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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.
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Jornada de networking “compartim experiències” 
organitzada per pimecomerç tarragona

El passat dia 2 va tenir lloc la 
jornada de networking organitzada 
per PIMEComerç Tarragona. Sota 
el títol “compartim experiències”, 
que va començar amb una 
visita guiada per botigues 
emblemàtiques, el mercat i carrers 
comercials, i va finalitzar a la seu 
de PIMEC Tarragona, on es va fer 
una petita ponència sobre el nou 
reglament de protecció de dades i 
una taula rodona. 

A la jornada hi van participar les associacions: la via-t, el tomb de reus, 
comerç de valls, l’Associació 365 dies de salou, la unió de botiguers de 
cambrils i l’Associació de comerciants de Falset. Ens va acompanyar maria 
Falguera, en representació dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa 
i Coneixement a Tarragona.

consell de comerç del baix llobregat-l’Hospitalet
El passat dia 27 PIMEComerç 
Baix Llobregat-L’Hospitalet 
va celebrar el seu Consell 
de Comerç, en què es va 
agrair a l’antic president de 
PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet, Antonio boza, la 
gran  tasca desenvolupada 
al capdavant de l’entitat i es 
va fer la presentació del nou 
president, iban salvador. 

La jornada va comptar amb l’assistència del nou president de PIMEC Baix 
Llobregat-L’Hospitalet, Joan soler, i del delegat territorial, Agustí miró.  Ambdós 
van conèixer els membres del Consell i els van oferir el seu suport i col·laboració.

Al Consell es va tractar la nova llei de protecció de dades i es va aprofitar 
l’ocasió per fer entrega del xec dels diners recaptats de les Polseres Candela al 
president de l’entitat, david sánchez, un total de 22.537€ que es destinaran a la 
investigació del càncer infantil a l’hospital Sant Joan de Déu. 

Àlex goñi
president de pimecomerç

sonen les AlArmes

La tornada de vacances està sent molt ne-
gativa per al petit comerç, el tancament de 
botigues és molt alarmant.

És evident que els factors que contribueixen 
a aquesta davallada són diversos, i ja n’he 
parlat en anteriors opinions, però l’alarma 
que les diferents associacions de comer-
ciants ens estan traslladant a PIMEComerç 
és preocupant.

les diferents administracions que a cata-
lunya tenen responsabilitats en temes de 
comerç no poden girar l’esquena a una rea-
litat que no s’arregla només enviant el mis-
satge de la digitalització o fent trobades 
on es parla de “casos d’èxit”. No, el tema ara 
comença a ser com aturem el tancament 
de botigues, com ajudem el sector d’una 
manera efectiva per fer front a una situació 
negativa abans que sigui massa tard.

Segurament se’ns dirà que no hi ha diners, 
però jo no crec que siguin només els diners 
el que cal; jo crec que, a més, cal entendre 
el problema, viure’l, i comprometre’s d’una 
manera professional, més que política, a 
posar-hi solucions.

S’ha de trepitjar el carrer, s’ha d’escoltar els 
comerciants, s’ha de confiar en veritables 
professionals, s’han d’implementar políti-
ques de suport i millora de l’activitat comer-
cial, i sí, s’ha de dotar econòmicament amb 
garanties un pla integral d’actualització del 
comerç de Catalunya.

No demanem res que no es pugui fer, hi te-
nim dret; cal voluntat política, igual que n’hi 
ha per a altres coses, crec que el sector co-
mercial català també és mereixedor d’una 
voluntat de millora per part de tots els que 
tenen l’obligació de vetllar per ell.

consell Assessor de la generalitat en 
matèria de comerç
El passat dia 26, l’adjunt a la presidència de PIMEComerç, 
carles gironès, va assistir al Consell Assessor de 
la Generalitat en matèria de comerç, presidit per la 
consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels chacón, i 
la directora general de Comerç, muntsa vilalta.

Al Consell es va realitzar una anàlisi de la situació 
actual del comerç i es van constituir tres comissions 
de treball: digitalització, Apeu i venda no sedentària.
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