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El president de la Generalitat Quim Torra confia en la  

solidaritat i compromís de l’empresariat en aquesta crisi  
  

 
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha dit aquest dilluns en reunió amb els 
presidents de les Cambres de Comerç de Catalunya, que confia en la "solidaritat" i el 
"compromís" de l'empresariat durant aquesta crisi sanitària que tant impacte té sobre l'economia. 
 

 
 
Torra i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 
presidents de les cambres de comerç catalanes, i els ha trasllat aquest missatge "Entenc l'extrema duresa i 
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severitat de les mesures que demanem, però ens cal disciplina cívica. Necessitem un acord de solidaritat i 
compromís amb la ciutadania, i confio que l'empresariat també ho faci", ha dit Torra. 
 
El president ha defensat que hi ha d'haver "un paquet econòmic de mesures sòlid i consistent" per reduir 
l'impacte econòmic de la pandèmia, però ha afegit que aquest ha de "anar acompanyat d'un confinament total", 
perquè "una cosa no té sentit sense l'altra ". 
 
En aquesta línia, Torra s'ha mostrat partidari d'una moratòria en el pagament de tributs, de la suspensió dels 
pagaments de l'IVA, l'IRPF i Societats, i de les cotitzacions socials, d'una moratòria de deutes bancaris i de la 
millora de les prestacions per als autònoms, ha assegurat. 
 
També ha defensat ampliar la línia de finançament previst per al Govern per a sectors especialment afectats 
per la paràlisi de l'activitat, entre altres mesures. 
 
Per la seva banda, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha recordat que el Govern ha ajornat el pagament 
de la taxa turística d'abril a setembre i ha explicat que s'està estudiant "una reducció dels horaris comercials 
perquè els empleats estiguin menys exposats i puguin conciliar la vida familiar i la laboral”. 
 
El president s'ha compromès també a establir un canal de comunicació permanent amb les Cambres de 
Comerç sobre l'evolució d'aquesta crisi, ja que són "agents econòmics i socials claus per al país", ha remarcat. 
 
A la reunió han participat, per part de les càmeres, representants d'aquestes corporacions de dret públic com el 
president de Consell de Cambres Catalanes, Joan Canadell. 
Els representants camerals han mostrat el seu suport als plantejaments del president Torra, i s'han ofert a 
treballar conjuntament amb l'executiu català. 
 
 
 
 
Per més informació podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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