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Josep González: “L'economia catalana creixerà per 

sobre del 2%" 

En una roda de premsa a PIMEC Girona, Josep González i Pere Cornellà, han 

abordat la situació de l’economia catalana i han explicat les propostes que han 

fet arribar als partits polítics amb motiu de les pròximes eleccions generals  

El president de la patronal al territori assegura que el teixit empresarial gironí es 

manté dinàmic, i que les expectatives de creixement en sectors com l’industrial i 

el de serveis són positives  

Girona, 26 d’abril de 2019. El president de PIMEC, Josep González, s’ha mostrat 

“moderadament optimista” respecte a la situació de l’economia catalana, en una roda de 

premsa que ha tingut lloc a PIMEC Girona, i en la qual també ha participat el president 

de la patronal al territori, Pere Cornellà.  

González ha destacat que “aquest any es preveu un creixement per sobre del 2% i se 

seguirà generant ocupació”, i ha assegurat que “no hi ha cap factor que indiqui que pugui 

haver-hi una recessió”. El president de PIMEC ha explicat que, en tot cas, caldria parlar 

de “certa desacceleració” tenint en compte que els darrers anys el PIB havia crescut 

entorn al 3% i que el 2018 ha baixat al 2,6%. 

D’altra banda, Josep González, ha explicat les propostes en matèria econòmica que 

l’entitat ha fet arribar als partits polítics amb motiu de les pròximes eleccions generals, 

entre les quals ha exposat les relacionades amb la morositat, que tenen a veure amb la 

“supervivència de les pimes” i ha criticat “l’elevat cost que les empreses catalanes, 

incloses les gironines, paguen pel Kw/h”, fet que implica una pèrdua de competitivitat.  

Sobre la situació de les infraestructures catalanes ha proposat “una modificació 

legislativa perquè es compleixi l’execució pressupostària” i, enfront de la impossibilitat 

de complir-la, ha demanat que els diners pressupostats es puguin derivar a la 

Generalitat per procedir a la seva efectivitat: "Des de PIMEC demanem que aquella part 

del pressupost estatal en matèria d'inversió, que no s'apliqui, es derivi a les CCAA per 

gestionar-lo i aprofitar-lo". 

Per la seva banda, Pere Cornellà ha apuntat que “el teixit empresarial gironí es manté 

dinàmic, i que les expectatives de creixement en sectors com l’industrial i el de serveis 

són positives”. A més, Cornellà ha explicat les conseqüències que té per al teixit 

empresarial el funcionament de l’economia amb pressupostos prorrogats i a curt termini, 

ja que “no acompanyen la visió estratègica de l’empresari ni el desplegament de les 

mesures del Pla Nacional per a la Indústria o les qüestions de Formació Professional”. 

El president de PIMEC Girona també ha reivindicat les demandes en matèria 

d’infraestructures que fa anys demanen des del territori. 
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Després de la roda de premsa, els membres de PIMEC han visitat el Girona FC. Josep 

González ha expressat la seva admiració per la trajectòria del club, la qual valora molt.  
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