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Opinió

Àlex Goñi

“Fer mercat” és una expressió molt nostra 
i ens remet a altres èpoques, no tan llunyanes, 
en què els comerciants, majoritàriament 
marxants, s’expressaven així quan anaven a 
un poble i paraven la mercaderia per vendre-
la. Avui tot ha canviat, però les expressions 
queden i encara s’utilitzen, per sort, en molts 
ambients del comerç.

I dic per sort perquè, com totes les ex-
pressions que fins ara eren quotidianes, 
avui han anat canviant, no en el seu sentit, 
però sí en el seu idioma. 

L’anglès és un bon idioma, parlat per molts 
milions de persones, però com molts idiomes 
és un idioma invasor. Jo particularment crec 
que, com més llengües parlem, millor ens 
entendrem, però en el cas de Catalunya, on 
no tenim una llengua consolidada, forta, 
i on tenim una altra llengua, el castellà, 
molt majoritària i que empeny per ser he-
gemònica, crec que hauríem de ser més 
durs, menys esnobs i defensar els nostres 
mots de comerç en català per sobre d’altres 
llengües. Es tracta d’un tema d’identitat i, 
com en altres aspectes socials on el comerç 
ha actuat de prescriptor, en el tema de la 
llengua no podem ser menys actius. Jo 
reclamo parlar menys de “shooping”, de 
“retail”, de “Black Friday”, etc. No hem de 
perdre la nostra llengua ni els nostres mots 
en el món del comerç; reforcem la nostra 
identitat a través de la nostra llengua i re-
cordem que, si no ho fem, ens diluirem més 
del que ja ho estem. Necessitem personalitat 
i diferenciació, la nostra dimensió comercial 
ens ho exigeix.
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President de Pimecomerç

PIMEComerç Tarragona, representat pel seu president, Florenci Nieto, va formar 
part de la reunió convocada pel delegat del Govern, Òscar Peris, a la quan van 
assistir també Alcaldes, Regidors, Presidents d’Associacions de Comerciants, 
dels municipis de Salou, Cambrils, El Vendrell, Calafell, Vila-seca, Mont-roig del 
Camp i Vandellós, així com el cap intendent dels Mossos d’Esquadra d’El Camp 
de Ta r r a g o n a ,  Jaume Giné; el Director General de la Policia de Catalunya, Al-
bert Batlle, i altres comandaments de les Policies Locals. El motiu de la reunió era 
d’especial rellevància, ja què d’aquesta va sortir el compromís de crear una Taula de 
Treball per unir esforços i treballar plegats envers la problemàtica del top manta.

La directora general de Comerç es reuneix 
amb PIMEComerç Lleida

Dinar-treball, organitzat per PIMEComerç Lleida, amb la directora general de 
Comerç, Muntsa Vilalta, a la qual han assistit un gran nombre d’associacions de 
comerciants de Lleida i del Territori. La visita s’ha iniciat amb una reunió prèvia a la 
seu de PIMEC Lleida, a la qual han assistit també el director dels Serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Coneixement a Lleida, Octavi Miarnau; el president 
de PIMEC Lleida, Jaume Saltó; el president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs; 
la secretària territorial de PIMEC Lleida, Anna Torres, i el coordinador territorial 
de PIMEComerç Lleida, Pedro García. La directora general ha pogut conèixer així, 
de primera mà, les necessitats actuals del territori, i les seves inquietuds envers els 
temes tractats i les diverses problemàtiques que els afecten directament.

Taula de Treball a Tarragona envers el top manta

Comerç, Turisme i Serveis a les persones i a les empreses
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va intervenir a la Jornada que es va celebrar 
a l’ESAB-UPC, a Castelldefels, sobre “El sector serveis: Comerç,Turisme i Serveis a 
les persones i a les empreses”, sobre les sinergies, accions de cohesió social i di-
namització econòmica que conflueixen en la convivència dels tres grans sectors.  


