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PIMEC celebra el compromís assumit pel president de la 

Generalitat d’atorgar ajuts directes i immediats als sectors 

afectats per les noves restriccions 

Antoni Cañete constata amb xifres que la patronal és una de les organitzacions 

empresarials més importants del sud d’Europa i parla d’un optimisme moderat de cara 

al 2022 per les incerteses de la pandèmia. 

El president de PIMEC demana una reforma laboral profunda i eficaç i prioritzar l’FP com 

a motor de competitivitat, entre altres qüestions. 

Barcelona, 21 de desembre de 2021. En la tradicional trobada de Nadal de PIMEC 

amb la premsa per fer balanç de l’any sortint i parlar de les perspectives de l’any següent, 

el president de l’entitat, Antoni Cañete, ha celebrat el compromís assumit pel 

president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’atorgar ajuts directes i immediats als 

sectors afectats per les noves restriccions. Això no obstant, Cañete ha lamentat la 

manca de previsió en les noves mesures i ha demanat que es convoqui en els pròxims 

dies el Consell del Diàleg Social entre Govern i els agents socials de Catalunya.  

El president de PIMEC ha manifestat que la patronal afronta el 2022 amb un optimisme 

moderat per la incertesa en relació a l’evolució de la pandèmia i ha recordat la necessitat 

de mantenir l’equilibri entre la seguretat i l’activitat econòmica. Cañete ha afegit que 

cal un impuls de la Llei Crea y Crece perquè “sigui eficaç i no doni joc a les 

empreses que no compleixen amb la legislació, especialment, la Llei contra la 

Morositat”. També ha reclamat que els Fons Europeus arribin a les pimes amb la 

màxima celeritat, una reforma laboral integral, profunda i consensuada i ha apostat 

per prioritzar l’FP com a motor de competitivitat.  

Les xifres, les fites i els reptes de l’entitat 

El president de la patronal ha assegurat se sent orgullós de presidir una de les 
organitzacions empresarials més importants del sud d’Europa i ho ha constatat 
amb xifres. Primer, ha fet una previsió del tancament pressupostari de l’entitat, tot 
indicant que supera els 16 milions d’euros de facturació i ha anunciat que el pressupost 
per al 2022 és de gairebé 20 milions d’euros. A més, ha afegit que l’entitat tanca l’any 
amb un 6% més de socis i 580 persones empresàries en els Òrgans de Governança 
de l’entitat. 

A continuació, ha parlat d’algunes de les fites assolides enguany, com les primeres 

eleccions amb dues candidatures amb una alta participació i legitimitat, la qual va 

donar pas a la conformació d’un equip plural, tranversal i igualitari. També, ha destacat 

el naixement de CONPYMES, la patronal espanyola per donar veu pròpia a les pimes 

i aconseguir una representació real en l’àmbit estatal, la carta a la presidenta del BCE, 

Christine Lagarde, per condicionar les ajudes europees al compliment de la legislació 

contra la morositat i l’entrada de PIMEC al Consorci de la Zona Franca. A més, ha 

destacat l’assoliment de la flexibilització dels ajuts covid i l’ampliació a tota la 

cadena de valor.  

Finalment, sobre els reptes de la patronal el 2022, ha destacat “la voluntat de seguir 
treballant per assolir una representació real i participació en el diàleg social de les 
pimes en l’àmbit estatal” i ha anomenat els 4 eixos bàsics de la línia d’acció de PIMEC: 
l’activisme empresarial, situar les pimes al pont de comandament, legislar pensant 
primer en el petit i el diàleg social. D’altra banda, ha destacat la necessitat d’assolir 



la transformació energètica de les pimes i la voluntat de seguir treballant per 
garantir la continuïtat econòmica i empresarial i els llocs de treball.   


