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PIMEC Joves Tarragona alerta el teixit productiu que 
s’ha d’adaptar als canvis que s’han generat al 

mercat a conseqüència de la pandèmia 
 
PIMEC Joves Tarragona organitza una trobada digital sobre l’enfocament positiu de la 
crisi i les oportunitats econòmiques i empresarials que pot deixar la Covid-19. 
 
Tarragona, 9 de juliol de 2020. PIMEC Joves Tarragona ha alertat avui que el teixit 
productiu s’ha d’adaptar quan abans als canvis i als requeriments del mercat que 
s’han generat a conseqüència dels efectes de la pandèmia”. En aquest sentit, la 
patronal ha organitzat una trobada digital per buscar l’enfocament positiu de la crisi del 
coronavirus, en la qual la presidenta de PIMEC Joves Empresaris Tarragona, Beatriz 
Mesas, ha destacat que, “tot i la incertesa i la por, són molts els empresaris i 
empresàries que han optat per prendre decisions valentes i arriscar per tal de 
convertir amenaces en oportunitats en temps de crisi”. “La resiliència que tenim 
com a societat és d’admirar; cal ser positius i aprofitar totes les oportunitat que vinguin”, 
ha conclòs. 
 
En la seva intervenció, la secretària territorial de PIMEC, Gemma Gassulla, ha volgut 
posar en valor l’enfocament positiu d’aquesta trobada per buscar les oportunitats 
econòmiques i empresarials que pot deixar la crisi de la Covid-19.  
 
Moderada per la periodista Mònica Carrasco d’Onda Cero, aquesta trobada digital ha 
servit per arribar a diferents conclusions: alguns dels canvis que ha comportat la 
Covid-19 al mercat de treball han arribat per quedar-se, les pimes s’han d’adaptar 
per aconseguir assolir els reptes futurs de l’economia, cal aprofitar i potenciar el 
talent de les persones, i el valor afegit és un element clau per a la competitivitat 
de les empreses.  
 
L’acte virtual ha comptat amb les participacions del director de Redessa, Eduard 
Vicente, la tècnica de la regidoria d’Indústria i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta, Lala 
Escrivà, el regidor de promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de 
Tortosa, Sisco Peipo, el tècnic en emprenedoria de Conca Activa, Jordi Giné, el 
president dels Joves Economistes de Tarragona, Arnau Farré, l’adjunta de direcció de 
la Fundació Gresol, Marta Martínez, la cap del servei d’Ocupació i Emprenedoria de la 
Diputació de Tarragona, Dolors Micola, la directora d'Emprenedoria de Tarragona 
Impulsa, Valle Mellado, la regidora de Comerç, Turisme i Emprenedoria, de 
l'Ajuntament d'Altafulla, Natàlia Sanz, i la representant de la Xarxa de Coworkings de 
Tarragona, Anna Ollé.  
 

 


