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Josep González proposa un grup d’experts que 
orienti els governs i que estigui consensuat amb els 

agents socioeconòmics 
“ 
El president de PIMEC assegura que “o s’obren les fronteres abans del 15 de juny o 
reduirem molt el turisme del nostre país”.. 
 
L’entitat defensa alliberar els 12.000 milions d’euros bloquejats als comptes dels 
ajuntaments per ajudar el teixit productiu dels territoris i efectuar el pagament dels 
130.000 milions que el sector públic deu a les empreses, etc. 
 
Barcelona, 3 de juny de 2020. El president de PIMEC, Josep González, ha insistit avui 

sobre la necessitat de crear un grup d’experts que orienti els governs, davant la 

impossibilitat d’un acord amb l’oposició que faci viable els Pactes d’Estat. En 

aquesta línia i davant l’anunci d’ahir del Govern de Generalitat de crear un grup de treball 

per construir un futur nou després de la Covid-19, González ha manifestat que 

“l’Executiu català hauria d’haver compartit amb els quatres agents socials més 

representatius de Catalunya la seva proposta”. Així ho ha explicat durant la seva 

participació en el cicle de converses 'Intermedia Online' organitzat pel grup Intermèdia 

Comunicació. 

El president de la patronal també ha defensat més mesures de liquiditat per a les pimes 

com: “alliberar els 12.000 milions d’euros bloquejats als comptes dels ajuntaments 

per ajudar el teixit productiu dels territoris, efectuar el pagament dels 130.000 

milions que el sector públic deu a les empreses i retornar l’IVA de les empreses 

exportadores”.  

En relació al turisme, el president de PIMEC ha lamentat que fins a l’1 de juliol es posi 
en quarantena els visitants d’un país que rep 70 milions de turistes cada any: “O obrim 
els ports i els aeroports abans del 15 de juny o reduirem molt el turisme del nostre 
país”. En aquest sentit, ha afegit que “reactivar el sector no és incompatible amb garantir 
la salut de la ciutadania”. D’altra banda, ha destacat la necessitat d’un Pacte Nacional 
per la Indústria a nivell estatal per impulsar el sector i la competitivitat de les seves 
empreses i un pacte per reactivar l’automoció, així com potenciar la Formació 
Professional i millorar la política energètica amb una rebaixa dels costos, entre altres 
mesures.  
 
Josep González ha lamentat que després aquesta crisi provocarà el tancament 

d’aproximadament un 20% del teixit productiu, amb especial incidència en el turisme, el 

petit comerç no alimentari, la cultura i el col·lectiu d’autònoms en general.  

PIMEC davant la Covid-19 

Josep González ha explicat el dispositiu especial que ha muntat PIMEC des de l’inici de 

l’estat d’alarma per donar suport i assessorament a les pimes i als autònoms de 

Catalunya. En aquest sentit, ha detallat que s’han  desenvolupat més 700.000 accions 

amb empreses i autònoms en relació a la pandèmia, tot reforçant les àrees jurídiques 

i financeres i habilitant un telèfon d’atenció i assessorament. Hi ha donat algunes xifres: 
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54 butlletins informatius, un campus de formació digital, 84 vídeos empresarials, 

trobades digitals amb ministres, consellers i economistes, 5 enquestes i reunions 

telemàtiques de seguiment amb les diferents administracions. “La Fundació PIMEC ha 

estant fent una tasca social important amb empresaris amb dificultats també durant 

aquesta crisi del coronavirus”, ha afegit. 

 


