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sopar Anual del gremi de reformes, cuines i banys de catalunya
La nit del 23 de novembre va tenir 
lloc el sopar Anual del gremi 
de  reformes, cuines i banys de 
catalunya, on es van donar cita 
unes 100 persones del sector, 
entre empresaris, agremiats, 
proveïdors i col·laboradors. El 
president del gremi, david Albert, 
va obrir l’acte amb unes paraules 
de benvinguda i agraïment a 
tots els que han fet possible la 

celebració de l’esdeveniment. A continuació, el president de PIMEComerç, Àlex 
goñi, i el president del Consell de Gremis, miquel donnay, es van adreçar als 
assistents amb paraules encoratjadores i felicitant el Gremi per la seva tasca, 
convidant-nos a tots a seguir en la mateixa línia. El secretari del gremi, oscar 
nieto, va ser l’encarregat de fer entrega dels diplomes als socis honorífics.

Àlex goñi
president de pimecomerç

cAl sAlvAr el petit comerç

Sí, ja sé que pot semblar molt alarmant el 
títol d’aquesta opinió, però el cert és que la 
caiguda de vendes i el creixent desànim 
dels petits empresaris de comerç escam-
pats per catalunya és alarmant.

cada vegada es fa més difícil poder te-
nir les botigues i les parades dels mercats 
obertes: consums a l’alça, excés de norma-
tives, augment de les vendes per e-comerç, 
escasses ajudes públiques, etc., etc.

Avui molts dels nostres companys es-
tan esperant el Nadal per intentar superar 
aquest moment, però la realitat és la que 
és: una bona campanya no soluciona un 
any de vendes escasses.

Un dels problemes que preveiem és la de-
sertització comercial d’àmplies zones del 
nostre país. El comerç crea arrelament i 
avui, si volem evitar, com es fa amb pagesos 
i ramaders, que els ciutadans es concentrin 
a l’àrea metropolitana, hem d’articular ajuts 
potents, siguin econòmics, normatius o le-
gislatius, per tal d’intentar-ho.

cal entendre els petits comerços com una 
part important de l’Adn de catalunya; a 
través d’ells es consolida una societat amb 
uns principis econòmics i socials, defensors 
de les tradicions i de la nostra manera de 
ser, i això és bo.

No hem d’oblidar que, quan un comerç 
tanca, darrere seu han trontollat altres 
estructures, siguin de fabricació, de trans-
port, laboral, d’assessorament, etc.

Avui ningú està salvat, ni els grans, ni els 
mitjans, ni encara menys els petits. cal que 
els nostres polítics entenguin la necessitat 
de preservar un tipus d’activitat econòmi-
ca quasi perfecta, els petits comerços de 
catalunya.

35è sopar del gremi de tintorers i bugaders de barcelona
El passat dissabte, dia 1 de 
desembre, va tenir lloc el 35è 
sopar-Homenatge del gremi de 
tintorers i bugaders de barcelona 
a l’Hotel Alimara de Barcelona.

El sopar, en què es va fer lliurament 
de diferents plaques i guardons, 
va comptar amb l’assistència del 
president de PIMEComerç, Àlex goñi, la directora de l’Agència Catalana 
de Consum, elisabeth Abad, la cap de la unitat de Subvencions i Promoció 
Territorial de l’Àrea de Comerç de la CCAM, marta sendra, i el president i 
vicepresident del gremi, Antonio puértolas i Jordi palau, respectivament.

#602   07·12·18

pimecomerç vallès 
occidental es reuneix amb 
l’alcaldessa de sant cugat

El passat 28 de novembre, PIMEC i 
el president de PIMEComerç Vallès 
Occidental, xavier olivé, es van reunir 
amb l’alcaldessa de Sant Cugat, 
carmela Fortuny, per tractar diferents 
temes, entre altres, i el més extens, el 
del comerç. 

esmorzapps a lleida

El passat 30 de novembre va tenir lloc 
la jornada “esmorzapps. Aplicacions 
al servei del comerç” a Lleida, 
copatrocinada per PIMEComerç. 
L’objectiu d’aquestes sessions és 
que els desenvolupadors de diverses 
aplicacions per a mòbil expliquin els 
seus projectes per tal d’engrescar els 
participants a utilitzar aquestes eines 
aplicades al comerç.


