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Trobades digitals PIMEC 

El conseller de Treball explica que la Generalitat 
treballa en mesures de suport als autònoms, de 

potenciació de la indústria i una línia de finançament 
pel Tercer Sector 

 
Chakir El Homrani coincideix amb PIMEC que l’aturada dels fons per a l’FP ha estat un 
error, ja que les polítiques actives d’ocupació són claus ara mateix i en el futur. 
 
Josep González demana mesures que garanteixin liquiditat per a les pimes, més ajudes 
al col·lectiu d’autònoms i l’anul·lació del pagament d’impostos als sectors més afectats. 
 
Barcelona, 7 de maig de 2020. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, ha anunciat que la Generalitat de Catalunya està treballant en mesures de 
suport als autònoms i als emprenedors, de millora als accessos dels serveis 
socials, ajudes a la contractació, en la potenciació de la indústria, i una línia de 
finançament pel Tercer Sector. En una trobada digital organitzada per PIMEC amb 
empresaris i empresàries de diferents sectors, ha assegurat que els reptes del Govern 
ara mateix són: reactivar l’economia, evitar que creixi l’atur, lluitar perquè no es consolidi 
la precarietat laboral, recuperar el teixit productiu, agilitzar les prestacions i vetllar pels 
col·lectius més vulnerables. “No hem de repetir les errades de la crisi econòmica de 
2008; la paralització de l’activitat econòmica ha de ser un parèntesi i no es pot allargar 
en el temps”, ha afegit. 
 
El conseller ha celebrat que al llarg d’aquesta crisi de la Covid-19 ha madurat la 
coordinació amb els agents econòmics i socials catalans més representatius, 
buscant solucions conjuntes. D’altra banda, coincideix amb PIMEC que l’aturada dels 
fons per l’FP ha estat un error, perquè les polítiques actives d’ocupació són claus 
ara i al futur. En aquest sentit, ha instat el govern espanyol a “que retorni els diners, els 
quals són finalistes”. 
 
Finalment, ha recordat la importància de la utilització dels EPIs i de respectar les 
distàncies de seguretat i ha donat algunes xifres: “A Catalunya, s’han tramitat més de 
96.148 ERTO, un 95% dels quals per causes de força major i la resta per causes 
organitzatives i productives. Els sectors més afectats han estat el de serveis i el 
comerç al detall. L’atur ha experimentat un increment d’un 12,2% respecte al mes de 
març i de més del 21% respecte l’abril de 2019, sent les dones i els majors de 45 anys 
els treballadors més afectats”. El conseller també ha explicat que el sector de les 
residències, del qual ostentava fins ara les competències, ha patit durament les 
conseqüències sanitàries de la crisi, però aquesta afectació no ha estat superior a la 
dels països del nostre entorn.  
 
El president de PIMEC, Josep González, ha manifestat que aquesta crisi econòmica a 
conseqüència de la Covid-19 ha provocat “un atur desbocat i uns ERTOs que han 
col·lapsat el sistema, els quals han experimentat retards en el seu cobrament i amb el 
dubte per part de les empreses de si es podran prolongar”. González ha alertat sobre la 
preocupació de les pimes davant l’anunci de l’obligació de mantenir plantilles a 
partir d’haver demanat un ERTO i, a més, ha recordat que les empreses no tenen 
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tots els elements per poder reactivar l’economia: “Tot i que obrin de nou, les vendes 
i l’afluència de clients no estan garantides”.  
 
Per tot això, ha demanat al conseller a impulsar mesures que garanteixin liquiditat 
per a les pimes, més ajudes al col·lectiu d’autònoms i l’anul·lació del pagament 
d’impostos als sectors més afectats, i ha agraït la seva tasca per posar en marxa la 
Llei de participació institucional i la Taula del diàleg social de Catalunya, quelcom 
considera “fites històriques”. D’altra banda, el president de PIMEC ha anunciat que ha 
enviat una carta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al tinent d’alcalde, 
Jaume Collboni, celebrant la decisió del consistori d’ampliar la capacitat de les 
terrasses per compensar la limitació als espais interiors dels establiments. 
 
Aquesta trobada digital ha comptat amb la participació del secretari general de PIMEC, 
Antoni Cañete, qui ha coordinat les preguntes d’empresaris i empresàries de la 
patronal, representants de diferents sectors: Emma Gumbert, membre del Comitè 
Executiu i de la Comissió  Laboral de PIMEC, Miquel Camps, president d’Autònoms 
PIMEC, Iolanda Piedra, presidenta de PIMEC Dona i Empresa, Isabel Galobardes, 
presidenta de PIMEC Turisme, Josep Maria Puente, president de la Comissió Laboral 
de PIMEC, Imma Estivill, presidenta de Polítiques d’Ocupació i Formació, Carles 
Campuzano, representant del tercer sector i director de la Federació Catalana de la 
Discapacitat Intel·lectual, Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències (UPIMIR), i Lluis Viguera, director de la Sectorial de Serveis de Salut i 
Socials de PIMEC. 
 


