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Josep González: “La recuperació econòmica depèn de la 
generositat de les ajudes perquè està directament 

relacionat amb el tancament d’empreses” 

El president de PIMEC reclama al Govern espanyol destinar els fons de la UE a 
potenciar línies econòmiques estratègiques com la digitalització, la innovació i la 
sostenibilitat. 

Torna a demanar allargar els terminis de carència i de retorn dels crèdits ICO i de l’ICF- 
Avalis. 

Barcelona, 6 de novembre de 2020. El president de PIMEC, Josep González, ha dit 
avui que “la recuperació de l’economia dependrà de la generositat de les ajudes, 
ja que aquest fet està directament relacionat amb la supervivència de les 
empreses”. En una entrevista al programa ‘Cafè d’idees’, emès simultàniament a La 2 i 
Ràdio 4, ha alertat que el tancament d’empreses “suposa més gent a l’atur i menys 
riquesa”. Per aquest motiu, ha tornat a demanar al Govern espanyol allargar el període 
de carència i de retorn dels crèdits ICO, tal com va anunciar la ministra Nadia Calviño, 
i demanem el mateix al Govern de la Generalitat amb els crèdits de l’ICF-Avalis.  

Sobre la situació del turisme, ha comentat que Espanya té una economia molt basada 
en aquest sector i que “amb la pandèmia s’ha vist més afectada que països que no en 
depenen tant”. En aquest sentit, considera que cal seguir apostant pel turisme com a 
sector estratègic de la nostra economia, però creu que també s’han d’aprofitar els 
fons europeus per potenciar altres les línies mestres com la digitalització, la 
innovació i la sostenibilitat.  

El president de PIMEC ha manifestat que “les pimes representen el 70% del PIB i el 
65% dels llocs de treball; son el motor de l’economia i suposen un 99,98% del teixit 
productiu”. A més, ha fet una valoració de l’impacte de la Covid-19 per sectors econòmic: 
“La indústria, el sector agroalimentari i la logística van fent mentre que la 
restauració, l’hostaleria, l’oci, la cultura, i el turisme tenen un risc elevat de perdre 
empreses i negocis d’autònoms”. 

En resposta a una pregunta sobre el teletreball, Josep González ha dit que no tindria 
sentit fer-ho obligatori i ha recordat que “hi ha sectors i activitats que no podem 
implementar aquesta modalitat”. Així mateix, ha assegurat que el teletreball ha arribat 
per quedar-se. D’altra banda, ha recordat que  els empresaris i empresàries han 
invertit temps, esforços i diners en adaptar les seves empreses a la protecció de 
treballadors i clients, fet pel qual defensa la continuïtat de l’activitat empresarial, la 
qual és totalment compatible amb la màxima seguretat per a la salut de les persones. 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/cafe-didees/gemma-nierga-josep-gonzalez-cafe-idees/5706069/

