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PIMEC Vallès Occidental  reforça el repartiment 
de mascaretes a empreses de Terrassa gràcies a 

la iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa 

 

50.000 mascaretes més que aniran destinades a totes les empreses, 
autònoms i comerços del municipi 
 
Terrassa, 20 de maig de 2020. PIMEC Vallès Occidental, a través de la Fundació 
PIMEC, va iniciar una campanya solidària el passat 23 d’abril amb l’objectiu d’abastir de 
mascaretes a tots els seus associats, de manera immediat i sense cap tipus de cost, per 
tal de protegir la salut de les persones empresàries i treballadors de les pimes de la 
comarca.  

A partir d’aquesta setmana, gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa, la 
delegació de la patronal disposarà de 50.000 mascaretes més que aniran destinades 
a totes les empreses, autònoms i comerços del municipi. Les empreses 
interessades poden sol·licitar-les de manera totalment gratuïta omplint el formulari 
habilitat.  

El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalan, vol felicitar a tot l’equip 
polític i tècnic del consistori per tota la gestió i suport que està realitzant durant tota 
aquesta crisi provocada per la Covid-19. Així mateix, el president ha volgut animar a la 
resta de municipis a potenciar accions similars i a posar en marxa mesures de 
reactivació econòmica, que evitin la destrucció de llocs de treball.   

Amb l’objectiu de reforçar el suport i l’assessorament a les pimes i els autònoms en 
aquests moments tan crítics, PIMEC té establert un ampli protocol d’actuació i atenció 
empresarial, en funcionament des del passat 12 de març. La patronal ha habilitat un 
telèfon exclusiu - 936 061 500 - per a atendre consultes relaciones amb la crisi del 
Covid-19, envia informació diària al teixit empresarial sobre les darreres novetats, 
actualitza de manera constant el seu espai web amb informació, recursos i protocols 
sobre la crisi del coronavirus i ha creat una canal de Telegram per facilitar també 
informació. PIMEC també ha reforçat els seus serveis jurídics i de finançament i ha posat 
en marxa nous serveis digitals, trobades digitals i un campus de formació virtual per tal 
d’adaptar-se a les necessitats actuals de les empreses.  
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