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Fepime Catalunya, la Federació de la Micro, Petita i 
Mitjana empresa de Catalunya, organitza el seu 
4rt Congrés de la Micro, Petita i Mitjana empresa de 
Catalunya 2021. Es tracta de 21 trobades virtuals amb 
les organitzacions territorials i sectorials que formen 
part de la nostra Federació i que representen a 
pràcticament la totalitat del teixit empresarial català. 

Aquest any, sota el lema “Resiliència, digitalització i 
sostenibilitat, les claus per a la recuperació de la 
Pime catalana”, Fepime vol conèixer de primera mà 
quina és la situació de les pimes catalanes després 
d’un 2020 marcat pel pas de la Covid-19.

La pandèmia no sols ha saturat el sistema sanitari 
català, sinó que també ha condicionat l’activitat 
empresarial, derivant en una crisi econòmica que es 
continua allargant en el temps a causa de les mesures 
restrictives que s’han anat aplicant amb l’objectiu 
d’evitar la propagació de la malaltia.

En les sessions de treball que conformen aquest  4rt 
Congrés, es pretén establir un diàleg interactiu per 
abordar les preocupacions de les pimes en aquest 
context excepcional, així com, debatre sobre possibles 

accions que puguin facilitar una recuperació 
empresarial resilient, digital i sostenible.

Les trobades amb les diferents organitzacions estan 
programades com a sessions virtuals de treball per 
recollir les principals inquietuds de les empreses en 
els diferents àmbits com poden ser, les 
infraestructures, el finançament, la fiscalitat, la 
innovació, la internacionalització, les relacions laborals, 
el consum energètic, els tràmits administratius, la 
formació o la competència deslleial, sempre des de la 
perspectiva de la Pime.

Les conclusions de les sessions permetran redactar un 
document que resumeixi el resultat del diàleg amb 
cada sector i territori representat, amb l’objectiu de 
transmetre una imatge fidel de la situació de la Pime 
catalana i aportar recomanacions vàlides per a la 
recuperació empresarial.

L’acte de clausura del 4rt Congrés de la Micro, Petita i 
Mitjana empresa de Catalunya 2021 es realitzarà en la 
seu de Fepime (Via Laietana 32, Barcelona) el proper 15 
de juny, de 10 a 11:30 hores). 
 



(*) Calendari de les sessions de treball:

Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Associació Empresarial de Publicitat

Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)

CECOT

Agrupació del Baix Vallés (AIBV)

Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Consell Intersectorial D’empresaris De Sabadell I Comarca (CIESC), Confederació De La Indústria 
Textil (TEXFOR) i Gremi De Fabricants De Sabadell

Gremi d’Hotels De Barcelona

Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i Federació Provincial d’Empresaris 
de Comerç de Lleida (FECOM)

Consell Empresarial d’Osona (CEDOSONA)

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Associació Catalana d’Empresàries i Executives (ACEE)

Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)

Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Institut Agrícola  - Associació d’Empresaris Agraris

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)

Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)

Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB)

FEBRER

MARÇ 

ABRIL

MAIG

Acte de Cloenda, 15 de juny. Programa: 
 
11:00 h Benvinguda a càrrec de María Helena de Felipe, Presidenta de Fepime Catalunya

11:10 h Intervenció del Sr. Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball 

11:20 h Intervenció del Sr. Alban Maggiar, President d’SMEunited (Intervenció Online)

11:30 h Exposició de les conclusions del 4rt Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

  • Vídeo resum sessions de treball amb les diferents organitzacions i associacions

11:50 h Taula Rodona:

  • Aurelio Lopez de Hita, president CEPYME Aragón

  • José Manuel de Riva, vicepresident CEPYME i expresident d’AMETIC (Associació Multisectorial
   d’Empreses de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Electrónica)

 Modera: María Helena de Felipe

12:10 h Intervenció Online Sr. Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYME del Ministerio de Industria,
 Comercio y Turismo de España

12:20 h Intervenció del Honorable Sr. Pere Aragonès, Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda 
 de Catalunya 

12:30 h Cloenda a càrrec de María Helena de Felipe, Presidenta de Fepime Catalunya

* Abans de començar l’acte es farà foto de família. Díptic Provisional i subjecte a canvis 
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