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Josep González: “Aquest 2021 les pimes hauran d’augmentar 
la seva dimensió i digitalitzar-se per ser més competitives i 

resilients a l’hora de superar la crisi” 
 
Sobre la pròrroga dels ERTO, ha alertat que “s’han de tenir en compte totes les 
casuístiques o augmentarà el nombre de treballadors sense feina a les empreses i això 
suposarà carregar-nos el propòsit de mantenir les plantilles”. 
 
Barcelona, 28 de gener de 2021. “Aquest 2021 les pimes hauran d’augmentar la 

seva dimensió i digitalitzar-se per ser més competitives i resilients a l’hora de 

superar la crisi de la Covid-19”. Així ho ha dit el president de PIMEC, Josep González, 

durant una entrevista al programa “Notícies en xarxa” de La Xarxa en relació als reptes 

empresarials actuals. En aquest sentit, ha assegurat que, “a més dimensió, les 

empreses són més eficients i viables”, tal com ha constatat la patronal a través d’un 

informe que també indica que les empreses tenen més capacitat de resistir les crisis 

quan són més grans. Per això, ha defensat polítiques a mig termini per ajudar les 

empreses a créixer. Així mateix, ha destacat la importància de “la internacionalització 

de les empreses davant la globalització”, tot trobant un equilibri entre el mercat interior 

i l’exterior i aprofitant les oportunitats que suposa l’exportació.  

Durant l’entrevista, ha volgut transmetre un missatge d’optimisme de cara als pròxims 

mesos: “La vacunació de la societat i l’estalvi de la ciutadania permetran reactivar 

el consum un cop acabin les restriccions i millori la situació sanitària; a més es 

preveu un creixement del PIB del 5% per enguany”. 

En resposta a una pregunta sobre les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, el 

president de PIMEC ha esperat que donin pas a “un govern estable que posi en marxa 

els Pressupostos que la societat i l’economia catalana necessiten”. A més, ha 

destacat la necessitat de diàleg entre els partits polítics després dels comicis a l’hora 

d’impulsar mesures urgents de recuperació, sobretot per reduir la mortalitat de 

microempreses, autònoms i pimes del sector serveis.  

En una valoració sobre la pròrroga dels ERTO, ha alertat que “s’han de tenir en compte 

totes les casuístiques o augmentarà el nombre de treballadors sense feina a les 

empreses i això suposarà carregar-nos el propòsit de mantenir les plantilles”.  

En relació als fons de la Unió Europea, considera que “si els apliquem bé i arriben a 
les pimes permetran millorar la competitivitat del nostre teixit productiu i, per tant, 
reactivar l’economia” i ha afegit que cal que l’Administració Pública faci un esforç per 
“donar a conèixer aquesta oportunitat a totes les empreses i potenciar els projectes 
relacionats amb innovació, digitalització i sostenibilitat”.  
 
Josep González ha aprofitat l’ocasió per explicar alguna de les accions que la patronal 

està duent a terme en la defensa dels interessos de les pimes i els autònoms, com per 

exemple el Pla de Viabilitat Empresarial, pel qual PIMEC i el Departament d’Empresa 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya assessoren fins a 3.000 pimes per 

ajudar-les econòmicament.  


