Nota de premsa
Programa emppersona 2021

La Fundació PIMEC constata que les dificultats econòmiques i
els problemes emocionals són els principals entrebancs de les
persones emprenedores majors de 45 anys
126 persones empresàries o autònomes de tot Catalunya ja han participat en l’edició del
programa emppersona 2021 que promouen la Fundació PIMEC i Endesa.

Barcelona, 23 de juliol de 2021. La Fundació PIMEC ha constatat que les dificultats
econòmiques i els problemes emocionals són els principals entrebancs de les
persones emprenedores majors de 45 anys. Així ho ha manifestat l’entitat en relació a
l’edició d’enguany del programa emppersona, en el qual ja han participat un total de 126
persones empresàries o autònomes de tot Catalunya. Després de més d’un any des de
l’inici de la pandèmia, aquest col·lectiu de més de 45 anys està vivint una situació cada
vegada més complexa, tot destacant que a la davallada acumulada de la demanda se suma
la creixent dificultat per assumir el pagament de factures i optar a ajuts. Per això, les
dificultats econòmiques de llarga durada estan derivant en problemes emocionals
que dificulten la gestió empresarial del dia a dia i l’adaptació dels negocis als nous
escenaris.
Els participants de l’edició d’enguany s’han vist obligats a deixar la seva activitat
professional o estan en dificultats per continuar. En aquest sentit, el programa
emppersona, que treballa de manera integral sobre la persona, els ha ajudat a recuperar
talent, confiança i a reemprendre, a trobar feina o a reflotar el seu negoci. “Treballar
la resiliència davant de les adversitats i la proactivitat per adaptar-se al canvi són elements
claus”, ha assegurat Rosa Maria Juny, directora de la Fundació PIMEC, que també ha
posat de manifest que “és important solucionar els problemes econòmics actuals i
ajudar a reactivar l’ocupabilitat, però també és molt necessari donar suport
psicològic i que aquestes persones guanyin confiança per poder gestionar aquest
període d’incertesa”. Sobre les accions que porta a terme la fundació ha dit que van
dirigides a reflotar les empreses, si cal, fer acompanyament emocional, legal, orientació
laboral, re-emprenedoria i emprenedor circular, entre altres qüestions.
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Gràfic 1: principals dificultats detectades entre els participants

Gràfic 2: àmbit territorial dels participants
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