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PIMEC i la reinvenció de l’economia post Covid-19 

PIMEC proposa que la crisi de la Covid-19 sigui 

gestionada per un grup d’experts 

Josep González fa aquest anunci en una trobada digital organitzada per la patronal amb 

els economistes Oriol Amat i Josep Maria Gay de Liébana.  

Barcelona, 5 de maig de 2020. El president de PIMEC, Josep González, ha proposat 

avui en una trobada digital sota el títol 'PIMEC i la reinvenció de l'economia post Covid-

19' que la crisi provocada per la Covid-19 sigui gestionada per un grup d’experts: “Des 

de PIMEC hem defensat un pacte unitari per fer front a la greu crisi sanitària, 

econòmica i social provocada pel coronavirus, que impliqui els governs 

espanyols, català i autonòmics, partits polítics i agents socials. Davant la 

previsible dificultat de reeditar uns pactes de la Moncloa, proposem que aquesta 

crisi sigui liderada per un grup d’experts”, proposta que ha estat ben valorada pels 

economistes Oriol Amat i Josep Maria Gay de Liébana, que han participat en aquesta 

trobada digital organitzada per la patronal.   

En la seva intervenció, Oriol Amat ha explicat que la història ens diu que quan els 

mercats financers s’enfonsen triguen de 6 mesos a 5 anys en recuperar-se. “Les crisis 

s’acaben, i sempre hi haurà països, organitzacions i persones que en guanyen i altres 

que en perden”, ha afegit després d’assegurar que aquesta crisi de la Covid-19 “serà 

més o menys curta i més o menys profunda en funció de com ho fem ara, que cal 

rescatar l’economia. En el cas de Catalunya, el rescat hauria de ser d’un 10% del 

PIB, uns 25.000 milions”. En aquest sentit, considera que hi ha sectors que 

necessitaran plans especials de rescat, com el turisme, i creu que és urgent que les 

empreses “apostin per les persones i s’allunyin dels escenaris pessimistes i els 

catastrofistes”.  

Amat també ha recomanat els empresaris que facin tot el que puguin per apuntalar 

la seva tresoreria i els seus resultats i ha aconsellat revisar decisions i aprofitar 

les oportunitats de la crisi, com ha passat amb la producció de mascaretes i altres 

productes que han augmentat la demanda. “És moment d’oblidar l’egoisme i començar 

a ajudar als més propers, com el comerç de barri”, ha conclòs després de posar en valor 

la tasca de PIMEC, que “pressiona perquè el sector públic pagui abans i perquè 

l’Administració impulsi mesures urgents”. L’economista ha recordat la fórmula de les 

sis ‘a’ per combatre la crisi econòmica derivada dels efectes del coronavirus: “actuar ara, 

apostar per les persones, allunyar-se del pessimisme, apostar per revisar decisions, 

aprofitar les oportunitats i ajudar”. 

Per part seva, Josep Maria Gay de Liébana ha lamentat que la crisi econòmica és igual 

de dolenta que la crisi sanitària, ja que “hi ha hagut una aturada de l’economia i existeix 

una manca greu de liquiditat”. A més, ha criticat que la insuficiència de mesures 

impulsades pel Govern “està aniquilant el teixit empresarial, que no té accés a 

bones ajudes com seria la condonació d’impostos”. En aquesta mateixa direcció, 

ha fet palesa la seva disconformitat amb l’aprovació d’uns pressupostos de la 

Generalitat que contemplen augment d’impostos, mesura molt inoportuna en 

aquests moments de crisi.  
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“L’estructura del model productiu de l’economia espanyola està concentrada en serveis 

i comerç i abandona l’aspecte industrial i el sector primari”, ha manifestat a la vegada 

que mostrava uns gràfics explicatius i com a introducció a la idea que “hi ha una 

sensibilitat més gran a Espanya que a altres països sobre l’impacte de la Covid-

19 a conseqüència del nostre model productiu”. Per això, ha apostat per una 

reestructuració de les finances públiques, per revisar la despesa pública, per una 

aplicació de la innovació empresarial, i per l’impuls del sector primari i de la indústria. 

Aquesta trobada digital ha estat coordinada pel secretari general de PIMEC, Antoni 

Cañete, i ha comptat amb la participació d’empresaris i empresàries de la patronal 

catalana, representants de diferents sectors i territoris: el vicepresident i president de la 

Comissió Economicofiscal, Joan Maria Gimeno, el president de PIMEC Lleida, Jaume 

Saltó, la presidenta de l’Àrea Financera, Carme Garcia, el president de PIMEC Joves, 

Josep Soto, el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán i la 

membre de la Junta Directiva de la patronal, Maria José Tarancón. 


