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PIMEC i la Fundació PIMEC s’adhereixen al Pacte Rural 

de la UE 

La patronal, a través de PIMEC Rural, i la fundació se sumen al projecte que fins el 
2040 garantirà que les àrees rurals d’Europa puguin seguir desenvolupant les seves 
funcions essencials com proporcionar aliments, llars, treballs i serveis ecosistèmics 
 
La meitat de les micro i petites empreses europees treballen en zones rurals, tot 
assegurant la cohesió econòmica i social d’aquests territoris a través del 
manteniment i creació de llocs de treball 
 

Barcelona, 15 de juliol del 2022. El Pacte Rural i el Pla d’Acció Rural de la UE engloben 
tota una sèrie de projectes emblemàtics tangibles i noves eines per garantir que les 
àrees rurals europees puguin seguir desenvolupant les seves funcions essencials, que 
principalment són les de proporcionar aliments, llars, treballs i serveis ecosistèmics. En 
aquest sentit, la Comissió Europea ha establert un marc d’actuació sota una visió a llarg 
termini fins l’any 2040 perquè les comunitats rurals siguin més fortes i resilients, 
estiguin més connectades i, per tant, es generi major prosperitat dins d’elles. 

PIMEC, a través de PIMEC Rural, i la Fundació PIMEC s’han adherit al Pacte Rural de 
la UE per la importància d’impulsar la ruralitat i la nova ruralitat, que actua contrarestant 
el baix índex de feminitat de les àrees rurals, tot repercutint en la seva dinàmica 
demogràfica. A més, l’adhesió té tot el sentit ja que la meitat de les micro i petites 
empreses europees treballen en l’àmbit rural, assegurant així la cohesió econòmica i 
social a través del manteniment i la creació de llocs de treball. 

El Pacte Rural de la UE tindrà unes prioritats mediambientals relacionades amb la 
mobilitat, l’accés als serveis i a la salut, la innovació, la digitalització, la lluita contra el 
canvi climàtic, la seguretat alimentària i la formació, entre altres. 
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