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PIMEC reclama l’aprovació dels plans de reobertura del 

lleure infantil davant les dificultats de les pimes del sector 
 
La patronal recorda que aquestes empreses alleugeren la tensió dels infants i les seves 
famílies i destaca que donen feina a 8.000 treballadors, el triple de la plantilla de Nissan.  
 
Barcelona, 5 d’agost del 2020. PIMEC reclama la reobertura del lleure infantil en 
suport a les pimes del sector després d’haver mantingut recentment diverses 
trobades amb la Generalitat i col·lectius empresarials d’aquest àmbit, com són les 
fires d’atraccions infantils, els castells inflables i els parcs i centres recreatius infantils. 
La patronal destaca que aquestes empreses donen feina a 8.000 treballadors per 
compte aliena i autònoms, el triple de la plantilla de Nissan, i lamenta que, malgrat 
això no han rebut de les administracions l’atenció que mereixen i s’han hagut de 
mobilitzar, com han fet els firaires a la Plaça Sant Jaume i amb una marxa lenta fa uns 
dies. 

PIMEC constata que els col·lectius afectats han elaborat els seus respectius plans de 
reobertura amb mesures d’higiene excepcionals, però encara esperen la seva aprovació 
per part del PROCICAT. Per això, la patronal ha instat les associacions i la Generalitat 
a intensificar el diàleg i accelerar els tràmits per tal de poder aprovar els plans 
sectorials d’obertura quan abans, així com la col·laboració dels municipis i 
mesures d’ajuda al sector.  

En les diferents trobades, els empresaris d’aquest sector han recordat que no s’ha 
produït cap cas de contagi de Covid-19 a les seves instal·lacions, ni a Catalunya ni enlloc 
de l’Estat, i que la recerca mèdica més recent sobre aquest virus i els infants demostra 
que no són més transmissors que els adults i que la seva càrrega vírica és menor1. A 
més, els representants d’aquestes pimes destaquen que per les atraccions, inflables i 
centres de lleure passen anualment uns 3 milions de nens i nenes a Catalunya, fet pel 
qual consideren que la seva reobertura alleugeriria la tensió entre els infants, tot 
facilitant la conciliació laboral i familiar.  

El president de l’Associació Catalana de Parcs Infantils (ACPI), Carles Durban, ha 
explicat que “les enormes despeses fixes, sobretot del lloguer dels locals, faran 
desaparèixer molts dels negocis” i ha agraït PIMEC la seva proposta d’incentius fiscals 
per a rebaixar els lloguers. D’altra banda, el president del Gremi de Firaires de 
Catalunya, Marcos Orús, ha assegurat que “un sector estacional com aquest, que 
treballa només entre maig i octubre, no pot estar més temps aturat sense fires perquè, 
si no es pot obrir, caldrà que les administracions ajudin econòmicament”.  

 
 

 
1 Recerca resumida al web de l’Hospital Sant Joan de Déu: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/en/children-have-
similar-prevalence-covid-19-antibodies-adults-more-99-have-mild-symptoms 
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