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El Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona convi-
da el president de PIMEComerç a la seva assemblea

El Gremi d’Estanquers de la Pro-
víncia de Tarragona ha convidat 
el president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, i el president de PIMECo-
merç Tarragona, Florenci Nieto, a 
la seva assemblea anual. El Gre-
mi, que és soci de PIMEComerç, 
és presidit per Josep Servera i 
s’apropa als dos-cents agremiats 

repartits per la província de Tarragona. Durant la seva intervenció davant 
els participants a l’assemblea, Àlex Goñi va agrair la invitació i va parlar de 
temes d’interès compartits (per exemple, les novetats quant al pagament de 
les bosses de plàstic), a mès de recordar la disponibilitat de PIMEComerç 
per recolzar el Gremi, com sempre han fet fins ara.
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El que ha passat a la Confederació de Co-
merç ha trasbalsat el panorama institucional 
del comerç català, això ja ho vaig pronosticar 
fa mesos. Tot i així, gràcies al Xavier Alegret 
del diari Economia Digital ens anem assa-
bentant de tot el tema tal com va evolucio-
nant, i, per cert, d’una manera molt fidedig-
na, cosa que vull agrair públicament.

Una de les coses que m’han sobtat més en tot 
aquest assumpte deplorable és el que molta 
gent em pregunta: on és en Fraile?, com si jo 
hagués d’estar al cas de les anades i vingudes 
del Miquel Àngel. Jo suposo que, coneixedors 
de l’estranya relació que personalment te-
níem, molts creuen que jo faig un seguiment 
de la seva vida. Doncs no; mirin, ni a mi, per-
sonalment ni a Pimecomerç, en Fraile no ens 
deu res. Més ben dit, no ens preocupa gens ni 
mica què fa o deixa de fer.

Sí que crec que altres han d’estar atents als 
seus moviments, no para de guanyar judicis 
laborals i sembla que la taca d’oli de la seva 
gestió ja està adquirint unes dimensions 
preocupants.

Ara per ara sembla que els més preocupats 
han de ser tots aquells que tenien relació amb 
ell: empleats, bancs, administració, escoles 
de formació, juntes de govern... És a dir, tots 
aquells que es poden veure esquitxats per la 
seva gestió: uns per intentar cobrar, altres per 
no haver de pagar els seus tripijocs, i altres per 
recuperar allò que van avançar. En definitiva, 
ON ÉS EN FRAILE?

El president de PIMEComerç participa a la taula rodona 
“Mercats, experiències de vida”

El president de PIMEComerç (i de 
l’Assoc. de Comerciants del Mercat 
de la Concepció), Àlex Goñi, ha 
compartit debat sobre els mercats 
municipals amb l’exdirector de 
Mercabarna, Joaquim Ros, i 
el director del Mercat de Sant 
Antoni, Xavier Trull, en el marc 
d’una exposició al Born CCM. Tots 

han coincidit en el paper vital per a la ciutat dels mercats i en la influència 
positiva en el comerç de proximitat. Àlex Goñi ha assenyalat els mercats com 
“l’equipament alimentari del futur”, i ha afegit que “caldrà remodelar les 
mentalitats dels venedors” per adaptar-se als nous hàbits de consum. 

L’Ajuntament d’Olesa i PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet col·laboraran per impulsar el comerç local

El president i la coordinadora te-
rritorial de PIMEComerç Baix Llo-
bregat-L’Hospitalet, Antonio Boza 
i Amparo Vinaja, s’han reunit amb 
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puime-
don, i amb el regidor d’Empresa i 
Ocupació, Dídac Solà, per posar 
en marxa accions conjuntes en fa-
vor del comerç de la localitat. L’al-
caldessa ha parlat de la necessitat de col·laborar amb PIMEComerç i també  amb 
l’assocació de comerciants local, una col·laboració que es formalitzará en breu. En-
tre d’altres iniciatives, s’establirà un calendari d’activitats, accions sobre els locals 
buits, reforçar l’associacionisme comercial, i endegar l’assessorament i la formació 
dels botiguers d’Olesa.
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