 
que les associacions segueixen tenint una 
funció cabdal de defensa dels interessos 
dels petits empresaris, però també han 
d’innovar amb nous serveis, propostes de 
valor diferents i eines modernes de relació 
amb els seus associats.
La cimera reivindica el paper de PIMEC 
com a “casa de l’associacionisme empre-
sarial” i anirà seguida d’altres actuacions 
al llarg de l’any amb associacions i altres 

col·lectius empresarials i professionals, 
que són un dels puntals del singular model 
econòmic i social català.

La Plataforma Multisectorial contra la Moro-
sitat (PMcM), de la qual PIMEC forma part, 
ha aconseguit, en el marc de la seva IV Ci-
mera Politicoempresarial celebrada a Ma-
drid, un gran pacte amb els partits i grups 
de l’arc parlamentari per posar en marxa el 
règim sancionador.
Josep González, president de PIMEC, present 
a la cimera, ha celebrat aquest compromís 
però demana que “no es facin trampes en 

el redactat”, ja que el règim sancionador és 
l’única manera d’aconseguir un major com-
pliment del termini de pagament màxim de 
60 dies establerts per la Llei de lluita contra 
la morositat. 
La cimera ha comptat amb la participació 
dels presidents de Podemos, Pablo Iglesias, i 
de Ciudadanos, Albert Rivera, a més de més 
d’una desena de portaveus econòmics de 
tots els grups parlamentaris. Tots han coin-

cidit que és necessari un consens unànime 
per instaurar un règim sancionador amb el 
qual començar a multar les empreses que no 
paguin els seus proveïdors en els terminis es-
tablerts per la Llei, 
Antoni Cañete, president de la PMcM i se-
cretari general de PIMEC, ha celebrat l’èxit 
de la cimera, tot assenyalant que “ha estat 
un escenari perfecte per al debat i els com-
promisos amb la societat civil”, després que 
el Congrés dels Diputats aprovés, amb el vot 
favorable del 99% de la Cambra, una Pro-
posició No de Llei per a la implantació d’un 
règim sancionador contra la morositat.

PIMEC disposa de més de 250 gremis associats, que representen gairebé 
100.000 empreses i autònoms en més de 40 sectors d’activitat

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat celebra la IV Cimera  
Politicoempresarial

ASSOCIACIONISME
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Una jornada de debat i reflexió al voltant de les possibilitats i oportunitats 
d’inversió rendible del soci minoritari d’una empresa

PIMEC va organitzar una jornada de fi-
nançament en col·laboració amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb l’objectiu 
d’aproximar-se i comprendre en profundi-
tat el que comporta convertir-se en soci mi-
noritari d’una empresa. 
Sota el títol “Les pimes: una alternativa 
atractiva d’inversió?”, experts en matèria 
financera, econòmica i jurídica van analitzar 
la legislació actual, la fiscalitat específica i 
les consideracions respecte a aquesta figura 
amb l’objectiu de potenciar i posar en valor 
el soci privat en una empresa consolidada.
En aquest context, el president de PIMEC, 
Josep González, va assenyalar que “sembla 
que la crisi econòmica ha acabat en termes 
macroeconòmics, però les pimes no han re-
cuperat encara els nivells de liquiditat i ca-
pitalització desitjats”. Així mateix, va afegir 
que “després d’anys en què l’empresa s’ha 
finançat bàsicament a través de la banca, 
és el moment d’apostar fortament per la di-
versificació en el finançament i els recursos 
propis”. Davant d’aquest realitat, la jornada 
va servir per debatre com els empresaris po-
den invertir en altres empreses. “Es tracta 
no només d’una inversió rendible, sinó que 

també permet que els empresaris aportin els 
seus coneixements, contactes i experiència a 
altres companys, de manera que entre totes 
les pimes puguin créixer més i millor”. Per 
tant, va continuar González, “es tracta no 
només de reduir la dependència bancària i 
diversificar el finançament, sinó que ens tro-
bem davant un projecte de país”.  
Per la seva banda, Jordi Baiget, aleshores 
conseller d’Empresa i Coneixement, present 
a la inauguració de la jornada, va recordar 
que des de la Generalitat “s’impulsen fór-
mules de finançament alternatiu i que el 
2016 s’han invertit 37,3 milions d’euros en 
plataformes de finançament”.

Marc general i vies de finançament
La primera part de la jornada va arrancar 
de la mà de Josep Soler, director de l’Insti-
tut d’Estudis Financers, qui va marcar com 
a objectiu “reduir el cost i la dependència 
bancària en el finançament, especialment 
per a les pimes”, i va insistir en la necessitat 
de ser “més transparents” a l’hora de cap-
tar inversors. D’altra banda, l’advocat Ignasi 
Torredemer va parlar sobre el marc legal del 
soci minoritari, anunciant que “alguns can-

LES PIMES,  
UNA ALTERNATIVA 
D’INVERSIÓ RENDIBLE

vis recents estan afectant l’entorn d’aquest 
tipus d’inversors, com la Llei de Societats de 
Capital, que modifica els drets dels accio-
nistes minoritaris”.

Garanties de la nostra inversió
La jornada, moderada per Fran de la Torre, 
director del Departament de Consultoria 
Estratègica i Finançament de PIMEC, va 
seguir amb el debat entre l’economista i in-
versor Àlex de Dios i Àngels Roqueta, eco-
nomista i presidenta del Club d’Inversors 
de la Xarxa Economista BAN del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Així mateix, 
els empresaris i inversors José Maria Garcia 
i Santiago Quintela van donar la seva visió 
sobre els inversors privats.

Conclusions
Van posar el punt final el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Ca-
sas, i l’economista i membre del Comitè 
Executiu de PIMEC, Carme Garcia. “El fi-
nançament, no estrictament bancari, entre 
pimes i inversors és el nou paradigma del 
futur d’aquest segment empresarial”, van 
concloure.

|  JORNADES
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LA REFORMA LABORAL,  

A DEBAT
PIMEC aposta per una segona reforma laboral 
que millori tots aquells aspectes que no es van 
cobrir a la primera, especialment, la inseguretat 
jurídica

i Seguretat Social, Antonio Benavides, mos-
trava el seu desacord amb les darreres sen-
tències respecte el registre de jornada ja que 
“és el millor i únic mètode per controlar  la 
jornada realitzada i protegir el treballador”.

Experiències europees 
en polítiques socials
Fabbian Uebbing, cap d’unitat de ZHD 
(Confederació Alemanya d’Oficis Qualifi-
cats i Petites Empreses) i Caroline Deiteren, 
cap del Departament Social a UNIZO (Unió 
d’Empresaris Independents), representants 
de les patronals d’Alemanya i Bèlgica, van 
compartir les seves realitats sobre la situació 
laboral dels respectius països.

En un entorn tan globalitzat i canviant s’han 
de buscar millores més àgils, per això en la 
darrera taula de debat es va analitzar qui-
nes reformes són necessàries per millorar la 
competitivitat de les empreses i les condi-
cions dels treballadors/es. Josep Ginesta, se-
cretari general del Departament de Treball, 
va proposar “modificacions urgents, sobre-
tot en la productivitat i en l’aterratge dels jo-
ves al mercat laboral”. Per la seva banda, el 
president de la Comissió Laboral de PIMEC, 
Josep M. Puente, afegia que “s’ha de legis-
lar per al futur i no per al passat”.

El secretari general de PIMEC, Antoni Ca-
ñete, va posar el punt i final a la jornada, 
valorant-la com una cita clau donada “la 
incertesa que s’està produint per la quanti-
tat de sentències, tant a Europa com a nivell 
estatal, que provoquen un seguit de males 
interpretacions, costos, temps i judicialitza-
ció als tribunals que no s’hauria de produir”. 

Prop de dos-cents empresaris es van donar 
cita en una jornada per abordar els temes en 
matèria laboral que més preocupen el teixit 
empresarial català.
En aquest context, el president de PIMEC, 
Josep González, durant el seu discurs in-
augural, va posar en relleu que “un dels 
principals problemes econòmics del país és 
la manca d’ocupació de qualitat”, però, per 
contra, “una arquitectura legal inadequada 
pot reduir la recuperació en l’ocupació”. Així 
mateix, la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Dolors Bassa, present també a la 
inauguració, va explicar que a Catalunya hi 
ha hagut un 40% més de contractes entre 
2011 i 2016: “tot i que el 87% dels contrac-
tes són temporals, la tendència és positiva”, 
va assenyalar.

Un dels principals problemes que hi ha ac-
tualment al mercat laboral és la inseguretat 
jurídica a causa de les sentències contradic-
tòries. La magistrada del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sara Pose, va iniciar 
la taula de debat destacant l’actual confusió 
de termes, ja que “no és cert que al nostre 
ordenament jurídic no es prevegi cap tipus 
d’indemnització per un contracte d’interi-
nitat. Si el contracte finalitza abans d’hora, 
l’interí té dret a la mateixa indemnització que 
un fix”. D’altra banda, l’inspector de Treball 

Què hauria de tenir en 
compte una futura  
reforma laboral?

• Acabar amb les inseguretats 
jurídiques que genera aquesta 
norma. 

• Donar seguretat i transparèn-
cia respecte al cost que hauran 
d’assumir les empreses en el 
moment que hagin de fer un 
expedient de regulació.

• Revisar i regular les condicions 
dels acomiadaments.

• Equilibrar els contractes fixos 
amb els temporals.
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PIMEC ha actuat, un any més, com a 
membre del comitè promotor de Biz-
barcelona per oferir als emprenedors de 
Catalunya solucions que els permetin 
transformar-se per ser competitius en 
un entorn de canvis socials, econòmics i 
tecnològics. Més de 2.800 persones han 
participat en les activitats organitzades 
per la patronal, que s’han centrat molt 
especialment en la transformació digital: 
noves tendències socials, econòmiques i 
tecnològiques; serveis empresarials i per 
a l’economia social, i eines per a la digi-
talització.
Enguany, PIMEC ha donat solucions i res-
posta a les necessitats i dubtes de les pi-
mes i emprenedors a través del seu estand 

o de les diferents taules d’assessorament 
que s’han organitzat en diferents àmbits: 
finançament, vendes, internacionalització 
de les pimes i recol·locació i autoocupa-
ció. La patronal també ha organitzat dues 
sessions Network Talent per facilitar a les 
empreses la incorporació de talent, dues 
sessions de networking i una nova edició 

del seu Mercado Financiapyme.
Paral·lelament, l’entitat també ha ofert 
de forma complementària 23 ponències 
d’interès empresarial centrades en fi-
nançament, creació i creixement empre-
sarial, eines per a la digitalització i noves 
tendències, ponències que han aplegat 
un total de 2.500 assistents.

La Diputació i PIMEComerç col· laboraran 
per MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE 50 
COMERÇOS de la província de Barcelona

El diputat delegat de Comerç de la Dipu-
tació de Barcelona, Isaac Albert, i el pre-
sident de PIMEComerç, Àlex Goñi, han 
signat avui el conveni de col·laboració que 
permetrà desenvolupar el programa pilot 

Comerç 21. L’objectiu és millorar l’oferta 
comercial dels municipis de la demarcació 
de Barcelona a través del suport i impuls a 
un màxim de 50 micropimes comercials o 
de serveis que estiguin situades en la tra-
ma urbana de municipis de la província de 
Barcelona i tinguin capacitat i voluntat de 
millora i creixement del negoci.
Com explica el president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, “tant nosaltres com la Diputa-
ció som conscients de la necessitat que el 
comerç de proximitat de Catalunya guanyi 
en competitivitat; en un entorn tan can-
viant i disputat com l’actual hem de do-
nar eines a les petites empreses perquè el 
teixit comercial del país no es quedi enre-

re”. Per la seva banda, el diputat delegat 
de Comerç de la Diputació, Isaac Albert, 
ha assegurat que “volem acompanyar el 
comerç del territori amb un potencial im-
portant de creixement a fer un salt quali-
tatiu que li permeti fer front al futur amb 
més garanties d’èxit”.
Els comerços que vulguin optar a parti-
cipar en el pla pilot poden demanar més 
informació a la Diputació de Barcelona, a 
PIMEComerç i també als Centres Locals de 
Serveis a les Empreses dels seus municipis, 
al personal de comerç del seu Ajunta-
ment, a l’associació de comerciants de la 
qual formin part o al web del programa: 
http://www.comerc21.cat/

MÉS DE 2.800 PARTICIPANTS a les activitats 
organitzades per PIMEC al Bizbarcelona
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Ben Fet! viatja a  
Brussel·les en el marc  
de la Setmana Catalana

Una delegació de PIMEC ha viatjat a Brus-
sel·les per presentar el projecte Ben Fet!, 
una iniciativa de la patronal per consolidar 
una marca que certifica l’origen de pro-
ductes, empreses i serveis compromesos 
amb el territori i la feina ben feta, alhora 
que en promociona el consum intern i de 
proximitat.  
La presentació, organitzada en el marc de 
la Setmana Catalana – Sant Jordi 2017 de 
Brussel·les, ha anat a càrrec d’Amadeu 
Altafaj, representant del Govern davant 
de la Unió Europea, i d’Esteve Pintó, pre-
sident de Ben Fet!, qui ha assenyalat que 
“aquesta cita suposa una gran oportuni-
tat per poder mostrar a la comunitat de 
Brussel·les l’excel·lència dels productes 
elaborats i produïts per les empreses Ben 
Fet!”.
Entre les empreses representades, totes 
distingides amb el distintiu Ben Fet!, des-
taquen: Artipà, Bombons Cudié, Cadí, 
Cafès Batalla, Can Bech, Can Garriga, 
Can Mabres, Casa Amella, Caviaroli, Coo-
perativa de Garriguella, Fermí Bohigas, 
Forn Comtal, Fruits Secs Torra, Frime, Ga-
letes Trias, Garcia Muret, Hort del Silenci, 
Llet Nostra, Maria Soler, Mas Montseny, 
Mitjans, Montbrú, Oli de Migjorn, Opció 
Natural, Patates Palau, Puig Fitó, Rosset, 
Sirot, Supermercats Llobet, Torrons i Mel 
Alemany, Urdet i  Vermouth Cisa.

Josep González al 
‘Fórum Europa. 
 Tribuna Catalunya’
El president de PIMEC, Josep Gon-
zález, ha actuat com a ponent a la 
conferència -esmorzar del ‘Fórum 
Europa. Tribuna Catalunya’, orga-
nitzada per Nueva Economía Fórum 
avui a l’Hotel Palace de Barcelo-
na. La conferència, presentada per 
l’economista Antón Costas, ha ser-
vit per posar de manifest que “les 
polítiques econòmiques, socials i 
de tot tipus que es fan, no només 
al nostre país, sinó a tot Europa, 
s’haurien de plantejar, sense excep-
ció, en clau principal de les pimes, 
no de les grans empreses, com es 
fa ara”. Dit d’una altra manera, “cal 
menys capitalisme clientelar i un ca-
pitalisme més inclusiu.”
Gonález ha recordat que les micros, 
petites, mitjanes empreses i els au-
tònoms representen el percentatge 
més elevat del PIB i de l’ocupació, 
i que són el 99,8% de les empre-
ses. Per aquesta raó, “és important 
afavorir els petits negocis, que són 
justament els que generen oportu-
nitats i promouen la igualtat social i 
l’equilibri territorial”.
També ha aprofitat la presència 
del ministre d’Energia, Turisme i 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, per 
reclamar una reducció dels cos-
tos energètics per a les pimes. En 
aquest context, ha recordat que les 
empreses espanyoles tenen el preu 
de l’electricitat més alt de la Unió 
Europea i això disminueix la capa-
citat de competència de les pimes.

Aliança entre  
PIMEC Joves i la JCI  
de Catalunya

El president de PIMEC Joves, Josep Soto, 
i la presidenta de la Jove Cambra Inter-
nacional de Catalunya, Xènia Castelltort, 
han signat un conveni de col·laboració 
que té l’objectiu de treballar conjunta-
ment en activitats de formació per a joves 
empresaris i directius, i expandir les xarxes 
de contactes i les possibilitats de networ-
king dels membres d’ambdues entitats.
En aquest context, s’ha acordat col·labo-
rar en el desenvolupament de projectes i 
actes i organitzar conjuntament activitats 
formatives i de networking empresarial. 
Així mateix, els joves de PIMEC tindran 
accés als actes i xarxes internacionals de 
la Junior Chamber International.
El president de PIMEC Joves s’ha mostrat 
molt satisfet per “sumar esforços amb la 
Jove Cambra Internacional de Catalunya, 
ja que ens permetrà oferir un millor su-
port als més de 1.000 associats de PIMEC 
Joves i, per tant, consolidar el nostre ob-
jectiu de representar i defensar els joves 
empresaris i empresàries de Catalunya”.
Per la seva banda, la presidenta de la JCI 
Catalunya ha assenyalat que “és un con-
veni molt interessant i beneficiós per po-
der col·laborar amb una associació amb 
tant de pes a nivell de país i continuar 
construint la nostra xarxa tant en l’àm-
bit internacional com nacional per tal de 
crear una societat millor en valors”.
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El president de la  
Fundació PIMEC rep la 
insígnia de Chevalier 
de l’Ordre National du 
Mérite

El cònsol general de França a Barcelona, 
Edouard Beslay, va lliurar al president de 
la Fundació PIMEC, Joaquim Llimona, les 
insígnies de Cavaller de l’Orde Nacional 
del Mèrit.
El cònsol general va comentar els mèrits 
que van portar el president de la Repúbli-
ca a atorgar tal distinció al president de 
la Fundació PIMEC i president de Diàleg, 
tot destacant-ne els serveis a Catalunya, 
la relació d’amistat amb França i la seva 
dimensió europea.
Al seu torn, Joaquim Llimona va recordar 
la influència dels seus pares en l’origen 
de la seva francofília, així com l’atracció 
que de ben jove sentí per França i pel 
compromís en l’aprofundiment de les re-
lacions bilaterals.

PIMEC treballa per 
garantir la seguretat 
d’empreses i autònoms 
davant de possibles 
ciberatacs

Arran dels darrers ciberatacs que han 
afectat moltes empreses d’arreu del món, 
PIMEC s’ha aliat amb Virtual Care amb 
la voluntat de garantir la seguretat de les 
pimes catalanes en l’àmbit digital i, per 
tant, que aquestes estiguin ben protegi-
des i comptin amb els millors sistemes de 
seguretat davant d’aquesta nova ame-
naça. 
Andreu Bru, director de Tecnologia i In-
novació de PIMEC, explica que el principal 
repte és “sensibilitzar i conscienciar les 
pimes sobre la importància i necessitat de 
protegir-se davant d’aquests ciberatacs. 
És important tenir en compte que aquest 
tipus de d’atacs evolucionen i qualsevol 
dispositiu pot estar en perill”. És per això 
que, de la mà de Virtual Care, la patronal 
posarà a l’abast del seus associats PIMEC 
CiberSegur una solució eficaç i adaptada 
a les possibilitats i necessitats de les pi-
mes i autònoms. 

PIMEC certificarà els 
polígons industrials 
catalans que destaquin 
per la seva excel·lència

PIMEC serà l’entitat encarregada de certi-
ficar els polígons industrials catalans amb 
una marca de qualitat per distingir la seva 
excel·lència. Els polígons industrials po-
dran obtenir una acreditació similar a la 
de les “banderes blaves” de les platges, 
tenint en compte la seva qualitat i valo-
rant i validant la capacitat de les seves 
infraestructures, serveis i altres variables 
del seu entorn.
Aquest projecte està avalat per la Coordi-
nadora Espanyola de Polígons Empresa-
rials (CEPE) i s’ha posat en marxa a set co-
munitats autònomes. La presentació s’ha 
fet recentment a Madrid i ha comptat 
amb la participació del director executiu 
de PIMEC i vicepresident de CEPE, David 
Giménez, qui ha explicat que “els bene-
ficis de la implantació d’aquesta certifica-
ció els notarem tots plegats, gràcies al fet 
que la classificació dels polígons generarà 
competitivitat entre ells i ens permetrà 
disposar d’una radiografia del parc em-
presarial actual per tal de diagnosticar-ne 
els problemes i buscar-hi solucions”. 

SOM NOTÍCIA...
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PIMEComerç i l’ABCCat 
treballaran plegats en 
la defensa del comerç 
de proximitat

PIMEComerç i l’Agrupament de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya (ABCcat) han 
acordat emprendre conjuntament un 
camí de coordinació en totes aquelles de-
cisions relatives a la defensa del comerç 
de proximitat d’àmbit català. Han arribat 
a aquest acord en benefici dels gremis i 
associacions que formen part d’una o al-
tra de les nostres entitats, de vegades de 
totes dues, ja que compartim una mateixa 
mirada cap a la necessitat d’aconseguir i 
defensar un model comercial sostenible 
al nostre país; i això implica la protecció i 
l’impuls del comerç de proximitat.
Si bé les dues organitzacions mantindran 
la seva autonomia, vetllaran per aplicar 
una unitat de criteri en totes les taules 
de representació institucional a les quals  
són presents, així com en la interlocució, 
en nom dels seus associats, amb les dife-
rents administracions. En paraules d’Àlex 
Goñi, “sumar forces ens ajudarà a afron-
tar amb més garanties d’èxit un moment 
de canvis transcendentals, no només per 
al comerç, sinó també per a un model de 
societat com l’actual”. 

48 empreses més  
acceleren el seu 
creixement
48 empreses de la demarcació de Bar-
celona van rebre de mans del president 
de PIMEC, Josep González, i de la dipu-
tada delegada de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Sònia Recasens, els diplomes 
acreditatius de la seva participació a la 
cinquena edició del programa “Accelera 
el creixement”, que impulsen ambdues 
institucions amb la col·laboració dels 
Centres Locals de Servei a les Empreses 
(CLSE).
Aquest programa té com a objectiu que 
les pimes obtinguin un pla de creixement 
i les eines de suport per realitzar-lo. Les 
pimes que hi han participat són empreses 
amb vocació internacional i voluntat d’in-
vertir en el seu creixement, amb almenys 
tres treballadors i cinc anys de vida, i que 
tenen el centre de decisió ubicat a la de-
marcació de Barcelona.
El president de PIMEC, Josep Gonzá-
lez, s’ha mostrat satisfet pels resultats 
d’aquest programa i ha assenyalat que 
“som conscients que, per reforçar el nos-
tre teixit productiu, hem de contribuir a 
fer créixer les empreses, per tal que ge-
nerin més riquesa i més llocs de treball”. 

Josep Maria Catalán, 
nou president de PIMEC 
Vallès Occidental

L’empresari Josep Maria Catalán ha estat 
designat president de PIMEC Vallès Occi-
dental després que la Junta Directiva de 
PIMEC hagi ratificat el seu nomenament. 
Catalán és soci fundador i gerent de Bac-
sa, empresa de Santa Perpètua de Mogo-
da especialitzada en bàscules i balances, 
i president de l’Associació Espanyola de 
Coordinació de la Indústria del Pesatge 
(AECIP).
Forma part de PIMEC des de l’any 1993, 
i és membre de la Junta Directiva i de la 
Comissió Executiva del Vallès Occidental. 
El nou president és també president de 
l’AECIP, la sectorial de pesatge a nivell es-
tatal, i  forma part del CECIP, l’Associació 
de Constructors Europeus de Coordina-
ció de la Indústria del Pesatge a nivell de 
tota la comunitat europea.
Josep Maria Catalán pren el relleu de 
Francesc Elías, que després de 12 anys 
deixa el càrrec per dedicar-se plenament 
a la seva empresa. “Passo el relleu amb 
orgull i satisfacció pel treball que hem fet 
des de la Comissió Executiva del Vallès 
Occidental per donar suport a les pimes 
de la comarca”, ha assenyalat Elías.  
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Recentment s’ha produït un dels 
ciberatacs amb més ressò dels da-
rrers temps, del qual no s’han esca-
pat ni les més grans empreses que 
compten, en principi, amb sistemes 
de seguretat més complexos.

Es tracta del WannaCrypt, un ran-
somware que s’instal·la als nostres 
sistemes a través d’un correu elec-
trònic i bloqueja l’accés a les dades 
i aprofita la vulnerabilitat del siste-
ma per contaminar la resta de la 
xarxa. 

Un cop infectats, aquest virus ens demana un “rescat” 
econòmic, però realitzar aquest pagament no és garantia 
de poder tornar a disposar de totes les nostres dades. La 
solució passaria, doncs, per disposar de còpies de segure-
tat per tal de recuperar aquesta informació.

A partir d’aquí, estem realment en perill? Quins són els 
sistemes més vulnerables? D’entrada, els ordinadors de 
particulars, famílies, autònoms i pimes amb sistemes i ser-
vidors de Windows. És per això que Microsoft ha facilitat 
un document de suport per poder resoldre aquesta vul-
nerabilitat. 

Recomanacions per a pimes i autònomes 
És important tenir en compte que aquesta mena de 
malware evoluciona i tots els nostres dispositius poden 

estar en perill. Per això, és impor-
tant ser-ne conscient i aplicar una 
sèrie de recomanacions que ens 
evitin ser víctimes d’aquesta mena 
de situacions. 

El primer que cal tenir en compte 
és aplicar sempre les actualitza-
cions de Microsoft Windows, així 
com de qualsevol altre software o 
App. És important també fer i guar-
dar sempre una còpia de seguretat 
(backup) de tot el que tinguis a l’or-

dinador perquè puguis recuperar les teves dades i docu-
ments si ets objecte d’un ciberatac. 

Tingues un antivirus instal·at, amb les seves proteccions 
preventives i permanents, sempre actives i funcionant en 
ordinadors, mòbils, tauletes o qualsevol tipus de dispo-
sitiu.Cal establir una política de seguretat integral que 
permeti protegir tots i cadascun dels punts de risc a la 
teva empresa.

Per últim, compta amb altres mesures, serveis i eines de 
ciberseguretat addicionals, que et protegeixin de forma 
global, integral i per capes, com CiberSegur, que oferim 
des de PIMEC perquè totes les pimes i autònoms estiguin 
ben protegides davant d’aquesta nova ciberamenaça. 

Com puc EVITAR ELS 
CIBERATACS a la meva 
empresa?

Imma Navarra,
Cap de sistemes del Departament de Tecnologia i Innovació de PIMEC

“És important tenir en 
compte que aquesta 

mena de malware 
evoluciona i tots els 
nostres dispositius 

poden estar en perill”.

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

el portal de les pimes  
dia

|  PIME AL DIA



35

MICROPIMEC

Ets una de les 452.000 
empreses a Catalunya amb 
menys de 10 treballadors? 
Saps qui se'n cuida, de tu? 

micropimec.org  |  pimec.org

Fes-te ’n soci

Les microempreses representeu el 94% del teixit 
productiu català. Des de PIMEC, com a agent 
social més representatiu de les micro, petites 
i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya, 
sabem que teniu les vostres pròpies necessitats.

És per això que us representem, defensem i 
ajudem amb serveis especialment dissenyats 
per a vosaltres.

Demana més informació a 
atencioalsoci@pimec.org o al 93 496 45 00

 

Nosaltres. 

Junts per tenir 

més forca



PIMECNEWS 52  |  MAIG - AGOST 2017

FEM

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

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

Fem creixement

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

els seus productes arreu del món.
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