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Autònoms PIMEC distingeix cinc professionals 

autònoms i un gremi en la 1a Nit dels 

Autònoms de Catalunya 

Autònoms PIMEC defensa acabar amb la morositat empresarial a través d’un règim 

sancionador, simplificar la burocràcia administrativa, crear la figura de l’autònom digital, 

i millorar qüestions com el finançament i la segona oportunitat. 

Barcelona, 21 d’octubre de 2019. Autònoms PIMEC ha celebrat avui la 1a Nit dels 

Autònoms de Catalunya, marc en el qual s’ha fet el lliurament de sis premis en 

reconeixement de la trajectòria professional destacada dels autònoms amb l’objectiu de 

fer visible l'activitat d'aquest col·lectiu com a factor clau en l'impuls de l'economia, la 

creació de riquesa i ocupació d'aquest país. L’acte, que ha tingut lloc a la Fundació Joan 

Miró de Montjuïc a Barcelona ha estat conduït per l’actor i humorista Queco Novell, hi 

ha comptat amb l’assistència de 200 persones. Els professionals autònoms premiats 

han estat els següents: 

• Reconeixement a l’acció de suport a les persones autònomes: Gremi d’Instal·ladors 

del Baix Llobregat. 

• Premi a la persona autònoma de Girona: Antoni Escudero. 

• Premi a la persona autònoma de Tarragona: Jaume Taulats i Soler. 

• Premi a la persona autònoma de Lleida: Montserrat Rossell. 

• Premi a la persona autònoma de Barcelona: Anna Almécija. 

• Reconeixement a la trajectòria professional d’una persona autònoma: Didac Lee. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir 

El Homrani, que ha lliurat diversos premis als autònoms catalans que han destacat en 

diferents àmbits, ha dit en el seu discurs que “la figura de l’autònom és central en la 

nostra economia, ja que aporta valor afegit, creativitat, i fortalesa, i és una de les figures 

més flexibles a un entorn canviant com és el del treball”. “A l’estiu es va constituir per fi 

el Consell del Treball Autònom i Autònoms PIMEC ha estat un dels impulsors que ha 

permès el seu desbloqueig”, ha afegit. 

El president de la patronal, Josep González, qui també ha lliurat guardons, ha destacat 

que “Autònoms PIMEC creix en nombre d’associats gràcies a la seva tasca a favor del 

col·lectiu”. En aquest sentit, ha felicitat al president i a tota la Junta Directiva per totes 

les fites aconseguides. 

Sobre la situació actual a Catalunya, el president de PIMEC ha recordat el “desencís 
d’una part de la societat que ha volgut expressar, un cop més, el seu malestar a través 
de mobilitzacions pacífiques arreu del país” i ha rebutjat i lamentat els “episodis de 
violència que mai haurien d’haver succeït”. “Ara la política està obligada a trobar 
mecanismes per resoldre aquesta situació, reforçant els espais de convivència, de 
diàleg i de legalitat”, ha declarat després d’instar Quim Torra i Pedro Sánchez a “actuar 
amb més perspectiva i grandesa que mai i deixar de banda altres qüestions menors”, 
després de lamentar que durant la visita d’avui del president del Govern espanyol en 
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funcions a Barcelona no s’hagi trobat amb el president de la Generalitat per garantir el 
diàleg i trobar solucions al conflicte.  

En la seva intervenció, el president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, ha assegurat 

que a Catalunya hi ha 550.000 autònoms “i no es parla d’aquest col·lectiu quan és part 

fonamental del teixit productiu d’aquest país”. En aquest sentit, ha explicat que l’objectiu 

d’Autònoms PIMEC és donar visibilitat a la seva tasca i també “que tot aquell que tingui 

talent faci el pas i perdi la por a fer-se autònom”. Per aconseguir això, ha proposat 

“acabar amb la morositat empresarial a través d’un règim sancionador, simplificar la 

burocràcia administrativa, crear la figura de l’autònom digital, i millorar qüestions com el 

finançament i la segona oportunitat”.  

Després del lliurament dels premis, s’ha celebrat un sopar-còctel amb acompanyament 

musical com a cloenda de l’esdeveniment, que va alineat amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU) números 8 i 17 sobre el treball digne i el creixement econòmic i en relació 

amb l’aliança pels objectius, respectivament.  
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