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el president de pimecomerç tarragona es reuneix amb la 
nova rectora de la urv
El passat 21 de juny el president de PIMEComerç 
Tarragona, Florenci nieto, es va reunir amb 
maría José Figueres, nova rectora de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), per tal de fer-
li arribar el seu reconeixement i proximitat. A 
aquesta reunió els va acompanyar el vicerector 
d’Innovació i Transferència del Coneixement, 
Francesc medina.

Nieto declarava: “el meu compromís com a 
president de pimecomerç tarragona és treballar 
i col·laborar amb la urv en molts fronts, sempre 
en benefici del petit i mitjà comerç de proximitat, 
i aportar aquells valors que una capital del segle 
xxi com tarragona ha de tenir”. A la imatge, 
d’esquerra a dreta, Francesc Medina, M. José 
Figueres i Florenci Nieto.

presentació de la plataforma veïnal “nosaltres barcelona”
El director de PIMEComerç, 
miquel A. de garro, va assistir el 
passat dia 3 de juliol a l’acte de 
presentació i lectura del manifest 
fundacional de la plataforma 
veïnal “nosaltres barcelona”.

La plataforma es defineix com 
“una nova veu, plural i transversal, 
que aposta per continuar fent 
de Barcelona una gran ciutat, 
alegre, humana, avantguardista i 

cosmopolita”. La plataforma s’organitza al voltant d’un grup motor format 
per 10 dones que coordinaran i lideraran un plenari plural, ideològicament 
divers i paritari: núria Amat, rosa maria calaf, Katy carreras-moysi, 
cristina castañer, Amparo moreno, montserrat pinyol, carme puig Antich, 
elisenda roca, benedetta tagliabue i rosana torres.

Àlex goñi
president de pimecomerç

veÏnes i veÏns

Doncs sí, ja tenim una nova associació de 
veïns a BCN, impulsada des del gremi de 
restauració de barcelona, per poder tre-
ballar en la construcció d’un futur positiu 
per a la ciutat.

És que a Barcelona no tenim associa-
cions de veïns? Doncs sí, és clar, però 
sembla que per treballar en positiu no, i 
barcelona, com a ciutat internacional 
que és, necessita gent que entengui que 
és una ciutat global, oberta i en cons-
tant transformació.

Moltes vegades aquests grups autoano-
menats de veïns són un xic excloents, fins 
i tot un cert egoisme mal entès fa que es 
creguin els protagonistes del relat ciuta-
dà i no és així. una ciutat com barcelona 
té moltes classes de veïns que tenen dret 
a dir-hi la seva per dissenyar el model de 
ciutat que volen; no només aquells que 
tenen un habitatge són veïns, avui el veï-
natge d’una ciutat com la nostra és molt 
divers. Per exemple, és veí un estudiant 
d’Erasmus? És veí un inversor estranger 
que ha fet importants inversions a BCN? 
Són veïns aquells comerciants que por-
ten molts anys amb botigues o negocis 
a la ciutat i viuen a diferents punts de 
l’Àrea Metropolitana? Són veïns els mi-
lers de treballadors de fora que cada dia 
venen a la ciutat a treballar? Són veïns 
tots aquells funcionaris, militars, metges, 
investigadors i turistes que romanen un 
temps a la ciutat i després, per raó de 
feina, en marxen? Tots ells tenen DRET a 
dir-hi la seva sobre el millor per a Barce-
lona? Jo crec que sí, i la creació d’aques-
ta nova plataforma veïnal ajudarà a ve-
hicular tots aquests anhels per millorar 
la convivència i l’economia de la ciutat. 
Benvinguts!!

reunió de carles gironès amb el diputat isaac Albert
El passat 27 de juny carles 
gironès, adjunt a la Presidència de 
PIMEComerç, es va reunir amb el 
diputat de Comerç, Fires i Mercats, 
isaac Albert a la seu de Comerç de la 
Diputació a Llars Mundet per tractar 
temes com la nova etapa que ara 
engega el programa comerç 21 i nous 
projectes comuns per al 2019.  

A la imatge, d’esquerra a dreta, carles 
gironès, isaac Albert, maite bosch i 

sendra, cap del Servei de Comerç Urbà 
de la Diputació de Barcelona, i xavier torrent, cap de l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals de la Diputació de Barcelona.
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