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Autònoms PIMEC dona a conèixer el seu 

nou full de ruta per a Lleida 

L’acte ha servit per presentar la nova presidenta d’Autònoms PIMEC Lleida, Laura 

Sánchez 

Lleida, 17 de febrer de 2020. Autònoms PIMEC i PIMEC Lleida han presentat davant 

dels mitjans de comunicació locals el nou projecte d’Autònoms PIMEC a Lleida, que 

liderarà Laura Sánchez. A més a més de la nova presidenta d’Autònoms PIMEC Lleida, 

en la roda de premsa també hi han intervingut el president de PIMEC Lleida, Jaume 

Saltó, i el president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps. 

Ha obert l’acte el president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, que ha destacat “la 

necessitat de potenciar el col·lectiu d’autònoms al territori i de fer aterrar a Lleida el 

projecte general d’Autònoms PIMEC a Catalunya”. A més a més, ha deixat clara la seva 

total confiança en Laura Sánchez com a nova presidenta de l’associació a Lleida. 

Per la seva banda, el president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, ha posat en relleu 

el paper d’Autònoms PIMEC a Catalunya, com “l’associació més representativa 

d’autònoms a Catalunya amb 144.000 socis”: “Tenim el col·lectiu molt ben representat, 

ara falta donar-los un servei ben complet i treure’ls les pedretes del camí perquè puguin 

seguir creixent, i per això és molt important treballar al territori, detectant-ne els 

problemes reals i trobant solucions entre tots”. En aquest sentit, també ha volgut 

reivindicar que “aquelles persones que tenen talent han de poder fer el pas i treballar 

per si mateixes, i més en un món globalitzat en què el més productiu és treballar per 

projectes i no per hores. L’autònom té un recorregut i un nínxol de mercat molt ampli”. 

Camps també ha parlat de la morositat, “la primera causa de tancament dels autònoms 

i el principal problema amb què es troben”, i de la necessitat de “lligar la tributació amb 

la factura”, perquè els autònoms puguin treballar de manera parcial o temporal, com ja 

es fa en altres països. 

La nova presidenta d’Autònoms PIMEC Lleida, Laura Sánchez, ha iniciat la seva 

intervenció agraint la confiança a PIMEC Lleida i Autònoms PIMEC, i tot ha seguit ha 

explicat els principals objectius del nou projecte: donar veu i visibilitat als autònoms 

del territori, crear comunitat entre autònoms i crear aliances amb altres entitats en la 

defensa del col·lectiu. Per engegar aquest nou camí, Autònoms PIMEC Lleida ja està 

organitzant diversos actes de formació per donar eines de creixement personal i 

professional als autònoms, i també està preparant trobades afterwork de caràcter 

distès i informal que serviran com a espai d’intercanvi d’idees i coneixement.   


