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Rescatem PIMEC!
Eines PIMEC és un projecte guanyador que aposta per una
gestió democràtica i moderna de la patronal i que vol
posar-la al servei de Catalunya.
És imprescindible que una estructura de poder en l’àmbit
econòmic com PIMEC tingui un govern independentista.

Pere Barrios, president!
Pere Barrios, (Caldes de Montbui, 1961)
president i fundador del grup RECAM
LASER, garanteix un canvi de gestió de la
patronal després de més de vint-i-cinc
anys d'un govern que ha monopolitzat la
institució, l'ha aïllat del seu entorn i
allunyat de les sòcies i socis.
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EINESPIMEC
Els nostres principis
SINÒNIM D'UN PRESIDENT EMPRESARI
La presidència l'ha de continuar
ocupant un empresari i ha de ser un
càrrec no remunerat.

FEM DE LA PIMEC LA PRIMERA PATRONAL DE CATALUNYA.

Hem de dotar-nos de la força
necessària per ser la patronal de totes
les Pimes!

ENS COMPROMETEM AMB
LA TRANSPARÈNCIA.

Fomentarem la transparència de les
actuacions, garantirem l'accés a la
informació pública i detallada.

APOSTEM PER LA DESCENTRALITZACIÓ I LA DELEGACIÓ REAL.
Donarem veu i escoltarem tot el
territori, atorgarem el protagonisme i
l'empenta a aquells territoris que algú
va oblidar.

Vols delegar el teu vot?
Contacta'ns!
Assemblea Nacional Catalana
Carrer de la Marina, 315,
08025 Barcelona
93 347 17 14
einespimec@assemblea.cat
EinesPimec.cat

VOLEM UNA PATRONAL DEMOCRÀTICA I
PARTICIPATIVA.

Ja és hora de sacsejar l'entitat i capgirar
les dinàmiques monocolor que han
regit l'entitat els darrers vint-i-cinc
anys.

DINAMITZEM LA PIMEC.

Serem a prop de les empreses i
autònoms, els escoltarem, analitzarem i proposarem accions que
fomentin la competitivitat.

PROTEGIM A TOTES I TOTS ELS
AUTÒNOMS.

Focalitzarem els esforços en donar
suport als autònoms, en defensar
els nostres interessos i dotar-nos
d'altaveu en les nostres reivindicacions.

ESTÍMUL A L'ACTIVITAT ECONÒMICA.
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.
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