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La Borsa de Londres presenta a Barcelona el seu 
programa ELITE per a pimes 
 
 

 El grup London Stock Exchange detecta a Catalunya una gran concentració d’empreses 

en creixement i facilitarà el contacte entre empresaris i inversors. 

 

 El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha destacat la 

importància que les pimes catalanes puguin accedir als mercats financers 

internacionals. 

 
Barcelona, 15 de març de 2017.- La Borsa de Londres ha presentat avui a la Casa Llotja de Mar 

el seu programa ELITE, que reuneix 500 companyies de 25 països diferents amb un centenar 

d’inversors, set escoles de negoci i 150 assessors. Aquest programa té com a objectiu facilitar a 

les empreses catalanes l’accés a noves vies de finançament, com ara inversors internacionals.  

 

La jornada d’avui, organitzada conjuntament pel grup de la Borsa de Londres, la Generalitat de 

Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Comerç 

Britànica, també ha permès als empresaris catalans conèixer de primera mà històries d’èxit de 

dues pimes catalanes amb índexs de creixement molt significatius que han exposat els factors clau 

del seu èxit i les eines financeres que necessiten i que han utilitzat per continuar creixent.  

 

El vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, ha destacat la importància que les pimes 

catalanes puguin accedir als mercats financers internacionals per continuar creixent com ho han 

fet històricament, des de la primera revolució industrial. "Sense tenir ni ferro, ni carbó, ni cotó, 

Catalunya no només va participar en els canvis tecnològics, sinó que l'any 1900 es va convertir en 

la segona economia més industrialitzada del món, després del Regne Unit", ha subratllat. 

Junqueras ha remarcat el paper de les petites empreses en el creixement de l’economia catalana, 

que ha arribat al 3,4% actual. 

 

El vicepresident ha estat l’encarregat de cloure la jornada d’avui, en la qual també han participat, 

entre d’altres, el secretari d´Economia de la Generalitat, Pere Aragonès;  el president d’ELITE, 

Luca Peyrano; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; l’economista 

principal de la Direcció General de Mercat Intern, Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió 

Europea, Joachim Schwerin; i el cònsol general del Regne Unit a Barcelona, Lloyd Milen.  

 

Durant la inauguració, el secretari d'Economia, Pere Aragonès, ha exposat les característiques 

del sistema de finançament empresarial al mercat espanyol i europeu, que depèn en la seva 

pràctica totalitat dels bancs. Aragonès ha concretat que el 97% del finançament de les empreses 

espanyoles ve directament de les entitats financeres, percentatge que a Europa és del 90%, i que 

baixa fins al 25% als EUA. Així, el secretari d'Economia ha destacat que cal diversificar les fonts 

de finançament de les empreses amb alternatives que ofereixen una via directa amb menys 

intermediació i, per tant, menys costos. En aquest sentit, “el Govern català vol potenciar el 
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finançament empresarial alternatiu i per això dóna suport a propostes com la que presenta el 

programa Elite", ha afegit.  

 

Per la seva banda, el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, ha destacat en la seva 

intervenció que les pimes han de conèixer totes les possibilitats que tenen per finançar-se. I els 

inversors han de tenir molt en compte a les pimes perquè tenen un potencial enorme a l’hora de 

crear ocupació i de generar riquesa. Valls ha afegit que “podríem dir, fins i tot, que sovint ofereixen 

marges de creixement similars o superiors als de les grans empreses. Si aconseguim enfortir el 

lligam entre pimes i inversors, podrem crear empreses més grans, més consolidades, més 

competitives... En definitiva, més preparades per al present i per al futur”. 

 

El president del programa ELITE, Luca Peyrano, ha destacat que el seu objectiu és “ajudar 

empreses competitives a desenvolupar la seva estratègia de creixement” amb una manera 

“innovadora” d’atraure capital. “És crucial que donem a aquestes empreses les eines, la xarxa i el 

finançament apropiat que els permeti invertir, créixer i crear les feines del futur”, ha afegit Peyrano 

sobre la tasca del programa ELITE. 

 

La Borsa de Londres ha seleccionat 13 empreses catalanes en el seu últim informe ‘Les 1000 

companyies que inspiren Europa’, presentat a Brussel·les a l’estiu; i el ‘Financial Times’ ha 

seleccionat Catalunya com la millor regió del sud d’Europa per al futur, dos dels motius pels quals 

la Borsa de Londres ha volgut presentar el seu programa ELITE a la capital catalana. El llistat de 

1000 companyies és part de l’estratègia del grup per aproximar-se a les pimes, i algunes 

d’aquestes empreses, com KPSPORT i FRACTUS, han estat presents avui a l’acte de la Casa 

Llotja de Mar.  

 

Les 1000 empreses europees incloses a l’informe tenen la capacitat de contribuir, conjuntament i 

de mitjana, un 71% en el creixement econòmic i un 66% en la generació d’ocupació. Les primeres 

100 empreses del llistat van créixer més d’un 400% en els últims tres anys. 

 

Sobre el Programa ELITE 

 

El programa ELITE, propietat del grup de la Borsa de Londres i que té la seu a la Borsa de Milà, va 

néixer el 2012 i ja treballa amb mig miler d’empreses que tenen interès en els inversors 

internacionals. De fet, és el més gran d’Europa d’aquestes característiques i inclou formació, 

contacte directe amb la comunitat inversora i empresarial, i assessorament a canvi d’una quota 

anual.  

  

  http://premsa.cambrabcn.org 
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