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PIMEC reflexionarà sobre l’economia  

post covid-19 amb Oriol Amat i  

Josep M. Gay de Liébana 

La trobada digital estarà oberta a tothom i tindrà lloc el dimarts 5 de maig a les 10 h 

Sabadell, 30 d’abril de 2020. PIMEC organitzarà el dimarts 5 de maig a les 10 h la 

trobada digital PIMEC i la reinvenció de l’economia post covid-19, que comptarà amb la 

participació dels economistes Oriol Amat i Josep M. Gay de Liébana.  

Josep Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental, que també intervindrà en 

l’acte de dimarts, afirma que “el Vallès Occidental és un dels grans motors industrials de 

Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa, i per a tots els empresaris i els comerciants de 

la comarca serà molt interessant conèixer la visió d’aquests dos economistes de prestigi, 

per així poder planificar i orientar el futur de la seva empresa davant d’un context de 

tanta incertesa”. 

La pandèmia de la covid-19, més enllà de provocar una crisi sanitària, està generant 

una greu crisi econòmica, que obre un nou escenari d’actuació per als organismes 

internacionals, les administracions i les empreses. Segons previsions del Fons Monetari 

Internacional, el deute públic podria arribar a valors d’un 113% respecte al PIB, i el dèficit 

fiscal, a un 9,5%. Això propiciarà més pressió sobre les empreses i els ciutadans en 

forma d’impostos? I, d’altra banda, quines directrius hauran de seguir les empreses 

davant d’aquesta nova situació per continuar sent competitives? 

En la trobada digital de dimarts, oberta a tothom, Oriol Amat, degà de la UPF Barcelona 

School of Management, i Josep M. Gay de Liébana, doctor en Ciències Econòmiques 

i en Dret, ens respondran tots els dubtes sobre el panorama econòmic post covid-19, 

tant des de la perspectiva macroeconòmica com des de la perspectiva microeconòmica. 

Josep González, president de PIMEC, serà l’encarregat de donar la benvinguda i fer la 

cloenda de l’acte, i Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, moderarà el torn obert 

de preguntes de portaveus de PIMEC. 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/pimec-reinvencio-leconomia-post-covid-19-amb-oriol-amat-josep-maria-gay

