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Albert Castellanos: “Demanem als empresaris que facin un 
pas endavant i que siguin part activa de la reactivació i de 
l’aprofitament dels fons europeus” 

 
• El secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda inaugura 

la 31a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu i destaca que les ajudes 
europees són una de les oportunitats més grans de la propera dècada 
 

• Insisteix en reclamar al Govern de l’Estat la moratòria en el cobrament 
d’impostos i de les cotitzacions socials per fer front a les necessitats 
immediates de la segona onada de la Covid-19 
 

El secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos,  
ha inaugurat aquesta tarda la 31a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, i ha 
demanat als empresaris “que siguin part activa de la reactivació i de 
l’aprofitament dels fons europeus”. Castellanos ha definit aquestes ajudes com 
“una de les oportunitats més grans que tindrà el país en la propera dècada”. En 
aquest sentit, el secretari general ha remarcat la tasca de la Trobada Empresarial 
com a punt de trobada, i ha animat a l’empresariat de les terres de Lleida i del Pirineu 
“perquè surtin molts projectes eventualment finançables per aquests fons 
europeus”.   
 
Castellanos ha explicat el conjunt de mesures de restricció de la mobilitat que ha 
posat en marxa el Govern aquest mateix dijous per contenir la segona onada de la 
Covid-19, “sent conscients des del Govern que suposen una afectació 
empresarial important sobre el sector del comerç i de la restauració”.  
 
A la vegada que s’han anunciat aquestes mesures, “el Govern ha previst la 
mobilització de 300 milions d’euros addicionals per donar suport als sectors 
econòmics més afectats i per preveure les mesures de protecció social més 
adequades”, ha afegit el secretari general. Castellanos, que ha iniciat el seu 
parlament a la Trobada, que s’ha fet en format telemàtic, tot excusant la presència 
del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reblat que “des de la Generalitat 
estem fent tot el que està en les nostres mans, aprofitant tots els recursos per 
aconseguir que la pandèmia, a la vegada que es controla, provoqui els mínims 
efectes sobre el funcionament de l’economia”.    
 
Amb tot, Castellanos ha afirmat que cal anar més enllà en les mesures d’ajut a les 
empreses, i “per això, com ja hem reclamat a través del vicepresident al Govern 
de l’estat, demanem que hi hagi una moratòria en el cobrament d’impostos i de 
les cotitzacions socials i s’adopti, també a nivell estatal, un veritable Pla de 
rescat econòmic per ajudar a les empreses a superar aquesta segona onada de 
la Covid-19, i situar-nos en una bona posició per aprofitar aquests fons 
europeus”. 
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Pla de recuperació de l’Alt Pirineu i Aran  
 
Albert Castellanos s’ha referit a iniciatives de reactivació com el Pla de recuperació 
de l’Alt Pirineu i Aran, el Projecte estratègic per a la transformació econòmica de les 
Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027, i l’Àrea 5G a les Terres de Lleida. “Un 
projecte, aquest últim, que impulsem de la mà de la Diputació de Lleida i que 
ens ha de servir per detectar i identificar les oportunitats que ofereix el teixit 
productiu”, ha destacat.  
 
 
 
 


