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PIMEC Tarragona constata que la preocupació més gran de les 
pimes són els elevats costos empresarials  

 
Jordi Ciuraneta i Josep Ginesta es reuneixen amb les organitzacions i associacions 
empresarials de la demarcació per fer una anàlisi de la situació econòmica, tot 
concretant mesures per fer front a les necessitats actuals i als reptes de futur de les 
pimes. 
 
Tarragona, 25 de novembre del 2021. PIMEC Tarragona ha constatat que la 
preocupació més gran de les pimes són els elevats costos empresarials, al llarg 
d’una trobada amb les organitzacions i associacions empresarials tarragonines de 
diferents sectors per fer una anàlisi de la situació empresarial i econòmica. Durant la 
reunió, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha posat de manifest que el 
territori “segueix patint problemes estructurals com la taxa de temporalitat, els 
quals, sumats als efectes de la pandèmia en l’economia, estan causant moltes 
dificultats a les pimes i els autònoms tarragonins”. Per això, considera que “en 
aquest context no ens podem permetre perdre inversions com la del BCN World, 
la qual generaria riquesa i crearia llocs de treball a Tarragona”. D’altra banda, ha 
destacat el pes de les associacions empresarials al territori: “Després de Barcelona, 
Tarragona és la província amb més col·lectius, més de 40, que agrupen diferents 
sectors com el turisme, la restauració, els serveis, la indústria, el comerç, 
l’agroalimentació, etc.”. 
 
Per part seva, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha lamentat que les micro, 
petites i mitjanes empreses es troben en una situació de subsistència pels elevats 
costos empresarials a conseqüència de l’alta pressió fiscal, l’encariment de 
l’energia i el creixement del preu de les matèries primeres i del transport de 
mercaderies.  En aquest sentit, i davant el fet que “els ERTO es van atenuant i alguns 
ajuts van desapareixent”, Ginesta ha tornat a reclamar als diferents governs que treballin 
per fer els canvis estructurals necessaris i polítiques públiques “pensant sempre en 
la dimensió empresarial per garantir l’equitat i la igualtat de condicions”.  
 
Tot seguit, els membres de la patronal han visitat algunes empreses de Tarragona i han 
escoltat i recollit les propostes i peticions dels empresaris i empresàries, les quals han 
traslladat més endavant en una reunió institucional a la delegada del Govern a 
Tarragona, Teresa Pallarès, el subdelegat del Govern, Joan Sabaté, la directora dels 
serveis territorials d'Empresa i Treball, Sofia Moya, i el conseller d’Educació i Ocupació 
i Desenvolupament Econòmic i Memòria Històrica, Manel Castaño.  


