
                                                                                             Nota de premsa 

PECT Priorat 

PIMEC Tarragona presenta els resultats de les accions del 

PECT Priorat per fomentar el comerç innovador i sostenible 

La patronal defensa l’impuls i la dinamització de l’activitat comercial i el foment del 

consum responsable i sostenible, entre altres qüestions. 

L’entitat realitza 192 accions d’assessorament als comerços de 23 localitats diferents i 

aconsegueix més de 250 assistents a les seves jornades. 

El Priorat, 14 de març del 2022. PIMEC Tarragona, juntament amb altres entitats com 

la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat, 

ha presentat recentment els resultats de les accions del PECT per fomentar el comerç 

innovador i sostenible a El Priorat. La patronal ha proposat mesures concretes per a 

l’impuls i la dinamització de l’activitat comercial, i ha destacat la necessitat de 

fomentar el consum responsable i sostenible, així com la importància de millorar la 

competitivitat del comerç local a través de la innovació i altres factors estratègics. Així 

mateix, ha defensat l’associacionisme comercial, programes i campanyes de fidelització 

de clients, i ha posat en valor el producte artesà i de proximitat.  

El president de PIMEC a la demarcació de Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha explicat que 

dins d’aquest programa, la patronal ha realitzat “un total de 192 accions 

d’assessorament a comerços de 23 localitats diferents” i ha afegit que s’ha 

aconseguit l’assistència de més de 250 persones a les jornades organitzades per 

l’entitat. En aquest sentit, ha assegurat que “totes aquestes accions han permès a les 

empreses del territori l’oportunitat de replantejar la seva activitat, innovar i obrir 

noves branques de negoci”. A més, ha posat de manifest la importància de la 

col·laboració publico-privada en benefici de la recuperació de l’economia: “Hem 

sumat forces amb la Diputació, la Generalitat i Consell Comarcal i esperem donar 

continuïtat i seguir treballar plegats per ajudar i estar al costat de les pimes i els 

autònoms de territoris com el Priorat, i la resta de la demarcació”. 

 


