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PIMEC Maresme-Barcelonès Nord fa una crida a 
l’Administració per salvar les pimes i els autònoms  

La patronal analitza la situació econòmica del degà del Col·legi d’Economistes, qui 
considera que “cal protegir els sectors que tindran una recuperació més lenta”. 

Mataró, 25 de novembre de 2020. PIMEC Maresme – Barcelonès Nord ha fet avui una 
crida a l’Administració Pública per salvar les pimes i els autònoms. Durant l’acte 
sota el títol “Aixecarem el vol. Situació econòmica i perspectives de futur”, el president 
de la patronal al territori, Joan Pera, ha explicat que “les pimes suposen el 99,8% del 
teixit empresarial del territori”, tot afegint que “la majoria són microempreses de 
menys de 10 empleats”.  

Per part seva, el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Anton Gasol, ha fet una 
valoració de la situació econòmica actual: “La caiguda del PIB ha estat més intensa 
en comparació amb la darrera crisi econòmica, a diferència que ara les mesures 
com els ERTO han frenat la caiguda d’activitat, ajudant a que les dades de l’atur 
no siguin més greus encara”. Tot i així, ha lamentat que “les ajudes directes a les 
pimes han estat molt menors en comparació amb països del nostre entorn, com 
per exemple Alemanya”.  

D’altra banda, ha parlat de les perspectives de futur, tot pronosticant dues possibles 
opcions de recuperació. “En primer lloc, podem tenir una recuperació en forma del 
símbol de Nike, amb una baixada sobtada i una llarga recuperació; i en segon lloc 
podem tenir una en forma de K, amb molts sectors que es recuperaran ràpidament 
i d’altres que no ho faran”, ha explicat. Per això, considera necessàries mesures per 
protegir les empreses dels sectors que tindran una recuperació lenta i dificultosa 
per reduir les desigualtats en aquest sentit.  

Aquesta trobada digital, moderada per la periodista de Mataró Audiovisual, Anna Gual, 
ha comptat també amb la celebració d’una taula rodona per fer un anàlisi econòmica i 
empresarial amb les participacions d’Anton Gasol, i de diferents personalitats i 
empresaris: Joan Pera, CEO d’ARPE; David Bote, alcalde de Mataró; Anna de Quirós, 
vicepresidenta de PIMEC Maresme–Barcelonès Nord, presidenta de l’Associació Dona’t 
un Impuls i sòcia–directora de Cobertis; i Josep Lluís Checa, director del Tecnocampus 
de Mataró.  

 


