
ADECAFF VALOR

ADECAFF presideix la sectorial d'Esports de PIMEC i des d'aquesta plataforma, juntament
amb altres sectors afectats, està pressionant per fer sentir la veu del sector i aturar aquest
despropòsit que portarà el sector a la ruïna. 

"ADECAFF no pot permetre que els governs espanyol i europeu no actuïn, per aquest
motiu, juntament amb PIMEC, estem pressionant per a que el preu de l'energia es facturi
atenent al seu cost real" - August Tarragó

"No entenem l'abandonament per part dels governs" - August Tarragó 

Des d'ADECAFF es vol expressar l'enuig davant la passivitat dels governs que tenen a les
seves mans eines per aturar aquesta sagnia econòmica. 
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PATROCINADORS

COL·LABORADORS

 8 comunicats de
servei informatiu

adreçats als
associats i
associades

Estudi jurídic de
les últimes
restriccions

imposades al mes
de març

Participació taula
rodona

11 publicacions a
xarxes socials

Convocatòria
Prgrama Kit Digital

 

Creació grup de
treball col·laboració

públic - privada -
empreses
licitadores

Recorda que tens assessorament gratuït en les
següents matèries: serveis d’assessoria fiscal,
comptable, laboral i administrativa, cobertura de
riscos i comunicació. 

Per més informació, contacteu al següent mail:
info@adecaff.cat 

August Tarragó, President d'ADECAFF
La Literna a Cope Catalunya

APARICIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

PIMEC ESPORTS ES REUNEIX AMB EL M.H.
CONSELLER TORRENT 

DONEM LA
BENVINGUDA A...

CLUB FITNESS ANURA

PIMEC Esports presidida per ADECAFF
exposa al M.H. Conseller Torrent les
dificultats derivades de l'increment dels
costos del subministrament al sector
esportiu i, especialment, a les
instal·lacions esportives. 

August Tarragó ha expressat la seva
preocupació i màxima exigència de
solucions ràpides perquè "el sector no
pot continuar patint pèrdues
econòmiques d'aquesta magnitud, ni un
dia més". 

ADECAFF exigeix solucions a l'increment dels
costos energètics

El sistema de fixació de preus de l'energia està
empobrint a molts sectors, abocant-los a la
ruïna. 

"S'haurien de prendre mesures de manera
urgent, importants, que permetin gaudir de
preus raonables per poder continuar fent
funcionars els negocis" 

"La situació és absolutament insostenible, i més quan no sabem quan s'acabarà aquesta
escalada de preus"

ADECAFF EXIGEIX SOLUCIONS A L'INCREMENT DE COSTOS
ENERGÈTICS

http://www.bcnlimpieza.com/
https://adecaff.cat/comunicacio/
https://www.matrixfitness.com/es/esp
https://ribesalat.com/
https://adecaff.cat/2021/09/27/adecaff-tambe-es-salut/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/linterna-cope-catalunya-andorra-marc-2022-20220314_1968628
https://adecaff.cat/2022/03/14/pimec-es-reuneix-amb-el-m-h-conseller-torrent-per-exposar-li-la-critica-situacio-empresarial-derivada-dels-costos-energetics/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/linterna-cope-catalunya-andorra-marc-2022-20220314_1968628
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/linterna-cope-catalunya-andorra-marc-2022-20220314_1968628
https://adecaff.cat/2022/03/10/adecaff-exigeix-solucions-increment-costos-energetics/

