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l’Adee-bpW de les comarques de tarragona entra a formar 
part del consell de comerç de pimecomerç tarragona

El passat dimecres va tenir lloc la 
signatura de l’adhesió a PIMEC 
Tarragona de l’Associació de Dones 
Empresàries i Emprenedores de les 
Comarques de Tarragona (ADEE-
BPW), entitat que representa 250 
empreses i treballa perquè les dones 
puguin combinar, harmonitzar, 
integrar i conciliar tots els aspectes 
de les seves vides que exigeixen una 
atenció simultània.

A l’acte, organitzat pel president de 
PIMEComerç Tarragona, Florenci nieto, i la presidenta de l’ADEE-BPW i de la Cambra 
de Comerç de Tarragona, laura roigé, hi van assistir el president de PIMEComerç, 
Àlex goñi; el president de PIMEC Tarragona, Jordi ciuraneta; la vicepresidenta de 
l’ADEE-BPW, sonia mateo; el secretari territorial de PIMEC a Tarragona, ramón 
salvans, i la coordinadora de PIMEComerç Tarragona, montse Àlvarez. Amb aquest 
acord, l’Adee-bpW passa a formar part del consell de comerç de pimecomerç 
tarragona i de la comissió executiva de pimec tarragona. 

pimecomerç es reuneix amb el ministeri d’indústria, 
comerç i turisme

PIMEComerç es va reunir 
el passat dilluns amb José 
luis Kaiser, director general 
de Política Comercial i 
Competitivitat, i el seu equip del 
Ministeri d’Indústria, Comerç 
i Turisme, amb l’objectiu de 
traslladar-li l’estat del petit 
comerç de proximitat de 
catalunya, i abordar els reptes 
que comporten la venda online, 
la digitalització i la venda 
il·legal, entre d’altres qüestions.

Àlex goñi
president de pimecomerç

mAdrid

Madrid és una gran ciutat, a mi personal-
ment m’agrada precisament perquè és to-
talment diferent de barcelona. Té edificis 
grans i grisos, es respira poder i això, venint 
de Catalunya, on hem esborrat tota la mís-
tica que envolta la institucionalitat, es per-
cep com un tret diferencial molt important.

A madrid qualsevol fet que aquí seria nor-
mal, allà és envoltat d’una posada en es-
cena que el fa singular, fins i tot una reunió 
que aquí faríem a la terrassa d’un bar allà li 
donen una pàtina d’excepcionalitat que els 
diferencia.
I no és que els resultats de les accions por-
tades a terme siguin pitjors aquí que allà, no; 
però sí que, al final, la notorietat de l’entorn 
a vegades condiciona el resultat del treball.

Després de la mort de Franco tots dèiem 
que ja no hauríem d’anar tant a Madrid, que 
el traspàs de competències a les autono-
mies faria les visites a Madrid molt més es-
poràdiques; i no, ara anar a Madrid és molt 
corrent, jo diria que més que abans, i això 
vol dir moltes coses. La principal és que no-
saltres, com a representants del comerç 
català, hem d’anar allà on es decideixen 
les accions que ajudin a cercar acords de 
col·laboració entre les administracions que 
tinguin a veure amb el comerç, i madrid hi 
té molt a dir. Una altra és que potser cal 
que entre tots procurem tenir, aquí, prou 
capacitat de decisió perquè no faci falta 
anar a madrid.

Hem de dir, però, que el tracte que sem-
pre hem tingut la gent de PIMEComerç a 
Madrid ha estat exquisit, cal remarcar-ho 
perquè a vegades dir les coses com són té 
la seva importància. I que no en quedi cap 
dubte: seguirem anant a Madrid tantes ve-
gades com calgui.

el gremi d’empreses de pintura de barcelona i comarques 
organitza la seva Festa patronal
El Gremi d’Empreses de Pintura de 
Barcelona i Comarques va organitzar 
el passat divendres, dia 19 d’octubre, 
la seva Festa Patronal, Sant Lluc 
Evangelista, patró dels pintors. L’acte 
va consistir en un sopar de gala al 
qual van assistir 140 persones entre 
socis, familiars i representants de 
les diferents institucions del sector 
de la construcció de Catalunya i de 
la Generalitat. Per part de PIMEC, el 
sopar va comptar amb l’assistència de 
Josep gonzález, president de PIMEC, i d’Àlex goñi, president de PIMEComerç.
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