
 
Nota  de premsa  

Departament de Comunicació 
premsa@pimec.org 
93 860 44 55 
 

 

Santiago Niño-Becerra preveu estabilitat econòmica 
en una jornada organitzada per PIMEC Vallès Oriental 

400 persones assisteixen a l’acte impulsat per la patronal amb l’objectiu d’analitzar la 
situació actual de l’economia així com les perspectives de futur. 

Granollers, 22 d’octubre de 2019. “Jo crec que tindrem estabilitat econòmica, tot i que 
amb certes mancances”. Així ho ha dit el doctor en Economia, catedràtic d’Estructura 
Econòmica a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i autor de diversos llibres econòmics, 
Santiago Niño-Becerra, durant la jornada ‘PIMEC Fòrum. Taula rodona amb Santiago 
Niño-Becerra: ha acabat la crisi?’, organitzada per PIMEC Vallès Oriental al Teatre 
Auditori de Granollers.  

Aquest acte ha servit per fer un diagnòstic de la situació actual de l’economia, així com 
de les perspectives de futur de la mà de Santiago Niño-Becerra, que ha explicat sobre 
la situació de les pimes que “hauran de basar la seva existència en el valor afegit” 
per ser més competitives i poder créixer. D’altra banda, ha pronosticat que “les 
desigualtats poden augmentar per la concentració de capital i de renda”, per això, ha 
insistit que “la renda bàsica és imprescindible”.  

Per la seva banda, el president de PIMEC Vallès Oriental, Daniel Boil, ha dit que en 
l’actualitat “les pimes i els negocis dels professionals autònoms han d’assumir nous 
reptes econòmics i empresarials”, ja que la situació econòmica ha canviat i “els nous 
temps poden portar noves oportunitats de negoci i requerir canvis dins les 
empreses”, com per exemple els tecnològics i els digitals, als quals s’hauran d’adaptar. 

En la seva intervenció, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha agraït a PIMEC el 
comunicat conjunt amb la resta dels agents socials que expressa la preocupació per la 
situació actual a Catalunya i reclama diàleg a les institucions. Després, ha recordat que 
“Granollers tenia 31.000 llocs de treball i amb la crisi es van reduir a 24.000. Al 2018 
tenia 38.000, superant i millorant la situació”, ha afegit. 

Després dels parlament, ha tingut lloc una taula rodona sobre la  situació actual i les 
perspectives econòmiques de cara al pròxim any 2023, també amb la intervenció del 
doctor Santiago Niño-Becerra, entre altres participants. 
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