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Trobada digital per la recuperació de la PIME industrial 
 

Àngels Chacón: “La crisi del coronavirus ha multiplicat la 
necessitat d’acompanyament a les pimes” 

 
PIMEC proposa un Pla de reactivació de la Indústria per fer front als efectes econòmics 

de la Covid-19 en les pimes del sector 
 
 

Barcelona, 6 de juliol de 2020. El president de PIMEC, Josep González, ha lamentat avui que la 
indústria és un dels sectors més afectats i ha alertat que “la seva recuperació és important 
també pels llocs de treball directes i indirectes que representa”. Al llarg d’una trobada digital 
de preguntes d’empresaris del sector industrial associats a la patronal a la consellera d’Empresa i 
Coneixement, González ha afegit que “caldrà gestionar els rebrots amb intel·ligència i 
rapidesa perquè no afecti de nou el turisme d’aquest estiu i la nostra economia en general”. 
En aquest sentit, ha defensat la continuïtat de mesures com la moratòria del pagament 
d’impostos i ha proposat “plans de reactivació per a molts sectors, però sobretot per a la 
indústria, que a l’any 2000 suposava un 18% del PIB i el 2019 va baixar al 16%”.  
 
En la seva intervenció, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha alertat avui 
que, “sense ajuts directes al teixit productiu, la crisi social serà inabordable”. A més, ha 
explicat les fases de la crisi econòmica del coronavirus: "En primer lloc vam patir una crisi d’oferta 
pel tancament de la Xina, després una segona crisi d’oferta derivada del confinament i ara estem 
en una crisi de demanda, que caldrà atacar amb la màxima celeritat possible”.  
 
“No estem en situació de normalitat per la reactivació de l’activitat empresarial, la crisi 
econòmica continua i el teixit productiu s’ha d’adaptar als nous requeriments del mercat 
després de la pandèmia”, ha destacat en relació al fet que la pandèmia ens deixa l’acceleració 
de tendències basades en “el creixement del coneixement, la digitalització i l’adopció de 
tecnologies exponencials, la transició energètica, valorar la proximitat i una alineació 
innegociable amb els ODS de l’Agenda 2030”. 
 
D’altra banda, Chacón ha posat de manifest que “hem de ser conscients que les decisions que 
prenguem ara ens marcaran on serem d’aquí a 5 anys”.  Per això, creu que “si no encertem on 
dirigim ara els recursos públics estarem desaprofitant oportunitats”, tot defensant una economia 
innovadora, sostenible, integradora i oberta al món, així com l’impuls d’accions com, per exemple, 
“mesures d’atracció d’inversions per seguir sent un territori industrial i, de rebot, de 
serveis”. En resposta a una pregunta sobre si la Generalitat apujaria impostos per fer front a 
l’augment de la despesa com a conseqüència, la consellera s’ha mostrat contrària.  
 
Finalment, el gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla, ha coordinat les preguntes 
a la consellera per part dels empresaris i empresàries del sector associats a la patronal: Joan 
Soler de Soler i Sauret, Alejandro Pérez de Dallant, Rafael Boixadera de Ceràmica Collet, 
Patricia Sierra de Complementos Sanitarios, Ferran Alberch d’Alberch, Ignasi Batlle d’Oliver i 
Batlle, Miquel Piqueres de Technofer, Eva Hernampérez d’Anudal, Aida Rodríguez de 
Virospack, Carlos Rodríguez de Pinter, Ignasi Senabre d’Sports & Landscape, Àngels 
Secanella de Nagual Alimentació, Jaume Maranges de Ferreteria i Subministres Industrials 
Maranges, Xavier Pujol d’Advanto,  Lluís Saula, de Cafè Saula, Albert Grabolosa, de Sanjo 
Fineblanking, Òscar Álvarez de Click-it Technologies, Albert Arceda de Serradora Campama, 
Jordi Casajoana de Mecanitzats Tram, Paquita Mayer de Zincados J. Sánchez, i Jordi Roselló 
de Complementos Sanitarios. 

 


