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PIMEC Catalunya Central i l’Ajuntament del 

Pont de Vilomara i Rocafort assessoren els 

autònoms davant l’afectació per la covid-19 

Ha estat en una conferència virtual en què Miquel Camps ha realitzat la ponència 

principal i ha atès els dubtes dels autònoms del territori 

Manresa, 13 de maig de 2020. Aquest dimecres PIMEC Catalunya Central i 

l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort han organitzat i dinamitzat la conferència 

virtual Els autònoms en temps de covid-19, que ha servit per analitzar en quina situació 

es troben els professionals d’aquest col·lectiu i per conèixer de quines eines disposen 

per pal·liar els danys que estan patint durant la crisi del coronavirus. 

En primer lloc ha intervingut l’alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, 

que ha donat la benvinguda als ponents i als assistents i ha destacat l’èxit d’afluència 

de la trobada, que ha comptat amb més de 50 persones. 

Tot seguit, Esteve Pintó, president de PIMEC Catalunya Central, ha introduït la temàtica 

de l’acte: “Quan es produeixen canvis en l’economia, com el que estem vivint avui dia, 

el col·lectiu d’autònoms és el que més en pateix les conseqüències. Hi ha dos elements 

que poden ajudar els autònoms i que ara amb la covid-19 resulten imprescindibles: 

l’associacionisme, per fer arribar les reivindicacions a l’administració, i la formació, per 

adaptar-se als canvis tecnològics i de tendència”. 

Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC, s’ha encarregat de la ponència principal 

de la jornada. En primer lloc, ha criticat la proposta general de l’administració per encarar 

el problema: “La solució que ens han plantejat és que ens endeutem i seguim pagant. 

Països com França, Itàlia i Grècia no estan cobrant la quota d’autònoms, mentre que a 

Espanya la seguim pagant, com també seguim pagant les despeses mensuals 

recurrents, com els lloguers dels espais comercials”. 

Camps ha volgut posar èmfasi en la mala gestió dels avals de l’Institut de Crèdit Oficial: 

“Els crèdits de l’ICO no estan arribant als empresaris ni en temps ni en forma. La línia 

està dotada amb 100.000 milions d’euros i de moment només se n’han repartit 30.000. 

A més a més, si arriben moltes vegades és amb condicions abusives per part dels 

bancs, que marquen un tipus d’interès desmesurat o que coaccionen els empresaris 

perquè acceptin préstecs amb productes accessoris. Això des de PIMEC ho hem 

denunciat”. 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/autonoms-temps-covid-19
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Tenint en compte la situació, el president d’Autònoms PIMEC ha plantejat un canvi de 

paradigma: “Quan els ajuts són els que són, el que necessitem és que hi hagi solidaritat 

empresarial. Hem de procurar fer un producte que sigui efectiu i bo, i alhora hem de 

pensar a comprar a les empreses que tenim a prop de casa. Per no veure més negocis 

tancats, hi hagi covid o no, hem de consumir més que mai entre nosaltres”. I en aquest 

sentit, ha assenyalat la importància de les administracions locals: “Els ajuntaments 

han d’ajudar que no desaparegui el teixit productiu local. Ells sí que coneixen la realitat 

dels municipis i poden fer polítiques més acurades i eficaces. I els empresaris ens hem 

d’associar i fer-los conèixer les nostres reivindicacions”. 

Per tancar l’acte, l’alcalde del poble, Enric Campàs, ha explicat les mesures 

econòmiques que està prenent l’Ajuntament de cara als autònoms per ajudar-los a 

superar la crítica situació provocada pel coronavirus, i ha clos l’acte agraint la presència 

de tots els assistents i esperant mantenir les bones sinergies amb PIMEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


