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PIMEC Tarragona defensa mesures directes a pimes i 
autònoms per minimitzar els efectes econòmics de la 

Covid-19  
 
La patronal inicia una ronda de trobades digitals amb diferents representants 
institucionals i els insta a impulsar mesures per millorar la competitivitat de les empreses.  
 
Tarragona, 9 de juny de 2019. El conjunt de delegacions de PIMEC a la demarcació 
de Tarragona -PIMEC Tarragona, PIMEC Baix Camp i PIMEC Terres de L’Ebre- ha 
començat una ronda de trobades digitals amb diferents representants institucionals amb 
l’objectiu de reclamar i consensuar mesures per minimitzar l’impacte dels efectes 
econòmics de la Covid-19 al teixit productiu tarragoní. En aquestes reunions, els 
representants de la patronal traslladen als diferents partits polítics i entitats les 
preocupacions de les empreses i les propostes de PIMEC, a més d’exposar la situació 
que viu el teixit productiu, que s’està adaptant als requeriments de cara a la tornada a 
l’activitat amb motiu de la desescalada. 
 
Trobada amb Ferran Bel, diputat per Tarragona al Congrés 
 
Al llarg d’aquesta reunió, els representants de PIMEC Tarragona han posat de manifest 
la necessitat de millorar la competitivitat de les pimes del territori, fet amb el qual 
ha coincidit Ferran Bel, amb qui s’han tractar diversos temes que afecten el teixit 
productiu tarragoní actualment: formació i polítiques actives, turisme, automoció, 
comerç, sanitat i morositat, entre altres.  
 
Per part seva, el diputat al Congrés creu que per potenciar la competitivitat caldria “reduir 
el preu de l’energia a les pimes i impulsar la formació” per ajudar les empreses a 
“guanyar perspectiva”. A més, ha destacat en l'àmbit del comerç que els propis 
comerciants “han de ser conscients que competir en preu no serà la millor estratègia a 
partir d’ara, sinó que s'haurà de competir amb qualitat, servei i sobretot, amb valor 
afegit". 
 
Trobada amb el grup municipal de Ciutadans (Cs)  
 
Avui ha tingut lloc una trobada digital amb els membres del grup municipal de Ciutadans 
(Cs): el portaveu a l’Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, i els regidors Sònia Orts, 
Francisco Domínguez i José Luís Calderón. Tots quatre han manifestat que “no té sentit 
pensar en local sinó d’una manera més global ja que Tarragona no és només Tarragona 
ciutat i cal pensar en clau provincial”. A més, han presentat les mesures del seu grup a 
curt, mig i llarg termini en relació a la Covid-19 i s’han interessat per les propostes de la 
patronal.  
 
El representants de PIMEC han insistit en la necessitat d’impulsar sectors molt 
importants a Tarragona,  com per exemple l’automoció i la petita indústria: “Cal 
potenciar la pime a nivell industrial i donar passes endavant en la qualificació de la 
mà d’obra”. També, han proposat: impulsar els polígons industrials, evitar la 
desaparició d’empreses industrials, reactivar el projecte del Corredor Mediterrani, 
rebaixar els preus de l’electricitat a les pimes i acabar amb la morositat 
empresarial.  
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Per part de PIMEC han participat en les trobades el president de PIMEC Tarragona, 
Jordi Ciuraneta, la secretària territorial, Gemma Gasulla, i els vocals de la Comissió 
Executiva: Enric Roda, Sònia Mateo, Roger Trillas i Raül Font. A la trobada amb Ferran 
Bel també hi van participar Santiago Roselló, president de PIMEC Terres de l’Ebre,  José 
Maria Caballero,  president de PIMEC Baix Camp i els vocals Jordi Cañelles i Jordi 
Andreu, entre altres.  
 

 
 


