
 
 

 
  Convocatòria de premsa 

 

PIMEC organitza una trobada amb candidats a les 
Eleccions Europees del 26M per tractar les propostes 
electorals en matèria empresarial 

El pròxim dijous 16 de maig a les 10:00 h la seu de PIMEC a Barcelona (C/ Viladomat 
174) acollirà una trobada amb les candidatures a les eleccions europees del 26 de maig 
que actualment compten amb representació al Parlament Europeu. Els representants 
de les diferents formacions polítiques explicaran el seu programa en matèria empresarial 
i, en particular, les propostes en benefici de la petita i mitjana empresa i els autònoms. 

Aquesta reunió amb periodistes comptarà amb la participació del president de PIMEC, 
Josep González, i amb una representació  dels partits polítics: Sergio Rodríguez (ERC), 
Aleix Sarri (PDECat), Laura Ballarín (PSC), Antonio López-Istúriz (PP), Eva Poptcheva 
(Cs), i un candidat d’Unides Podem per confirmar. 

 

Programa: 

10.00  h- Inici de la trobada 

10.05 h- Presentació dels candidats i de les propostes de PIMEC per part de Josep   
González. 
 

10.25 h- Intervenció dels partits polítics en tres blocs temàtics: 

 

• Accés al finançament i als mercats internacionals per part de les pimes. 
Les pimes han de rebre recursos de la UE per poder aprofitar els nous acords 
comercials // Finançament: Assegurar l’accés de les pimes al finançament i en 
concret, evitar que les normatives bancària i de blanqueig de capitals no creen 
més obstacles a les pimes europees. 
 

• Sostenibilitat i economia circular. Harmonitzar la política mediambiental arreu 
de la Unió i, en particular, prioritzar l’aplicació correcta i uniforme de la legislació 
comunitària vigent, abans d’aprovar-ne de nova. 
 

• Talent i formació. Fer la transició de models d’educació tradicionals envers 
models de formació que permetin l’adquisició de noves competències (per 
exemple, digitals i verdes) i la formació contínua dels treballadors. 

 

11.30  h- Preguntes dels periodistes. 

 

Acreditacions: Per a una millor organització, us agrairem que confirmeu la vostra 
assistència responent aquest correu. 

Nota important: Els mitjans audiovisuals, compteu que potser no disposeu de rac.  

 

 


