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Carta al soci/a de Pimec  

 
 

Benvolgut/da, 
 

Fins avui, i en tota la seva història, Pimec només ha conegut el 
tarannà imposat per un president. 

Ell mateix diu en la seva carta de comiat," les empreses son 
instauradores d'estabilitat " sembla que aquesta ha esta la seva 
obsessió ," i que el seu successor mantingui el tarannà." O sigui 
estabilitat i pocs riscos .  

Això explica que en tants anys Pimec no hagi arribat a tenir cap 
força davant de les administracions i els agents socials.  

La nostra llista d'objectius es molt similar a la que al llarg del 
temps ha tingut Pimec, però amb una gran diferencia, nosaltres 
sabem com tenir una influencia decisiva.  

No serveix de res fer llargues llistes amb objectius. 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible , (ODS), retallar 
l'atur, millorar la fiscalitat, fins i tot Fam Zero, son objectius que 
tots compartim.  

La nostra aportació son accions per assolir aquests objectius. Tot 
passa per dotar a aquesta patronal de la força de la 
representativitat que es mereix.  

No ens podem conformar amb la celebrada paritat. d'aquesta 
manera s'ha arribat aquí,  a una patronal fluixa i plena de 
complexes.  
 

Ara es l'hora de fer-ho ! 
 

 

 

Pere Barrios                                                             

Candidat a la presidència de Pimec. 

tu votes. 

tu comptes! 



“Volem una Pimec sense complexes” 
 

 
 

PROGRAMA ELECTORAL D’EINESPIMEC: 

  

1. Volem un President Empresari. 

2. Serem la 1a Patronal de Catalunya. 

3. Transparència. Obrirem les Portes. 

4. Descentralització i delegació real. 

5. Democratització i participació. 

6. Dinamització: Òrgans executius, no decoratius. 

7. Autònoms (300.000 empreses catalanes abandonades) 

8. Estímul a l’activitat econòmica: 

8.1 Simplificació administrativa.  

8.2 Economia circular i sostenibilitat. 

8.3 Industria 4.0 

8.4 Igualtat. 

8.5 Covid 19. Ajudes Next Generation. 

8.6 Formació a través FP Dual. 

8.7 Impostos. Hisenda Catalana.  

8.8 Internacionalització. 

8.9 Infraestructures.  

8.10 Finançament. 

8.11 Start-ups i Joves Empresaris. 

 



“El president de Pimec no ha de 
cobrar” 

 

   
 

1. Volem un President Empresari. 

Des de sempre la presidència ha estat un càrrec de representació i 
creiem que l'ha d'ocupar un empresari amb mèrits demostrats en la 
seva trajectòria empresarial. 

No ens sembla adequat que ara, amb l'objectiu d’assegurar la 
continuïtat, es proposi un empleat com a successor, per ocupar aquest 
lloc. Un "professional incansable" en paraules del president sortint. 

També ha estat sempre un càrrec no remunerat i creiem que així ha de 
seguir sent.  

 

2. Serem la primera Patronal de Catalunya. 
Hem de dotar aquesta patronal de la força necessària per esdevenir la 
primera del país. 

Aspirem a ser la patronal de totes les Pimes del país i que aquesta 
tingui la representativitat de les que són el 99.8 % de les empreses 
catalanes.  

S'han de disminuir els esforços per oferir serveis de gestoria o 
d'acadèmia, que poden fer altres empreses, i passar a tenir més 
capacitat de resposta en les consultes i preocupacions de les empreses. 

Aquestes serveis administratius no són l'objectiu d'una patronal. 

“La patronal que volem ha de tenir més cervell"  per ser capaç 
d'orientar als socis davant dels seus dubtes i, sobretot, ha de tenir la 
representativitat suficient per plantar cara davant de les 
administracions, els sindicats, i qualsevol altre agent social. 

 

 

 

 

Tu Votes. 
Tu Comptes! 

 

 



“Per primer cop, hi ha un dret a 
decidir a Pimec” 

 

 

 
 

3. Transparència. Obrim les portes. 

Entre tots farem de la PIMEC la primera patronal de Catalunya i per 
encarar aquest repte és imprescindible dotar-la d’uns valors 
accentuadament democràtics. 

 
Els socis i sòcies demanden cada vegada més major informació de les 
diferents actuacions que es duen a terme dins l’entitat, i és només a 
través de la Transparència que tots els que formem part de PIMEC 
podrem valorar la gestió i realitzar una participació activa. 

 

Des de la candidatura d’EINESPIMEC, encapçalada per Pere Barrios, 
entenem la Transparència com un indicador fonamental de qualitat 
democràtica de qualsevol administració que aspiri a ser-ho.  

 

Només partint d’aquest compromís serà possible que els socis i sòcies 
de la PIMEC siguin coneixedors, no tant sols de la gestió dels recursos 
per part dels òrgans de govern, sinó també de les oportunitats que es 
generen dia a dia i dels processos interns que existeixen dins la PIMEC. 

És per tot això que la candidatura EINESPIMEC adquireix el compromís 
inequívoc de fomentar la Transparència de les seves actuacions, 
garantint l’accés a la informació pública i detallada amb l’objectiu 
d’acostar l’Administració a tots els socis i sòcies de l’entitat. 

 

4. Descentralització. 
Històricament, en el món empresarial, una de les realitats era que la 
distància entre el teu projecte i la capital del país era inversament 
proporcional a les opcions d’èxit.  

No és una casualitat l'aglomeració d’iniciatives en l’àrea metropolitana, 
que s’estenen com una taca d’oli als territoris immediats, però sense 
arribar a les comarques més allunyades de ponent, terres de l’Ebre, etc. 
Donarem veu i escoltarem a tot el territori, atorgarem el protagonisme 
i l’empenta a aquells territoris que algú va oblidar. 



“Cambiarem el tarannà actual” 
 

 
 

5. Democratització i participació. 

Durant dècades PIMEC ha estat presidida i governada pels mateixos, 
sense que ni tan sols els associats/des hagin pogut escollir als seus 
representants, degut a l’existència permanent d’una “candidatura 
única”. Això s’ha traduït en una manca de participació plural i efectiva 
de la gran massa d’associats/des.  

Ja és hora de sacsejar l’entitat i capgirar aquesta deriva monocolor. Per 
fer-ho reivindiquem que PIMEC esdevingui una patronal democràtica 
en dos sentits diferents: 

• Internament, és necessari democratitzar la informació i de 
retruc poder democratitzar també les decisions. La manca 
d’informació ha esdevingut crònica. En el moment que vivim, les 
tecnologies ens permeten interactuar de moltes formes i arribar 
a consensos de manera molt eficient dins de l’organització. 
Necessitem informació en dos sentits, tant a totes les sectorials 
com al territori. Aquesta informació sectorial és bàsica per recollir 
les necessitats del sector i poder prendre les decisions oportunes, 
de manera territorial: els problemes d’un mateix sector, segons la 
visió de cada territori, poden ser molt diverses. 

Ara tenim les eines tecnològiques i, en el cas d’EINESPIMEC, la voluntat 
de democratitzar aquesta informació. I el que és més important: les 
accions a emprendre per poder solucionar-ho. 

• Però democratitzar també vol dir que el pes dels autònoms i de 
les micro, petites i mitjanes empreses tinguin el mateix pes que 
les grans empreses, que d’altra banda ja tenen els seus convenis 
particulars. Democratitzar vol dir donar veu a tothom i que 
tothom se senti representat. Per això és tan necessari que PIMEC 
sigui una Patronal democràtica i esdevingui la primera patronal 
del país. 

El vot electrònic. És evident que el vot electrònic és un mitjà per 
democratitzar les eleccions de qualsevol entitat i incrementar la 
participació. “Afavoreix el control, la seguretat i la transparència”, tal i 
com afirmava la mateixa PIMEC en motiu de les eleccions a la Cambra 
de Comerç de Barcelona del maig de l’any 2019. El que sorprèn és que 
l’actual direcció de PIMEC reivindiqui el vot electrònic, quan es tracta 



de que les empreses i els autònoms participin en processos electorals 
de terceres entitats, però No quan es tracta de les eleccions de PIMEC 
(ni tan sols, en escenaris de pandèmia com el que patim).       

Des de la candidatura d’EINESPIMEC promourem la implantació del 
vot electrònic per les properes eleccions de PIMEC, així com les eines 
tecnològiques que garanteixin la participació directa i en remot per 
part dels socis en la gestió de la nostra entitat i els seus diferents òrgans 
de govern i gestió (Assemblea, Junta Directiva, Comitè i Comissions).  

 

La democràcia i la participació no ens fan por. 

 

 

6. Dinamització: Òrgans executius, no decoratius. 

Dinamitzar és molt més.  

Dinamitzar vol dir apropar-se a les empreses i autònoms, escoltar-los, 
analitzar i proposar accions. Accions que ajudin a les empreses a ser 
més competitives, treballant des de diferents perspectives, en visió local 
i nacional. 

Dinamitzar vol dir dotar d’eines individuals i grupals, ajudar a les 
empreses donant-los més visibilitat dins d’un mercat cada cop més 
globalitzat. 

Dinamitzar és proposar accions que ajudin a les empreses i autònoms 
a créixer. 

Dinamitzar vol dir “no parar”, proposar, actuar i mesurar els resultats 
finals. 

Dinamitzar és treballar al costat dels socis en favor del seu benefici. 

Volem una nova PIMEC que ajudi a dinamitzar als seus socis.  

Dinamitzar Comerç, Turisme, Serveis, Indústria... Hem de dinamitzar 
tots els sectors. 

Volem Òrgans executius, no decoratius. 

 

 

 

 

 



 

7. Autònoms. 

 
Els autònoms, l’ADN de PIMEC, som la gran majoria dels empresaris 
catalans. Som l’empresa més gran de Catalunya, però també la més 
oblidada.  

 

La  nova PIMEC, és focalitzarà en els esforços com a patronal, en donar 
suport als autònoms, en defensar els nostres interessos i dotar-nos 
d’altaveu en les nostres reivindicacions. Junts podem ser molt forts per 
defensar-nos i actuar com a grup de pressió.  

Necessitem que algú ens representi i defensi, des de Vielha fins a les 
Terres de l’Ebre. Menys paraules i més fets. 

 

8.1 Simplificació administrativa. 
En el context actual és necessari aprofundir en fórmules més àgils i 
eficients que comportin nous formats de relació entre l’Administració i 
les empreses. 

Cal transitar cap una autèntica “Administració electrònica” que 
comporti una modernització dels diferents nivells d’Administracions 
que intervenen en la vida dels ciutadans i les empreses. 

En aquest sentit, una de les vies a promoure per facilitar les gestions de 
les empreses consisteix en establir una autèntica “finestra única” de 
l'Administració pública, estenent-se a tots els seus nivells, tant 
territorials com funcionals.  

Aquesta “finestra única” ha de comportar un nou sistema de 
funcionament, obligant a les Administracions públiques a establir el 
sistemes necessaris d'interoperabilitat i interconnexió amb tots els seus 
organismes i empreses públiques, per tal de simplificar totes les 
gestions que una empresa necessita realitzar. 

La pandèmia mundial provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha posat 
de manifest les carències de l’Administració per fer front de forma àgil i 
eficient a les gestions que les empreses han hagut de dur a terme en 
diferents àrees (laboral, tributari, processal, etc.) i nivells competencials.  

Cal endegar un profund procés de transformació digital, per tal 
d’aprofitar totes les eines tecnològiques, amb l’objecte de simplificar, 
agilitzar, ampliar i automatitzar els processos i gestions a realitzar amb 



l’Administració pública, posant els ciutadans i les empreses en el centre 
del servei públic que es mereixen. 

A nivell mundial existeixen exemples de països com Estonià, on s’ha 
demostrat que la clau del seu èxit no ha estat tant el factor tecnològic, 
com la voluntat política i institucional de voler fer de l’Administració 
pública una autèntica eina al serveis dels seus ciutadans i empreses.  

 

Catalunya ha de posar en valor la seva creativitat i tenir el coratge 
necessari per trencar barreres i tòpics, per innovar en la configuració de 
l’Administració del segle XXI sobre la base de principis com la 
cooperació, la col·laboració públic-privada, l’apoderament dels 
ciutadans i empreses, la transparència i la participació.  

 

8.2 Economia circular i sostenibilitat. 

Els reptes de la societat actual són interessantíssims pel que fa a la 
sostenibilitat i l'economia circular.  

Les polítiques derivades del Pacte Verd Europeu (Green Deal) de la Unió 
Europea que es veuran impulsades pel programa New Generation, 
entre altres, han de ser el nostre referent.  

I el nostre teixit de persones autònomes, micro, petites i mitjanes 
empreses, gremis, associacions i federacions hem de ser motors 
d'aquesta nova societat de l'Economia verda, que hem d'entendre 
com una oportunitat d'innovació, de creixement i beneficis.  

I per fer-ho possible, la PIMEC ha de liderar, aportant visió, suport i 
acompanyament proper, difonent casos d'èxit i bones pràctiques, 
fomentant projectes d'economia circular, detectant sinergies entre 
associats i cercant aliances entre aquests, promovent la cooperació 
amb altres entitats, des de la recerca a la formació, a la producció i a la 
comercialització.  

Redoblarem els esforços en la detecció i captació d'ajuts pels seus 
associats, i en el suport en la tramitació i gestió d'aquests, per fer 
possible la transformació en els àmbits de l'eficiència energètica, de les 
energies naturals, de la simbiosi industrial, de la descarbonització i zero 
emissions, o la millora de la petjada hídrica, entre altres.  

Perquè els consumidors, que som tots, cada dia exigim més valor 
compartit: creixement econòmic, social i més que mai ambiental. Fem 
entre tots la Catalunya de l'Economia Verda, referent a Europa i referent 
al món. 

 



8.3 Industria 4.0. 
La Indústria 4.0 implica la promesa d'una nova revolució que combina 
tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies 
intel·ligents que s'integraran en les organitzacions, les persones i els 
actius. La indústria 4.0 pot millorar les operacions de negoci i el 
creixement dels ingressos, transformant els productes, la cadena de 
subministrament i les expectatives dels clients. És probable que 
aquesta revolució canviï la forma en què fem les coses, però també 
podria afectar com els clients interactuen amb elles i les experiències 
que esperen tenir mentre interactuen amb les empreses. 

 
8.4 Igualtat. 
Aplicar la perspectiva de gènere en totes les iniciatives, propostes i  
regulacions que es proposin, i defensar-les davant dels diferents 
estaments i taules on es participi. 

 

La Igualtat ha de ser transversal a totes les estructures de la PIMEC. 

 

 
Visibilitat de  les desigualtats que encara existeixen en el món 
empresarial com la bretxa salarial, l’emprenedoria, el finançament, les 
dones autònomes i l’accés als llocs de decisió econòmica i empresarial 

Transformar la  Comissió de Dones i Empresa vinculada directament a 
Presidència, amb delegació representativa en tot el que fa referencia a 
les Dones i amb representació territorial. 

Estarà formada per : 

• Una representant de cada delegació del territori 
• Una representant de cadascuna de les comissions de PIMEC 
• Representants de les diferents Associacions de empresàries  
• Expertes, empresàries, autònomes, i professionals. 
• Una representant de la Comissió Dones, Economia i Empresa 

del CNDC. 

 

 

 

 

 



8.5 Covid 19. Ajudes Next Generation. 

La crisi del COVID-19 ha generat un gran impacte en la economia 
mundial.  

Per primera vegada, des de les institucions europees -i de forma 
coordinada amb tots els països de l‘entorn europeu-  es posa a l’abast 
d’aquests mateixos països uns Fons de diner ingents anomenats 
“Next Generation  EU” per donar suport a les economies, i empreses 
més afectades, i així mateix, que serveixin per transformar a través 
d’aquests Fons la economia actual a una economia mes sostenible, mes 
cohesionada socialment i mes digitalitzada. 

És en aquest marc que el rol de PIMEC ha de ser Proactiu per vetllar per 
l’adequada distribució d’aquests fonts, tant des del punt geogràfic; 
preservar la importància de Catalunya dins el pes econòmic d’Europa, i 
fer valer Vicepresidència de PIMEC a la patronal europea de pimes SME 
UNITED, per influir i protegir lesa nostra economia i les nostres PIMES. 

Propostes d’actuació:  

• Creació de la comissió de seguiment: “Comissió per la distribució 
dels Fons Europeus NGEU a Catalunya”. 

• Formació i divulgació dels criteris i requeriments que fixi la 
comissió europea per acollir-se a aquests Fons per captar el 
màxim import,  i fomentar que el màxim nombre de beneficiaris 
siguin pimes, i no empreses d’una envergadura superior (IBEX; 
etc.). 

• Fomentar des de PIMEC els tres eixos sobre els que es basen en 
la Cohesió social, l’economia sostenible i la digitalització. 
 

8.6 Formació a través de la FP Dual. 

 
Uns dels elements més importants de l'empresa actual és els seu 
capital humà.  
 
 
Tenir un capital humà competitiu, pot ésser l’element diferenciador i 
alhora competitiu en el mercat. Mantenir aquest capital humà és feina 
de l’empresa, però ajudar-lo a cercar pot ésser una de les funcions de la 
nova PIMEC.  
 
En què ens pot ajudar la nova PIMEC? Potenciant la FP Dual, ens pot 
ajudar a la creació des dels centres formatius, a formar aquest capital 
humà, i incorporar lo a les nostres empreses.  



 
Si utilitzem bé la FP Dual i dotem de les necessitats que tenim les 
empreses als centres formatius, podrem vehicular, les necessitats de les 
empreses amb els alumnes. D’aquesta manera, podrem incorporar nou 
talent i capital humà a les nostres empreses. 
 
Des de la nostra candidatura, som conscients que aquest ha d'ésser un 
dels nostres pilars de treball, per a ajudar a que les empreses catalanes 
siguin més competitives. 
 
8.7 Impostos. Hisenda catalana. 

Actualment existeixen una sèrie de impostos cedits i gestionats a la 
Generalitat. Cal destacar els ja més coneguts com l’Impost de 
Successions i Donacions i l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics documentats, però també hi ha altres impostos cedits, 
bé en la seva totalitat o en un percentatge elevat, nomenats especials.  

I no oblidar-nos de l’Impost sobre la Renda que està cedit en un 50% i 
el del Patrimoni en un 100%.   

La cessió d’aquests impostos permet a la Generalitat de Catalunya 
desenvolupar la  recaptació i poder aplicar unes deduccions i 
bonificacions. També permet tenir els seus propis criteris  i valoracions.  

És en aquest marc que el rol de PIMEC ha de ser la comunicació amb el 
Departament de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per informar a 
les empreses i empresaris quina normativa fiscal els afecta en algunes 
de les seves decisions, potenciar la pròpia web de la Generalitat i els 
programes de ajuda que existeixen de cara desenvolupar i augmentar 
la pròpia capacitat de recaptació de la Generalitat com una de les 
estructures bàsiques de país.  

Propostes d’Actuació. 

• Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per crear un efecte 
comunicador dels actes que estan subjectes a tributacions o 
inclús que poden millorar-les  

• Donar visualització d’aquests tributs i informar al teixit 
empresarial català on s’inverteixen aquests imposts. 

• Formació i divulgació tant dels impostos cedits com de les eines 
i programes de ajuda per fer les liquidacions dels impostos.  

• Col·laborar amb el Departament d’Economia i Hisenda de la 
generalitat, a l’hora de reivindicar la potenciació de la Hisenda 
Catalana, tant per augmentar la recaptació,  com per millorar la 
inversió pública a Catalunya 



• Vetllar per lar correcta informació i quantificació del dèficit fiscal 
que suporta Catalunya entre els nostre col·lectiu d’empresaris i 
professionals autònoms i desenvolupar aquesta sensibilitat. 

 

8.8 Internacionalització. 

 
Foment, formació i promoció del teixit empresarial per incentivar i 
incrementar les seves exportacions i la seva internacionalització. 
 
Accés i acompanyament als programes europeus que es dediquen a 
aquests afers; PIMEC s’implicarà, participant-ne com a “partner” en els 
mateixos, quan així calgui o sigui aconsellable. 
 
Com que no podem, ni pretenem, ser experts en les múltiples branques 
que engloba aquesta àrea, des d’EINESPIMEC pensem que es molt més 
pràctic, eficaç i eficient estrènyer complicitats íntimes i acords de 
col·laboració amb els ens i institucions que ja ho son en cada camp, mes 
que engruixir la nostra estructura organitzativa (cosa que a més implica 
estar-hi competint innecessàriament). 
 
Internacionalització també vol dir fer “el camí invers”: fomentarem, 
donarem suport i col·laborarem activament amb totes aquelles 
iniciatives públiques, privades o mixtes que incentivin tant  
l’establiment d’empreses estrangeres (preferiblement aquelles que 
comportin creació de llocs de treball)  al territori català com per reforçar 
la creació d’aliances estratègiques entre empreses catalanes i 
estrangeres en aquest sentit.  
 

Ens comprometem a estar al dia i posar a disposició de les empreses de 
PIMEC d’aquells instruments i ajuts financers tant nacionals com 
europeus que s’emmarquin en programes per dur a terme tot el 
proposat en els punts anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.9 Infraestructures. 
 
Parlar d’infraestructures es un tema molt ampli: gestió d’aigua, energia, 
transports, telecomunicacions, residus... 

Hem de tenir clar cap on volem anar socialment, econòmicament i 
ambientalment. 

Catalunya té un dèficit en infraestructures que perjudica la 
competitivitat econòmica. Hem de parlar de la incidència en ports, 
aeroports, sistema ferroviari i sistema viari. 

Des d’EINESPIMEC, volem defensar un país ben connectat, al servei 
de la nostra economia. 

Si sabem aprofitar l’oportunitat de defensar la formula per reactivar 
l’economia i assentar les bases per a que les nostres empreses siguin 
mes competitives en el futur. Si tenim bones connexions viàries, 
ferroviàries i tecnològiques per totes les comarques, farem que les 
nostres empreses siguin més competitives. 

Hem de proposar al govern, les determinacions més adients per 
actualitzar la construcció i modernització de tota mena 
d’infraestructures del nostre país. 

Avui en dia, els “timmings” logístics son un factor de competitivitat 
entre les empreses. Fer els ports catalans competitius, es fer les 
empreses catalanes competitives. 

Hem d’entendre que les mercaderies als ports mediterranis, amb una 
bona connexió viaria i ferroviària, són infinitament mes àgils i atractives 
per a les mercaderies exteriors. 

 

8.10 Finançament 

El finançament empresarial, sempre ha estat uns dels punts més 
importants a l‘hora de gestionar i desenvolupar les empreses, tant les 
grans empreses com les petites i mitjanes (PIMES), de fet, es podria dir 
que és molt més reptador i complex l’accés al finançament de les 
petites empreses que el de les grans empreses. 

Cal comentar també, l’impacte que ha tingut en aquest procés de 
concentració, la pràctica desaparició del Model de Caixes d’estalvi (tant 
particular a Catalunya i al Sud d’Europa) que també posen en RISC  
d’“EXCLUSIÓ FINANCERA”,  una part important del nostre teixit 
empresarial, que abans estava ocupat per les Caixes, així com la 
“desertització geogràfica” per part d’algunes entitats financeres 
(tancament oficines, etc.) de pobles més petits, com un factor més que 
dificulta l’accés al finançament de les empreses.  



Propostes d’Actuació. 

• Elaboració d’un mapa bancari català. Per conèixer les quotes de 
mercat de les diferents entitats financeres, i treballar per evitar 
caure en el que pot arribar a ser un OLIGOPOLI bancari a 
Catalunya, com alguns indicadors comencen a suggerir

• Treballar des de PIMEC  per a que es donin les condicions per 
atraure nous operadors i proveïdors financers a Catalunya. 
L’objectiu és que no vinguin només a invertir, sinó treballar per a 
que proveïdors financers diversos tinguin òrgans al màxim  nivell 
de decisió a Catalunya (bancs, Fons , etc.)

• Donar a conèixer Catalunya com un HUB Financer, no nomes  per 
rebre inversió sinó per instal·lar mes operadors de tot tipus. Bancs 
Privats, Bancs Públics, Fons d’Inversió, Noves plataformes 
tecnològiques FINTECH, etc.

• Desenvolupar la cultura financera per fomentar que l’estalvi 
Privat  flueixi de forma més directa a l’entorn Start-up ja existent 
a Barcelona i el seu entorn, per donar suport a aquests grans 
creadors d’ocupació que són les Start-up i la nova economia. 
Hem de captar també talent financer, -no nomes tecnològic- 
per afavorir aquesta nova realitat.

• Creació de l’observatori del “Finançament català” per saber de 
forma certa quina és  l’actuació de la banca comercial al nostre 
territori, més enllà de eslògans comercials;  així com mantenir 
diàleg amb aquestes entitats que permetin una millor adaptació 
de les entitats financeres a les necessitats reals de la economia i 
societat  catalana i no a l’inrevés

• Revisar i desenvolupar els serveis que ofereix Pimec de suport a 
l’accés a tots els tipus de finançament (Bancari, fons inversió, 
fintech, diner públic d‘entitats catalanes, estatals i europees).

• Enfortir i dinamitzar la relació amb el “BME Gowth (antic MAB –
Borsa per Petites i Mitjanes empreses), per a que també sigui 
visualitzat com una eina d’accés al finançament per augmentar 
el tamany de les empreses catalanes i afavorir el seu creixement. 
L’objectiu és que cotitzin al MAB el mateix nombre d’empreses 
petites i mitjanes que les que cotitzen a altres mercats europeus. 
En el  MAB actualment cotitzen unes 30 empreses; quan en 
països com França, Anglaterra i Alemanya  el nombre és molt 
superior.



• Afavorir el creixement de les empreses a través de la millora de 
l’accés al finançament com a punt crític, donat que el tamany de 
les nostres PIMES, es un punt feble en relació a altres àrees 
europees com son Alemanya, França, Itàlia, etc. 

 

8.11 Start-ups i joves empresaris. 

• Reforçarem l’espai Pimec Joves amb determinació per tal de recolzar 
a tots els membres i nous socis empresaris del país amb suport en varis 
nivells.   
 

• Consolidar l’espai de trobada amb nous esdeveniments i networking. 
  

• Serveis de formació i mentoratge professional a mida i subvencionada; 
serveis de consultoria i financiació. Acords i gestió amb les institucions 
i entitats del país i Europa que es pugui per a accedir a totes les ajudes 
possibles a noves empreses.  

• Assessorament als projectes d’innovació, tecnològics i internacionals 
per a fer-los créixer. 

• Creació del Lobby d’Start-ups de Catalunya. 
Millorar la regulació, simplificar i eliminar obstacles per crear i fer créixer 
Start-ups. Coworking i sinergies amb Acció (Generalitat); Cambres de 
Comerç; eurecat; BCNTechCity; innovacat i altres entitats per a 
promocionar i representar les noves empreses amb un Lobby amb 
força a tot arreu. 
 

• Creació dels Premis Pimec Jove al millor projecte empresarial. 
 

• Ampliació de la xarxa de partners amb serveis amb avantatges per a 
socis. Acords amb les principals fires de Catalunya, Espanya i Europa per 
a missions empresarials conjuntament amb altres entitats.  
 

• Gratuïtat de la quota el primer any de soci de PIMEC. Preus especials 
per a serveis de PIMEC a mida. 

 

 

                                                                          Tu Votes. 
                                                                          Tu Comptes! 
 

 
 


