
                                                                       Nota de premsa 

Jordi Ciuraneta: “El país patirà si els fons no arriben a les 
pimes, perquè aquestes suposen el 99,8% del teixit 

productiu” 

La patronal torna a demanar que les empreses que no compleixin la Llei de Morositat  
no puguin optar als fons Next Generation EU. 

L’entitat reclama també agilitzar la tramitació dels fons europeus per tal que l’atorgament 
dels ajuts arribi com més aviat millor.  

Pere Granados ha defensat la col·laboració publicoprivada per a reactivar l’economia 
del territori. 

Salou, 12 de maig de 2021. “El país patirà si els fons no arriben a les pimes, perquè 
aquestes suposen el 99,8% del teixit productiu”. Així ho ha dit el president de PIMEC 
Tarragona, Jordi Ciuraneta, en una trobada digital, organitzada amb la col·laboració de 
la Diputació de Tarragona, anomenada “Fons europeus: com i per a què?”, que ha tingut 
lloc a la Sala Rei Jaume de l’Ajuntament de Salou, i que ha comptat amb la participació 
de l’alcalde del municipi i diputat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la 
Diputació de Tarragona, Pere Granados. L’acte sobre els fons Next Generation EU ha 
coincidit amb el Dia Europeu de les Pimes. 

En la inauguració de la trobada, el president de PIMEC Tarragona ha destacat el paper 
fonamental de les pimes per a la cohesió territorial i social, ja que “poden garantir 
la pau social al mantenir el nivell de vida de la classe mitjana”. En aquest sentit, 
Ciuraneta s’ha fet ressò de les paraules del president de la patronal al comunicat sobre 
el Dia Europeu de les Pimes: “Tenim el PIB clarament controlat per les grans 
empreses, fons voltors i tecnològiques”. 

En el seu discurs, Pere Granados ha defensat “la col·laboració entre l’administració 
pública i el sector privat per poder aprofitar l’oportunitat dels Fons, treballant, 
conjuntament, per reactivar l’economia del territori”.  

Per part seva, el director de Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler, també 
s’ha fet ressò d’Antoni Cañete, i ha defensat que “els diners s’han de gestionar en 
proximitat al territori, per això és important que arribin a projectes de pimes 
d’arreu de Catalunya i no a mans de l’IBEX 35”. Soler ha matisat que la patronal no 
està en contra de les grans empreses, però demana que els PERTE o projectes 
estratègics, que reben finançament directe, es facin servir de tractors per incloure 
a les pimes. Així mateix, ha recordat la petició de la patronal de què les pimes rebin els 
fons en forma de subvenció i no de préstec. 

El director de Relacions Internacionals de PIMEC ha aclarit que els fons europeus no es 
tracten de fons de rescat, sinó d’un pressupost extraordinari per a dur a terme plans 
d’inversions i que implicaran un cofinançament de les empreses pels futurs 
projectes d’inversió en matèries estratègiques per la UE. Per això, Soler ha demanat 
a les empreses que analitzin les necessitats que tenen en matèria de digitalització i 
sostenibilitat, així com que planifiquin les inversions que produiran i tinguin en compte 
un grau de cofinançament per aquestes. Pel que fa al desplegament dels ajuts, el 
representant de l’entitat ha demanat que s’agilitzin els tràmits, i també que 
s’incloguin despeses des del maig per a no endarrerir els projectes d’inversió “ja 
que volem que la recuperació arribi com més aviat millor.” 



L’acte ha estat moderat per la secretària territorial de PIMEC Tarragona, Gemma 
Gasulla, i ha posat en valor els casos d’èxit de dues pimes tarragonines que han 
elaborat projectes innovadors en matèria de sostenibilitat: el CEO i fundador de 
Tecnovelero, Javier Lavernia, amb un projecte de cotxe urbà elèctric produït 
enterament al territori amb un equip de talent local; i el president de la Cambra Arrossera 
del Montsià, Marcel Matamoros, amb Oryzite, un material fet a partir de clofolles d’arròs 
que pot substituir els plàstics. 

 


