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Què són els Premis Pimes?
Els Premis Pimes són uns guardons que atorga PIMEC en reconeixement a les
millors iniciatives empresarials realitzades a Catalunya en diferents àmbits.
Aquest any arriben a la seva 31a edició i per celebrar-ho s’ha organitzat una
gran gala que tindrà lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC),
(MNAC) el 10 d’octubre,
d’octubre i a la qual s’espera que assisteixin diferents
personalitats del món econòmic, polític i social, entre altres el president de la
Generalitat de Catalunya,
Catalunya Quim Torra,
Torra, i la vicepresidenta del Govern espanyol,
espanyol,
Carmen Calvo.
Un cop més, el sopar torna a tenir caràcter solidari per tal de vehicular el
compromís del món empresarial amb la societat catalana. Les aportacions fetes
pels assistents es destinaran al programa emppersona de la Fundació PIMEC,
que dona suport als empresaris i empresàries, i a les persones autònomes que
s’han quedat sense negoci i sense feina i busquen una segona oportunitat.
Ja fa més de 30 anys que posem en valor la força i la importància de les pimes
i també
també de l’associacionisme.
l’associacionisme Aquest any, a més a més, volem mirar endavant i
plantejar-nos nous reptes que ajudin a encarar el futur de la millor manera. És per
això que des de la Fundació comencem una nova etapa, una transició que ens
portarà cap a una nova manera de fer i ser empresa. Contribuirem al full de ruta
universal de l’Agenda 2030, treballant perquè es compleixin els 17 objectius que
van signar 193 líders mundials per aconseguir, el 2030, erradicar la pobresa
extrema, combatre la desigualtat i la injustícia, així com el canvi climàtic, fites
amb les quals PIMEC, i especialment la Fundació PIMEC, estem plenament
compromesos.
78 candidatures de 69 empreses
Els Premis Pimes han rebut enguany 78 candidatures provinents de 69 empreses,
un 74% de les quals de la demarcació de Barcelona; el 10% de Tarragona; el 9%
de Girona i el 7% restant, de Lleida.
Les categories a què poden optar les empreses són:
o

Pime més competitiva (micro, petita i mitjana empresa)

o

Premi Fundació PIMEC als valors d’empresa

o

Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial

El jurat valora especialment aquelles empreses que destaquen per la millora de
la productivitat,
productivitat l’ús de la tecnologia,
tecnologia la innovació i la creativitat,
creativitat, i que
demostren el seu compromís
comprom ís amb el seu entorn social. Poden optar als guardons
totes les empreses de Catalunya, de qualsevol àmbit econòmic, que no tinguin
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més de 249 treballadors, que tinguin una xifra de negoci no superior a 50 milions
d’euros i que no hagin superat cap d’aquests llindars en els dos últims exercicis.
En el decurs de l’acte també es lliuraran altres guardons que no van a Jurat, com
el Premi al Millor treball periodístic, el Reconeixement en el comerç i la Medalla
de Reconeixement empresarial. Com a novetat, s’introdueixen el Premi PIMEC
Jove i el Reconeixement a la segona oportunitat.
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Els membres del Jurat
Sr. Víctor Cullell
Secretari del Govern

Sra. Esther Vera
Directora del Diari ARA

Excm. Sr. Miquel Valls
President del Consell de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Sr. Xevi Xirgo
Director d’El Punt Avui

Sr. Albert Castellanos
Secretari general de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda

Sr. Josep Orihuel
Redactor en cap d'Expansión

Sra. Núria Cuenca
Secretària general d’Ensenyament

Sr. Román Francesch
Director general d’Electronic
Intelligent Controls, SL

Sra. M. Dolors Portús
Secretària general de Cultura

Sr. Josep González
President de PIMEC

Sr. Josep Ginesta
Secretari general de Treball, Afers Socials i
Famílies

Sr. Alejandro Goñi
President de PIMEC Comerç

Il·lma. Sra. Sònia Recasens
Diputada delegada de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de Barcelona

Sr. Josep Soto
President de PIMEC Joves
Empresaris

Sr. Lluís Gómez
Comissionat de Promoció Econòmica,
Empresa i Innovació de l’Ajuntament de
Barcelona

Secretaris del Jurat

Sra. Anna Álvarez
Directora general d’Inversions Creditícies i
Risc de l’Institut Català de Finances (ICF)

Sr. Miquel Camps
Membre del Comitè Executiu de
PIMEC

Sr. Carlos Ventura
Director general de Banc Sabadell

Sr. Antoni Cañete
Secretari general de PIMEC

Sr. Javier Uriarte
President d’ENDESA Energía, SA

Suport tècnic

Sr. Kim Faura
Director general a Catalunya de Telefónica
España

Sr. Moisès Bonal
Responsable d’Estudis i Polítiques
Sectorials de PIMEC

Sr. Vicent Sanchís
Director de TV3
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Els guardonats d’aquesta nit
Medalla de Reconeixement empresarial:

Pere Relats

Premi al Millor Treball Periodístic:

Els Matins de TV3

Reconeixement en el comerç (a títol
pòstum):

Enric Calvo

Reconeixement a la segona oportunitat
empresarial (amb la col·laboració de l’Obra
Social “La Caixa”):

Anna Mendoza

Premi PIMEC Jove

NGNY Devices, SL

Premi Fundació PIMEC als Valors
d’empresa:

Industrias TAPLA

Premi a la Qualitat Lingüística en el món
empresarial (amb la col·laboració del
Departament de Cultura).

Clos Galena

Premi a la Microempresa més competitiva:

Sorbos

Premi a la Petita Empresa més
competitiva:

SAT Apícola El Perelló – Mel Muria

Premi a la Mitjana Empresa més
competitiva:

Voxel Group
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Qui són els guardonats?
Medalla de Reconeixement empresarial
PERE RELATS
PIMEC vol reconèixer aquesta nit l’empresari Pere Relats per la seva trajectòria
professional, amb més de trenta anys a les esquenes liderant un grup empresarial
que té presència a tot el món.
Pere Relats és l’actual president del Grup Relats. Va entrar el 1978 a Teixits Relats
com a gerent i dos anys després va ser nomenat director general i membre del
Consell. Des d’aleshores fins avui ha estat al capdavant de l’empresa i li ha donat
el caràcter internacional que té en l’actualitat, ja que té plantes productives a
Catalunya, la Xina, Mèxic, el Marroc, el Vietnam, Romania i un centre de
distribució al Japó.
A més a més, és membre electe del Comitè Executiu d’AMELEC (Associació de
Fabricants de Materials Elèctrics Espanyols), d’AMEC (Associació d’Empreses
Industrials Internacionalitzades) i des del 2007 forma part de la junta directiva
de PIMEC.
PIMEC vol distingir aquesta nit la tasca de Pere Relats, que durant aquestes
gairebé quatre dècades ha ajudat a millorar el teixit productiu de Catalunya,
creant llocs de treball i fent visible a tot al món les capacitats d’una pime
catalana.

Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics
ELS MATINS DE TV3
Els Matins, dirigit i presentat per Lídia Heredia, és el programa informatiu de
referència de la franja matinal de TV3, que analitza l’actualitat des de diferents
punts de vista i amb els principals formats periodístics. En antena des del 2004,
Els Matins ha sabut estar al costat de l’actualitat amb objectivitat, credibilitat i
rigor, i amb un llenguatge recognoscible al llarg de tots aquests anys.
El programa també posa a l’aparador les grans qüestions en matèria econòmica
que afecten la societat i hi incorpora tots els actors, per tal d’oferir tots els punts
de vista. Per tot això, PIMEC vol reconèixer Els Matins de TV3 per donar veu a les
pimes i per haver-se mantingut fidel en la seva tasca divulgativa i de servei
públic amb uns continguts rigorosos i de qualitat.
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Reconeixement en el comerç (a títol pòstum)
ENRIC CALVO
Enric Calvo ha estat una d’aquelles figures que ha deixat petjada dins la patronal.
Advocat de professió, durant més de vint anys va estar treballant pel comerç de
proximitat i els autònoms, i en els darrers anys, com a secretari institucional de
PIMEComerç. Paral·lelament a la seva tasca en el món associatiu, Calvo ha estat
el president de Priorat Enoturisme des de 2016, associació que va guanyar el
Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial en la darrera edició dels
premis. Ell mateix va ser qui va recollir el guardó ara fa poc més d’un any.
Amant del Priorat i els seus valors, formava part activa de la seva vida
associativa i del teixit econòmic, especialment a Falset, localitat on residia des
de feia anys. La seva empremta, la seva humilitat i amabilitat i la seva
professionalitat van fer de l’Enric una peça indispensable en el petit comerç que,
lluny del focus mediàtic, va aconseguir conscienciar les administracions sobre la
importància dels autònoms i el comerç de proximitat.
Aquesta nit, PIMEComerç vol reconèixer i agrair tota la tasca de l’Enric Calvo al
llarg de la seva carrera.

Reconeixement a la segona oportunitat
col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”)

empresarial

(amb la

ANNA MENDOZA
Anna Mendoza és una empresària lluitadora i inquieta que ha sabut combinar la
recerca d’oportunitats, la negociació i l’adaptació als canvis del mercat. L’any
2014 va estar a punt de tancar la seva empresa per una crisi profunda després
de set anys de funcionament però, finalment, amb l’ajuda del programa
emppersona de la Fundació PIMEC, va poder reflotar el seu negoci. En l’actualitat,
ha triplicat la seva facturació i ha incrementat de manera exponencial la seva
plantilla, formada majoritàriament per dones que superen la quarantena.
A més a més, la seva empresa, Norbel Outsourcing Solutions, ubicada a Castellví
de Rosanes i que es dedica al packaging i al muntatge de peces industrials dels
sectors de l’automòbil i material elèctric, promou un desenvolupament sostenible
i col·labora en la protecció del medi ambient, reciclant tots els residus derivats
de l’activitat industrial i d’oficina. Per això, la Fundació PIMEC i l’Obra Social “la
Caixa” volen premiar aquesta nit l’Anna Mendoza, per haver-se reinventat i per
representar el que significa la segona oportunitat empresarial.
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Premi PIMEC Jove
NGNY DEVICES, SL
Ngny és una empresa que es dedica al disseny i construcció d’equips per al
tractament de mostres en laboratoris d’anàlisis clíniques constituïda el 2006 a
Esplugues de Llobregat. Un dels principals objectius de Ngny és treballar per
satisfer les necessitats dels seus clients gràcies a la innovació en termes de
fiabilitat, seguretat, facilitat d’ús i rendiment dels seus equips mitjançant
l’aplicació de l’alta tecnologia.
L’empresa disposa del certificat ISO 9001 des de l’any 2012 i actualment ja té el
certificat 9001/2015. A més a més, l’any 2017 han incrementat de manera
notable la seva plantilla i han notat un fort increment de vendes a França, país
que ha passat de representar un percentatge menor en la facturació global de
l’empresa a suposar-ne gairebé la meitat.

Premi Fundació PIMEC als Valors d’Empresa
INDUSTRIAS TAPLA
Industrias TAPLA és una empresa que es dedica al disseny i fabricació de
productes flocats per al sector de l’automoció amb seu a Lliçà de Vall, i que té
en el seu vessant mediambiental el seu gran valor. La seva política és treballar
amb la millora contínua i basen la seva gestió en un model transparent, íntegre,
just i orientat a la sostenibilitat en tots els seus àmbits.
Des de l’any 2017, l’empresa consumeix energia 100% verda i disposa d’un
programa d’objectius per estalvi de recursos naturals i energia, que es revisa
anualment per millorar l’exercici anterior. A més, mesuren la gestió amb
indicadors que valoren l’eficàcia i l’eficiència, per tal d’aconseguir els seus
objectius utilitzant els mínims recursos i evitant els malbarataments.
Pel que fa als recursos humans, Industrias TAPLA porta a terme una política de
formació contínua en què, en els darrers dos anys, ha participat el 100% de la
plantilla. A més, es tenen en compte les necessitats dels treballadors per
determinar la formació a l’empresa i es duen a terme accions de sensibilització
en matèria de salut i seguretat en el lloc de treball.
L’empresa ha incorporat en els darrers dos anys 4 persones de més de 45 anys i
3 aturats de llarga durada, i treballa d’acord amb el “Pacte de la reforma horària”
per estudiar les mesures de conciliació laboral entre la plantilla. A més, promou
la realització d’activitats esportives entre els treballadors i els fa partícips de les
decisions estratègiques. Per tot plegat, Fundació PIMEC vol reconèixer els valors
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d’empresa d’Industrias TAPLA i celebrar la seva contribució al medi ambient i a
la societat.

Premi a la Qualitat L ingüística en el món empresarial
CLOS GALENA
Clos Galena és un petit celler de la DOQ Priorat que aconsegueix transmetre la
cultura, la terra i el paisatge del Priorat a través dels seus vins. La seva
experiència al llarg dels anys ha consolidat un projecte que en l’actualitat va molt
més enllà de l’elaboració dels vins i que té en el compromís social i mediambiental
una de les seves grans raons de ser.
PIMEC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya premien
aquesta nit el celler Clos Galena per la seva proposta de foment de la llengua
catalana com a part indissoluble de la història i el patrimoni de la regió del Priorat,
identificant la cultura del vi i la seva idiosincràsia amb la riquesa lingüística del
territori on es troben.
El celler rep visitants internacionals i adapta l’idioma de les seves visites, però
sempre explica la terminologia de les paraules en català relacionades amb el món
del vi, tant a la vinya com al celler. A més, els noms dels vins en català són un
tribut al Priorat i a la seva història, fet que permet posicionar fora de les nostres
fronteres una regió vinícola i el seu llenguatge arreu. En algunes de les seves
etiquetes inclouen dissenys de pintors catalans que ajuden a fomentar el
patrimoni cultural del país.

Premi a la microempresa més competitiva
SORBOS
Sorbos és una microempresa que ha creat la primera canya comestible del món,
amb l’objectiu de substituir el plàstic d’un sol ús per un altre de totalment
sostenible i proporcionar al client una nova experiència de consum. Les canyes
de Sorbos es poden menjar, són biodegradables i permeten al consumidor
personalitzar el producte a través del sabor, el color, l’aroma o la serigrafia.
Durant el darrer any, l’empresa ha passat de tenir una nau de 70m2 a una de
1.300m2, amb nova maquinària i equipada per tal de desenvolupar noves
formulacions de cara al 2018. Paral·lelament, l’empresa vallesana ha obert nous
mercats internacionals; ara ja tenen presència a més de 15 països i han assolit
acords amb grans firmes com Starbucks, Bacardi o Pernod Ricard.
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El 2017 han venut més de 3,5 milions de canyes comestibles, una xifra prou
significativa ja que correspon als milers de quilograms de plàstic d’un sol ús que
no s’han consumit i a l’impacte mediambiental que no s’ha generat.

Premi a la petita empresa més competitiva
SAT APÍCOLA EL PERELLÓ – MEL MURIA
SAT Apícola El Perelló - Mel Muria és una empresa que treballa amb abelles des
de 1810 dedicada a la producció, envasatge i comercialització de mel. La
combinació de l’ofici dels mestres artesans de sis generacions d’apicultors, la
qualitat agroambiental de les muntanyes mediterrànies i una tecnologia
avançada els han permès crear una gamma de productes apícoles que
actualment exporten a una dotzena de països.
A més de l’elaboració de productes per al consumidor, Mel Muria també està
implicada en la divulgació de la tradició i la cultura apícola. L’empresa disposa
d’un Centre d’Interpretació Apícola de més de 300m2 que recull d’una manera
didàctica tot el que envolta el món del treball amb abelles i que han visitat més
de 90 centres educatius i 1.300 particulars durant el 2017.
El compromís de l’empresa amb la natura i el medi ambient l’han portat a
elaborar, entre d’altres, una nova gamma de productes bio el 2017, a través dels
quals han explorat nous horitzons per desenvolupar diferents productes
ecològics.

Premi a la mitjana empresa més competitiva
VOXEL GROUP
Voxel és un grup empresarial especialitzat en les transaccions electròniques
dedicat a digitalitzar els processos de facturació, pagament i transaccions
electròniques d’empreses turístiques, de restauració i del seu canal
d’aprovisionament. Compta amb més de 40.000 hotels, 1.000 operadors
turístics de més de 100 països diferents i amb els principals grups de restauració
espanyols integrats en la seva xarxa de transaccions electròniques, per mitjà de
la qual es processen més de 70 milions de factures l’any.
Les oportunitats de mercat i els objectius de creixement han portat la
companyia a augmentar la seva presència internacional durant el 2017, a
incrementar en un 26% la seva plantilla i a augmentar notablement la inversió en
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R+D+I. A més, durant aquest període Voxel ha fet una transformació
organitzativa basada en la metodologia scaling up, que garanteix el creixement
de l’organització a partir de la redefinició de processos, metodologies, estructura
i tecnologia.
A més del seu creixement durant el 2017, PIMEC també vol reconèixer el vessant
mediambiental de Voxel, ja que l’objectiu de l’empresa és aconseguir digitalitzar
tots els processos de facturació electrònica. Per això, ha impulsat el segell
“Nature Friendly Billing” dins la indústria turística mundial, i l’atorga a aquelles
empreses que, a banda de voler digitalitzar els seus processos, es comprometen
a eliminar el paper en els seus processos de facturació i en les seves relacions
comercials.
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Parlament del president de PIMEC
Molt Honorable President, Excelentísima Vicepresidenta del Gobierno de España,
Molt Il·lustre Ministre d’Andorra, Molt Honorable President del Parlament,
Excel·lentíssimes Delegada del Govern i Alcaldessa de Barcelona, Honorables
Vicepresident, Conselleres i Consellers, Molt Honorable Ex-president de la
Generalitat, Excel·lentíssim President de la Diputació de Barcelona,
Representants de Patronals i Cambres de Comerç, autoritats, senyores i
senyors, bona nit.
Aquesta és una nit de celebració i satisfacció: 31 anys que celebrem aquest
reconeixement de les pimes i autònoms de Catalunya. La meva sincera
felicitació a totes les empreses que s’han presentat i en especial les
guardonades, i també a l’amic i excel·lent empresari, Pere Relats, pel ben
merescut reconeixement.
També és una nit de records. De records per tres amics molt estimats que
darrerament ens han deixat. Recordem molt en Vicenç Paituví, que va ser
president de PIMEC Vallès Oriental, l’Enric Calvo, secretari institucional de PIMEC
Comerç, i en Josep Lluís Francesch, soci honorari i medalla al Reconeixement
Empresarial de PIMEC, i un dels impulsors de la fusió de les antigues patronals
SEFES i PIMEC l’any 1997. Va ser també fundador, primer president i president
d’Honor de la Fundació PIMEC. Descanseu en pau, amics. Una forta abraçada
per als seus familiars, que aquesta nit ens acompanyen.
La singladura que es va iniciar, fa casi 11 anys, amb en Josep Lluís Francesch
com a president de la Fundació PIMEC i que va continuar en Joaquin Llimona, ara
em complau a mi seguir-la com a nou president, vetllant pel foment dels valors
socials empresarials, tasca que ells van deixar a un nivell molt alt. Hem ajudat
unes 900 persones, empresàries i empresaris, a trobar un nou camí, una segona
oportunitat. Seguiré amb l’obra social que varen marcar els anteriors presidents.
A la Fundació ara comencem també una nova etapa. Una nova manera de fer i
ser empresa on les persones són l’element central. Farem un pas més per assolir
nous objectius que ens hem marcat. Sostenibilitat global, reputació i solvència
de l’entitat, tecnologies de futur i els canvis sociolaborals que comportaran,
valors, ètica i transparència són objectius pels quals, a partir d’ara, vetllarà la
Fundació.
Com ja s’ha dit abans, les Nacions Unides es van comprometre a implementar,
en el marc de l’Agenda 2030, els 17 “grans objectius de desenvolupament
sostenible – ODS”. Molts d’aquests objectius inclouen i comprometen les
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empreses per a la seva implementació, per anar cap a un creixement sostenible.
Doncs bé, una de les noves tasques de la Fundació serà la de donar a conèixer
aquests objectius a les pimes i ajudar-les a la seva implementació.
Aprofito l’ocasió per saludar la Sra. Cristina Gallach, que és l’alta comissionada
dependent del president del Govern, Sr. Pedro Sánchez, i responsable de la
l’Agenda 2030 i que avui ens acompanya.
Si ara parlem de la patronal, vull dir-vos amb orgull que ens fem cada cop més
grans. Fort increment de socis; lideratge de PIMEC Comerç, única entitat
patronal que ha signat el conveni de comerç; bona situació econòmica, acabem
d’inaugurar una nova seu de propietat a Lleida. També millora la nostra
representativitat i, en aquest sentit, vull destacar la nostra influència decisiva en
la aprovació de la nova Llei de Contractació que, sens dubte, marcarà un positiu
avanç de participació per a les nostres pimes.
Tot això és possible gràcies a l’excel·lent equip professional de 170 persones que
té la casa i als 500 empresaris i empresàries que, de manera desinteressada i
voluntària, treballem per a l’empresariat des dels òrgans de govern de les nostres
15 territorials. Em sento molt orgullós de tots ells. I no m’oblido dels 128.000 socis,
als quals agraeixo la seva confiança i suport en les darreres eleccions de juny.
Només puc dir-vos que no defallirem en la tasca de millorar tant la vostra
representació i defensa com la nostra representativitat.
Les nostres empreses van bé, malgrat certes informacions negatives que fa un
temps es donaven. Va anar bé el 2017 i encara va millor el 2018. El PIB de
Catalunya creix al voltant del 3% des de fa 15 trimestres seguits i per damunt
de la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol. Les vendes i la ocupació milloren
tant a Catalunya com a Espanya. La indústria i la construcció creixen per damunt
del 5% i el consum es manté.
Aquesta dinàmica podria alentir-se en els propers trimestres aquí i a la resta
d’Europa però creixerem al voltant del 2,6%, i aquest continuarà sent un bon
creixement, que també estarà per damunt de la majoria dels altres països de la
UE.
Un fet destacable de la recuperació econòmica el tenim en la millora de la
capitalització de les pimes en els darrers anys: la ràtio de Patrimoni Net sobre
Passiu és del 52%, una bona millora si la comparem amb l’any 2000, en què era
del 36%. S’han fet bé els deures empresarials, reforçant l’estructura financera de
les empreses, factor bàsic a tenir en compte, i més si recordem les conseqüències
de la darrera crisi.
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Es cert que hi ha uns núvols econòmics que haurem de seguir amb atenció perquè
poden tenir una incidència negativa en l’economia: les proteccions comercials
del president Trump i les reaccions que han desencadenat, el Brexit i la seva
incertesa, les discrepàncies amb Itàlia i certs països de l’Est,
l’elevat
endeutament d’Espanya i els alts preus dels carburants i el risc de pujades
d’interessos poden ser alguns d’aquests núvols a tenir en compte. Europa s’ha
d’enfortir políticament per fer front a aquests reptes i per consolidar-se com a
unió.
Deixeu-me que baixi al terreny dels reptes que tenim les pimes catalanes. Al
nostre entendre, calen actuacions efectives en diferents àmbits:
- Les pimes seguim pagant l’electricitat més cara d’Europa. Ho hem denunciat
de manera continuada. Dit això, voldria felicitar la ministra de Transició
Ecològica, la Sra. Teresa Ribera, per l’anunci de derogació de l’Impost al Sol i
sembla que també de l’Impost del 7% a la generació d’energia elèctrica. Són molt
bones notícies i, per primera vegada, sembla que es valoren les energies
renovables, que tant hem defensat en aquesta casa.
- Importància i compromís amb el Pacte Industrial de Catalunya, que comporta
fortaleses per la indústria i té molt de recorregut. És imprescindible cultivar
aquest sector com si fos l’hort més preuat. És una font innegable de progrés
tecnològic i social. Consellera Chacón, ens teniu al vostre costat en aquest
projecte.
- En la mateixa línia, cal potenciar la FP i adaptar-la a les necessitats de les
empreses. No ens cansem de dir que queda molta feina per fer i demanem que
s’hi esmercin la gestió i els recursos que calgui. Cal ajustar l’oferta i la demanda.
No pot ser que, amb l’alt atur que tenim i sense oblidar la renda garantida, no
trobem treballadors aptes per a moltes professions, fins i tot bàsiques i
demanem que es constitueixi de forma urgent la comissió rectora tripartida, que
porta un retard de 3 anys. La FP és fonamental per a la competitivitat
empresarial i també per a la població jove, que és el nostre futur.
Com un deure de totes les administracions, s’hauria d’actuar de manera seriosa
sobre l’economia submergida, sense recórrer al recurs fàcil o erroni que és culpa
de les pimes. Economia submergida és també fer el negoci aquí i pagar pocs
impostos en altres països. Amb franquesa, no sembla que hi hagi gaire voluntat
de resoldre-la.
Ens cal urgentment el Corredor Mediterrani. Sembla que el govern de Madrid
mostra ara més interès pel Corredor, cosa que no s’ha fet en els darrers anys. Des

13

de PIMEC seguirem reivindicant-lo com una infraestructura urgent i fonamental,
i ens ha sorprès que no fóssim ni informats ni convidats a l’acte reivindicatiu
celebrat fa poques setmanes a Barcelona, tenint en compte que representem la
veu del 99,9% del teixit empresarial: les pimes.
Cal millorar també la xarxa de rodalies catalanes. Valorem positivament que es
comencin a prendre decisions en aquesta direcció.
També esperem que es faci realitat el Règim Sancionador de la Morositat pel
qual tant hem lluitat. Fa 11 mesos que les ponències varen ser aprovades al
Parlament i, estranyament, aquest règim sancionador encara no s’ha aprovat.
Aprovechando la presencia, que agradezco, del presidente de la Generalitat y de
la vicepresidenta del Gobierno español, y aprovechando la oportunidad de que
representan dos recientes nuevos gobiernos, me gustaría poner de manifiesto
lo que piensan las empresarias y empresarios de PIMEC sobre la situación que
vive nuestro país después de todo lo ocurrido hace un año.
Creemos que es un momento favorable y urgente para construir verdaderos
puentes de diálogo y para solucionar agravios sociales, económicos y culturales
que mejoren las relaciones entre Catalunya y España.
Se nos han ido un buen puñado de domicilios sociales de empresas y nos duele
y, por qué no decirlo, nos sorprende en algunos casos. Creemos que ya es tiempo
de derogar el decreto que facilitó el traslado de sedes sociales. Es una cuestión
más simbólica que efectiva, pero hoy los simbolismos cuentan.
“Catalunya está infrafinanciada”, decía la ministra de Hacienda el pasado 5 de
octubre. ¡Esto es valentía política!! El diálogo abierto y constructivo es la mejor
forma de hacer política en un estado democrático y pensando también en el
futuro de las nuevas generaciones que, hoy por hoy, están muy decepcionadas
de la política.
Nuestro sistema democrático es mejorable. La separación e independencia de
los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es la columna vertebral de una
democracia avanzada y su correcto funcionamiento garantiza la solidez, la
calidad y la buena imagen de un país. En este sentido, creemos que hay
cuestiones previas y muy importantes a resolver en nuestras relaciones, que
ahora están en fase judicial y que probablemente requerirán una inteligente y
rápida solución política, y supongo que se entiende lo que quiero decir.
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Amb franquesa, no és fàcil conviure amb la situació actual. Però confio en la
fortalesa de Catalunya, del seu teixit econòmic i de la seva societat.
Per acabar, espero que us estigueu trobant a gust en aquest sopar de la 31a
edició dels Premis Pimes. Avui, un cop més, us encoratjo a continuar lluitant, dia
rere dia, pels vostres negocis, que són el present i el futur del país. Com sempre,
ens tindreu al vostre costat.

Moltes gràcies i fins l’any vinent!
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Autoritats confirmades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat
Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern
M. Iltre. Gilbert Saboya, ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació
d’Andorra
M. Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya
Excma. Sra. Teresa Cunillera, delegada del Govern a Catalunya
Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona
Excma. Sra. Cristina Gallach, alta comissionada per a l’Agenda 2030
Hble. Sr. Pere Aragonés, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda
Hble. Sra. Elsa Artadi, consellera de la Presidència
Hble. Sr. Ernest Maragall, conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat
Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Hble. Sra. Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement
M. Hble. Sr. Artur Mas, expresident de la Generalitat
Excm. Sr. Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona
Excm. Sr. Miquel Valls, president del Consell de Cambres de Catalunya
Hble. Sr. Fares Yasir, cònsol general del Regne del Marroc a Barcelona
Excma. Sra. Mercè Conesa, presidenta del Port Barcelona
Il·lm. Sr. Josep Andreu, president port de Tarragona
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Programa previst
18.30 h.

Acreditació dels mitjans de comunicació – Vestíbul d’accés al Palau.

19.30 h.

Arribada dels assistents

19.45 h.
h

Arribada d’autoritats, accés per la porta d’oficines del MNAC, davant
Palauet Albéniz. (Els mitjans gràfics podran prendre imatges de l’arribada
i les salutacions, sempre i quan s’hagin acreditat prèviament).

19.55 h.

Arribada de l’Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern

2 0.00 h. Arribada del president de la Generalitat, la comitiva el rep a l’exterior.
20.15 h.

INICI DE LA CERIMÒNIA
o
o
o

o
o

o
o
o

Obertura de l’acte
Missatge d’agraïment de la Fundació PIMEC
Lliurament de la Medalla al Reconeixement PIMEC
Lliuren el guardó l’Excma. vicepresidenta del Govern i el
President de PIMEC
Missatge de l’Excma. alcaldessa de Barcelona
Lliurament dels 10 premis de la nit
Lliurats pel M.H. president de la Generalitat i el president de
PIMEC
Missatge del Sr. Josep González i Sala, president de PIMEC
Intervenció de l’Excma. Sra. Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern
Cloenda de l’acte de lliurament a càrrec del M. Hble. Sr. Quim Torra,
president de la Generalitat de Catalunya

21.45 h.

Inici del sopar

23.05 h.

Cor infantil internacional que canta un “himne” en diversos idiomes, amb
l’objectiu de promoure les segones oportunitats.
o Introducció de la presentadora
o El promotor i membre del Patronat de la Fundació PIMEC, Sr. Torres,
explica el projecte de l’himne a l’ONU
o Cor infantil

23.25 h.

Finalització de l’acte
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Dades d’interès
o

Mapa d’accés al MNAC

o

Organització de sala (taules de premsa: 17, 280 i 170)
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Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

