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En marxa el pla de reactivació del sector esportiu  

reclamat per PIMEC Esport  

El president de PIMEC Esport, August Tarragó, ha celebrat la posada en marxa del pla 

de reactivació sectorial que considera “imprescindible per ajudar a la indústria esportiva 

a superar les conseqüències de la pandèmia” 

El 29 de novembre es durà a terme la jornada ‘Amenaces actuals a l’activitat econòmica 

vinculada a l’esport’ a la seu de PIMEC a Barcelona per analitzar la greu situació que 

està vivint el sector esportiu català per l’augment dels costos de l’energia 

Barcelona, 17 de novembre de 2022. El pla de reactivació del sector esportiu que 

PIMEC Esport va demanar a la secretaria general de l’Esport, Anna Caula i al conseller 

d’Empresa i Treball, Roger Torrent, fa poc més d’un any, es posa en marxa com a 

mesura resultant de la declaració de l’activitat física i esportiva com a activitat 

essencial que ha fet pública la Generalitat de Catalunya. El president de PIMEC Esport, 

August Tarragó, ha celebrat la posada en marxa d’aquest pla de reactivació sectorial 

que considera “imprescindible per ajudar a la indústria esportiva i a tot el sector 

esportiu en general a superar les conseqüències de la pandèmia”. En la mateixa 

línia també es posarà en marxa la creació de la Taula de l’Esport que comptarà amb dos 

representants del sector esportiu empresarial. 

La patronal ha fet palesa la necessitat d’impulsar l’esport com a eix vertebrador i 

integrador de la societat catalana i d’equilibri territorial i ha posat de manifest la 

importància i la labor social de les pimes i els autònoms del sector, amb una tasca 

de promoció de l’esport i l’activitat física com a elements fonamentals per a l’assoliment 

d’un país més saludable i sostenible. “Ens ha costat molt que es reconegui el sector 

empresarial com a part del projecte esportiu, però creiem que el Govern català té clar 

que nosaltres també som esport i salut”, ha constatat August Tarragó.  

Davant la conjuntura actual d’inflació i crisi energètica la sectorial PIMEC Esport ha 

anunciat que el 29 de novembre a les 10h es durà a terme a la seu de Barcelona la 

jornada ‘Amenaces actuals a l’activitat econòmica vinculada a l’esport’ en què es 

presentarà el sector, s’analitzarà la greu situació s’està vivint i es llegirà un manifest del 

sector esportiu de Catalunya en relació amb l’augment dels costos de l’energia.  

 

 


