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Antoni Cañete: “PIMEC va encoratjar ahir Sánchez i Aragonès a 

un diàleg sincer amb compromisos" 

El president de PIMEC insisteix als governs espanyol i català “trobar una resposta a allò 

què ens trobarem després de l’estiu”, com per exemple el xoc de demanda i la manca 

de treballadors, mentre la nostra taxa d’atur supera la mitjana de la UE.  

Barcelona, 28 de juny del 2022. “PIMEC va encoratjar ahir Sánchez i Aragonès a 

un diàleg sincer amb compromisos”. Així ho ha dit el president de PIMEC, Antoni 

Cañete, al llarg d’una entrevista al programa “Cafè d’idees” de RTVE, en referència a la 

cerimònia de la 35a edició dels Premis Pimes, la qual va tenir lloc ahir al Camp Nou. “Jo 

qualificaria la trobada entre Sánchez i Aragonès de cordial. Els temps que estem vivint 

i els què viurem, amb reptes diversos, ens interpel·len a totes les parts. Ahir es respirava 

aquesta voluntat de trobar resposta a allò què ens trobarem després de l’estiu, com per 

exemple el xoc de demanda i la manca de treballadors, mentre la nostra taxa d’atur 

supera la mitjana de la UE”, ha explicat.  

Antoni Cañete ha insistit que ahir des de la patronal catalana els van encoratjar “a trobar 

la data i l’agenda per dialogar; ja que necessitem estabilitat política i consensos”. En 

aquest sentit, ha recordat que també cal “un diàleg efectiu, equilibrat i eficaç” en la 

concertació social estatal, en referència a la manca de representació de les pimes al 

diàleg social espanyol, la qual ha qualificat d’anomalia. D’altra banda, també ha posat 

de manifest que les pimes no estan tenint accés als fons europeus Next Generation 

EU perquè “no hi ha una mentalitat de pensar primer en els petits per part de les 

diferents administracions públiques”.  

En resposta a la pregunta de la periodista Gemma Nierga, Cañete ha dit que “estem 

vivint un moment complex, ja que la inflació i altres efectes de la crisi ens repercuteixen 

directament en l’activitat empresarial i en el funcionament de l’economia”. Per això, 

considera que hem de “solucionar problemes estructurals, ja que no pot ser que les 

nostres empreses paguin l’energia més cara d’Europa”, ha posat com a exemple. A més, 

ha afegit que cal “una pròrroga del retorn dels préstecs ICO, donar passes en la 

transició energètica i una configuració dels preus energètics, i impulsar la 

digitalització del teixit productiu”, entre altres mesures urgents. “La productivitat, la 

laboral i la dels recursos, aquesta és la columna vertebral que ha d’articular totes 

les decisions per tal de tornar a ser competitivitat”, ha defensat. 

https://www.rtve.es/play/videos/cafe-didees/gemma-nierga-entrevista-antoni-canete/6636749/

