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Trobades digitals PIMEC 

PIMEC demana que s’accelerin les mesures de suport per 

a les pimes europees 

Ferran Tarradellas posa en valor la resposta a l’emergència sanitària i econòmica de la UE 

i destaca que el Pla de recuperació de la CE s’adapta al Green Deal i a l’estratègia digital. 

Alban Maggiar i Xavier Ferrer coincideixen que és imprescindible que les empreses tinguin 

liquiditat per a la recuperació econòmica dels països de la UE.  

Barcelona, 30 de juny de 2020. El president de PIMEC i vicepresident d’SME United, 

Josep González, ha instat avui la Unió Europea a “garantir un acord que inclogui més 

ajudes econòmiques a les pimes”, davant les conseqüències dels efectes de la covid-19. 

Al llarg de la trobada digital sota el títol “Ha fet prou la Unió Europea davant la crisi de la 

Covid-19?”, ha destacat que la pandèmia “ha afectat greument sectors com el turisme i 

el comerç, sent Catalunya i Espanya uns dels territoris més afectats”, segons les 

previsions macroeconòmiques de la Comissió Europea, l’FMI i el Banc d’Espanya. D’altra 

banda, ha dit que “les línies de crèdit es converteixen en endeutament per a les empreses”, 

fet pel qual creu que “cal que les pimes augmentin el capital i els recursos propis amb 

incentius que vinguin de la UE”. 

En la seva intervenció, el director de la representació de la Comissió Europea a Catalunya, 

Ferran Tarradellas, ha parlat de quina ha estat la reacció de la UE davant el coronavirus: 

“molts països europeus van tancar fronteres deixant d’aplicar la solidaritat entre els 

estats membres en el context d’un mercat global”. Després de posar en valor la 

resposta a l’emergència sanitària i econòmica per part de la UE, ha explicat que la Comissió 

Europea “ha fet recomanacions per coordinar la desescalada basada en principis comuns 

i amb mesures pels sectors més castigats” i ha explicat que el  Pla de recuperació amb 

suport financer als estats membres “inclou mesures de recuperació del capital i 

d’adaptació al Green Deal i a l’estratègia digital” amb l’objectiu d’assegurar la 

recuperació el creixement. 

A continuació, ha tingut lloc una taula rodona sobre què podem esperar de la UE per a la 
recuperació post-Covid-19, moderada pel president de la Comissió Internacional de 
PIMEC, Víctor Campdelacreu. Per part seva, el president d’SME United, Alban Maggiar, ha 
dit que la patronal de pimes europees va mantenir i reforçar els contactes amb la 
Comissió i els diferents grups amb representació a Brussel·les i ha treballat per “garantir 
que els bancs no abusessin de la situació”. Tot això, amb el principal objectiu 
d’assegurar la liquiditat i la solvència de les pimes. Finalment, el  president del Consell 
Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, ha desitjat que el pròxim 17 de juliol el 
Consell Europeu aprovi la partida de 750.000 milions d’euros d’ajudes, 500.000 dels 
quals són deute comunitari. “El mercat comunitari és bàsic en un món globalitzat i cal 
generar dinàmiques de viabilitat de les empreses”, ha conclòs.  

 

mailto:premsa@pimec.org
https://www.youtube.com/watch?v=bTERgoJiK_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bTERgoJiK_4&feature=youtu.be

