
                                                Nota de premsa 

PIMEC Tarragona insta les institucions a garantir 
més liquiditat a les pimes davant el trencament de la 

cadena de pagaments 

La patronal continua la ronda de trobades digitals amb diferents representants 
institucionals i els insta a impulsar mesures per millorar la competitivitat de les empreses. 

Tarragona, 29 de juny de 2019. PIMEC Tarragona ha continuat avui amb la 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.  

Després de reunir-se al maig amb Ferran Bel, diputat per Tarragona al Congrés, i a inicis 
de juny amb els representants del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de 
Tarragona, avui ha estat el torn d’Alejandro Fernández, president del PPC, i d’Eduardo 
Bolaños, cap del gabinet de presidència del PPC, a qui els membres de la patronal han 
traslladat les preocupacions de les empreses i els autònoms de la demarcació, així com 
les propostes de PIMEC.  

En la seva intervenció, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha exposat 
la situació que viu el teixit productiu tarragoní i ha alertat que a conseqüència de la crisi 
de la Covid-19 “s’ha trencat la cadena de pagaments” fet pel qual “les pimes 
necessiten liquiditat de forma urgent”. “El nostre teixit productiu està vivint moments 
durs i les institucions han de tenir present que les pimes i els autònoms conformen el 
99,8%”, ha manifestat després de defensar “el capitalisme inclusiu” com la fórmula que 
dona oportunitats a tothom”. 

Per part seva, Alejandro Fernández ha posat en valor les mesures defensades per la 
patronal: “Estic d’acord que cal millorar i la fiscalitat de pimes i autònoms i em 
sumo a la vostra lluita contra la morositat”. A més, entre altres qüestions, ha 
considerat “imprescindible un pla nacional d’indústria i acabar amb la turismofòbia”.  

Per part de PIMEC Tarragona també hi han participat el president de PIMEC Baix Camp, 
José Maria Caballero, la secretària territorial, Gemma Gasulla, i els vocals de la 
Comissió Executiva: Enric Roda, Sònia Mateo, Roger Trillas i Raül Font. 

  

 


