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PIMEC trasllada a Aragonès la necessitat d’ampliar els ajuts 

directes a tota la cadena de valor afectada, mesura que el 

president estudiarà  

El president de la Generalitat participa en una reunió del Comitè Executiu de PIMEC, el qual 

trasllada que la patronal està a punt per assumir la responsabilitat d’afrontar el debat per a 

la reconstrucció econòmica i social. 

Pere Aragonès posa en valor el paper fonamental de les pimes en la recuperació de 

l’economia catalana. 

Barcelona, 8 de juny de 2021. El Comitè Executiu de PIMEC ha traslladat avui al president 

de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, la necessitat que els ajuts directes a les 

empreses arribin urgentment a totes les activitats de la cadena de valor”, ja que 

l’afectació de la pandèmia ha arribat a més sectors dels quals preveuen els CNAEs, fet pel 

qual Aragonès s’ha compromès a estudiar l’ampliació dels ajuts a tota la cadena de 

valors. A més, també li han traslladat que la patronal està a punt per assumir la 

responsabilitat d’afrontar el debat per a la reconstrucció econòmica i social. Així 

mateix, el president de l’entitat, Antoni Cañete, ha agraït la participació d’Aragonès en la 

reunió d’aquesta tarda i ha destacat la necessitat que el Govern “legisli i pensi primer en 

petit, ja que per fer gran la nostra economia s’ha de situar les pimes i els autònoms al 

pont de comandament”.  

Al llarg de la reunió, Antoni Cañete ha demanat al president de la Generalitat “estabilitat, 

pressupostos” i ha destacat la necessitat de dur a terme l’impuls de les relacions 

publicoprivades i de mesures concretes d’empoderament empresarial que millorin la 

competitivitat i la viabilitat del teixit productiu català, el motor del qual són les pimes i 

els professionals autònoms.  

Per part seva, el president de la Generalitat ha posat en valor el paper fonamental de les 

pimes en la recuperació de l’economia catalana: “Hem d'apostar per l'economia per la 

vida, la digitalització, la transició ecològica i la societat del coneixement; aquests són 

els principals sectors productius que s’han de beneficiar de la inversió extraordinària 

dels fons europeus nodrint i potenciant especialment les petites i mitjanes empreses”. 

Finalment, Pere Aragonès ha destacat que el Govern té com a prioritat encaminar la sortida 

de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 i contribuir a la tan necessària 

transformació del model productiu del país, partint de la concertació i el diàleg social, 

així com afrontar políticament la resolució del conflicte amb l’Estat espanyol. 

  
 


