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COMERÇ I POLÍTICA

PIMEComerç creix amb la incorporació de dos gremis del
sector de l’alimentació

PIMEComerç ha sumat dues
noves incorporacions amb el
Gremi Provincial de Detallistes de
Fruites i Hortalisses de Barcelona
i el Gremi Artesà de Detallistes
d’Aviram, Ous i Caça. El president
de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha
destacat que “així reforcem
encara més el Grup d’Alimentació
que recentment hem creat”. A
les imatges, Àlex Goñi amb el
vicepresident del Gremi d’Aviram,
Artur Àngel, i amb el president del
Gremi de Fruites, Tino Mora.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

La política forma part de la nostra quotidianitat. Tots fem política, d’una manera o
d’una altra, i això és sa, és normal. El comerç sempre ha estat vinculat a la política
amb majúscules: els tractats polítics que
s’han firmat al voltant d’acords comercials
són infinits. Fins i tot, avui grans acords comercials com el TTIP, el Mercosur, el Mercat
Comú, etc., tenen en el comerç la base de
la seva constitució, i moltes guerres han
tingut lloc amb l’excusa del comerç.
Avui, però, a casa nostra, el comerç i la política sembla que estan passant per moments delicats, de manca d’entesa.
Tots som conscients que la representativitat en el comerç català ha estat trasbalsada per la desaparició de la Confederació, i
tant el món polític com el món del comerç
ens hem de ressituar. Per dir-ho clar: ens
hem de tornar a entendre. No és fàcil, potser ens manca confiança mútua, o potser
no hem fet el que calia per respectar-nos
els uns als altres. La dura realitat del dia a
dia ens ha fet perdre, potser, la perspectiva de conjunt i això no és bo. També, des
del meu punt de vista, accions que s’han
fet pensant més en temps passats que en
projectes de futur no han estat del tot encertades.
Tots plegats tenim una responsabilitat de
servei envers els nostres socis i el conjunt
de ciutadans de Catalunya. Aquell que no
actuï pensant en ells s’equivocarà i, segurament, a la llarga en pagarà les conseqüències.

pcomerc@pimec.org

L’Associació de Comerciants d’Alfarràs, convidada de
PIMEComerç Lleida al Cafeïna de Lleida TV
El programa magazine Cafeïna, de Lleida TV, fa temps que
compta amb una secció periòdica
i estable patrocinada per PIMEComerç Lleida. En cada edició, es
convida a participar a persones
del món del comerç lleidatà. En la
darrere edició, les convidades han
estat Mònica Ribera, expresidenta i membre de la junta de l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Alfarràs, i la vicepresidenta de l’Associació, Esther Mellado, que van parlar del dia a dia de la seva feina i de l’associació
de la qual formen part. A la imatge, totes dues amb el president de PIMEComerç
Lleida, Manel Llaràs, el coordinador Pedro García, i la presentadora Mariví Chacón.

Conveni de col·laboració de PIMEComerç Terres de l’Ebre
amb l’Ajuntament i els comerciants de Móra la Nova
PIMEComerç Terres de l’Ebre ha
signat recentment un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament i
amb l’Associació de Comerciants
de Móra la Nova. L’acord busca
crear sinergies per poder impulsar
l’economia local amb iniciatives
relacionades amb la formació, la
celebració de jornades i l’assessorament en matèria de comerç.
A la imatge, la presidenta de l’Associació, Lurdes Casadó, signant el conveni.
Amb ella, Joan Caballol (president PIMEComerç Terres de l’Ebre), Francesc
Xavier Moliné (alcalde de Móra la Nova), Laura Griño (regidora de Comerç) i
Josep Subirachs (coordinador territorial PIMEComerç Terres de l’Ebre).
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