
                                                                       Nota de premsa 

PIMEC Maresme – Barcelonès Nord reclama mesures 
d’impuls de la competitivitat territorial per encarrilar la 

recuperació postcovid 

La patronal constata que el principal problema de les pimes és l’augment dels costos 
relacionals amb l’elevat preu de l’energia i el gas, i l’encariment de les matèries primeres, 
però també com s’afrontarà l’aplicació de la reforma laboral i els efectes de la inflació 
sobre els salaris. 

Mataró, 9 de març del 2022. PIMEC Maresme – Barcelonès Nord ha reclamat avui 
mesures per a l’impuls de la competitivitat territorial per encarrilar la recuperació 
postcovid, sense perdre de vista que caldrà preveure com es resolen aspectes de futur 
com l’afectació del canvi climàtic a la costa del territori. Al llarg d’una trobada amb 
empresaris i empresàries, el president de PIMEC Maresme – Barcelonès Nord, Joan 
Pera, ha demanat posar l’accent en aquesta fase de la recuperació, en apostar per la 
millora de la competitivitat territorial, afrontant els problemes generals de l’increment de 
costos energètics o d’aprovisionaments, però també de com s’aplicarà la reforma laboral 
i l’efecte de la inflació sobre els salaris.  

A més, Pera ha defensat apostar per la millora dels ports i altres infraestructures, 
tenint en compte la sostenibilitat. En aquest sentit, ha posat com a exemple la 
necessitat de desplaçar la via del tren al seu pas per Mataró, seguint el traçat de 
l’autopista, amb una estació nord amb connexió a un tren orbital Mataró-Granollers amb 
connexió R8-Cerdanyola-Universtitat Autònoma, que també connecti el Vallès amb el 
Tecnocampus. Així mateix, ha defensat una millora de la xarxa elèctrica per avançar 
en la transició energètica.   

Per part seva, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha  expressat la 
preocupació per com s’afrontarà l’aplicació de la reforma laboral en sectors importants 
pel Maresme, com el turisme i la restauració, però també als àmbits industrials, i en 
especial “com afectarà l’escalada inflacionària als salaris i a la competitivitat de les 
empreses, atès que és evident que cal revisar salaris, però també, i al mateix temps, 
cal vetllar per la viabilitat de les empreses i la productivitat”.   

D’altra banda, Ginesta ha destacat la necessitat que els fons europeus Next Generation 
EU “siguin àgils i encertats en la seva tramitació i repartiment, i tinguin una àmplia 
mirada territorial per vetllar per la competitivitat dels territoris, i en especial, dels 
que tenen singularitats i oportunitats com el Maresme”, i considera fonamental per a la 
recuperació de l’economia que es destinin a projectes estratègics de les pimes, com 
a motor de l’economia i en benefici de la reactivació de l’activitat empresarial.   

PIMEC ha pogut constatar que la principal problemàtica actual per a les empreses 
del territori és l’augment dels costos empresarials, que han patit un increment a 
conseqüència de la crisi econòmica per la pandèmia i els efectes de la guerra a Ucraïna. 
Per això, la patronal ha demanat a l’Administració Pública mesures urgents per 
solucionar l’escalada de preus de les matèries primeres i posar fi a l’encariment 
dels subministraments com l’electricitat i el gas, com per exemple, excloure el gas 
natural del sistema marginalista de fixació de preus de l’electricitat.   



Finalment, els membres de la patronal han traslladat aquestes qüestions a les 
administracions públiques al llarg d’una trobada institucional, en la qual hi han participat: 
David Bote, alcalde Mataró, Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, Joan Carles 
Garcia, alcalde de Tordera, Damià del Clot, president del Consell Comarcal del 
Maresme, Joan Pera, president PIMEC Maresme - Barcelonès Nord, Josep Ginesta, 
secretari General de la patronal, i Damià Fernandez, delegat de PIMEC al territori.   

 

 


