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Ajuts per als autònoms
Autònoms PIMEC i CTAC-Autònoms demanen que s’ampliï de manera urgent la 
línia d’ajuts per als autònoms afectats per la Covid-19. Les dues organitzacions 

més representatives dels autònoms a 
Catalunya, juntament amb PIMEComerç, 
consideren que el fet que la línia d’ajuts de 
2.000 euros dels autònoms s’hagi esgotat 
en menys de 24 hores palesa que ha estat 

absolutament insuficient davant les necessitats existents. Així mateix, les 
organitzacions qüestionen que el sistema de concurrència no competitiva sigui el 
millor dels criteris per atorgar els escassos recursos disponibles i lamenten que el 
canal per a la tramitació de les subvencions no hagi pogut donar resposta a l’allau, 
més que previsible, dels potencials sol·licitants.  

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CAL MÉS SERIETAT!

Les necessitats són moltes, la pandèmia 
ens està deixant sense forces, esgotats 
tant econòmicament com anímicament, 
i les ajudes no arriben. Em refereixo a les 
veritables ajudes, és clar, les que per la seva 
quantia propiciarien que no s’haguessin de 
tancar ni comerços ni bars i restaurants, i no a 
ajudes que només serveixen de propaganda 
i de foto als polítics. 

N’estem tips que se’ns menyspreï i que 
es llencin els diners; que, per escassos, no 
serveixen de res i que, a sobre, per aconse-
guir-los hàgim de fer una cursa vergonyosa. 
Sembla que hàgim tornat a l’edat mitjana, 
quan el senyor feudal dalt de la seva carrossa 
anava tirant xavalla tot veient com el poble 
lluitava per recollir unes monedes.

En aquests moments hi ha indignació i 
desesperació i cal que els nostres gover-
nants ho tinguin en compte, tant els que 
prenen les mesures sanitàries com els que 
volen, sense tenir-ne ni idea, solucionar el de-
sastre que generen tals mesures.

La situació és molt greu i neix d’una voluntat 
autista de dictar normes sense voler escoltar 
a ningú, sobretot a aquells sectors que rebran 
les conseqüències de l’aplicació de la norma.

Cal redreçar la situació, l’actual ens porta 
al desastre econòmic i humà, ja que no 
hem d’oblidar que darrere de tot això hi 
ha persones, famílies senceres desespera-
des, i no cal dir que quan la societat està 
desesperada el raonament i l’acord són 
molt difícils.

Senyors polítics, penseu on som i on vo-
lem anar; escolteu, només escolteu!

Campanya d’Amazon a les escoles
Davant l’augment de peticions de més d’un centenar d’associacions i gremis 
de comerç a Catalunya, totalment indignats amb 
la campanya d’Amazon a les escoles “Un clic per a 
l’escola”, PIMEComerç va expressar el seu rebuig 
envers l’actuació comercial d’Amazon dirigida i 
coordinada amb el col·lectiu escolar. D’aquesta 
manera, va manifestar, a través d’una nota de premsa, 
que no és admissible que en la situació actual en què 
la major part del sector del comerç i la restauració està patint greus pèrdues 
econòmiques, els centres educatius estiguin comunicant i promocionant, a 
través dels seus mitjans oficials, la campanya realitzada per aquest l’operador. 
PIMEComerç lamenta que alguns centres educatius s’hi estiguin adherint sense 
tenir en compte les conseqüències que això representa per al comerç local i de 
proximitat.
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Conveni amb la Fundació ASPROS
PIMEComerç Lleida, la Fundació Pimec i la Fundació ASPROS han signat un 
conveni de col·laboració. L’objectiu d’aquest conveni és proporcionar a diferents 
empreses de la província de Lleida un 
contenidor on puguin dipositar els EPIS 
utilitzats, de manera que el personal 
d’ASPROS els separi, els retiri i en gestioni 
la destrucció com a residu, amb un 
descompte més avantatjós per als associats 
a Pimec. Aquesta col·laboració entre 
les tres entitats consta de quatre eixos: 
recollida i posterior destrucció controlada; 
responsabilitat social empresarial i 
responsabilitat mediambiental; projecte 
portat a terme per persones vulnerables 
amb diversitat funcional; i possibilitat de demanar el certificat de destrucció.

Reunió amb el Govern de la Generalitat
PIMEComerç es va reunir ahir amb el vicepresident 
del Govern, Pere Aragonès, la consellera de Salut, 
Alba Vergés, i diferents sectors del teixit econòmic 
per tal de fer possible una obertura de tots els sectors 
afectats pels tancaments ordenats per l’Administració, 
especialment del sector de la restauració, que ha de 
poder reobrir immediatament si no vol acumular més 
pèrdues i tancament de locals. PIMEComerç va exposar la necessitat d’acordar un 
pla de reobertura gradual.


