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ii edició de la taula de comerç del baix gaià
El passat 3 de desembre es va 
celebrar a Torredembarra la ii 
edició de la taula de comerç 
del baix gaià, entitat que 
convoca tots els ajuntaments 
dels municipis, concretament 
regidories de comerç que 
engloben la subcomarca del Baix 
Gaià i les seves associacions de 
comerciants i empresaris. 

L’objectiu de la Taula és buscar pactes entre administracions, municipis, 
pimecomerç i la Federació de comerç i turisme del baix gaià per tal de millorar 
i avaluar els projectes conjunts per incentivar el comerç i, alhora, promoure el 
turisme, l’economia i el desenvolupament local. Es va aprofitar la reunió per fer 
la presentació oficial de la Federació del comerç i turisme del baix gaià, entitat 
constituïda per pimecomerç tarragona i composta per quatre associacions 
de comerciats: Altafulla, torredembarra, roda de berà i la pobla de montornès.

Àlex goñi
president de pimecomerç

volem unes Festes de nAdAl 
en pAu

Doncs sí, volem unes festes de Nadal en 
Pau, ho necessitem. el petit comerç de 
catalunya exigeix serenor, no podem 
espatllar la tranquil·litat dels nostres 
clients i  fer créixer la seva percepció 
que a partir del 21 els carrers no seran 
segurs.

ens hi juguem molt, la venda de nadal 
concentra, per a molts de nosaltres, el 
25 o el 30 per cent de les vendes de l’any, 
i això no es pot posar en risc.

Sí que és cert que s’ha de ser respectuós 
amb les opinions polítiques de tothom, 
però els altres també han de respectar 
la tasca social i econòmica que porta a 
terme el petit comerç català.

Reclamem als nostres polítics diàleg en-
tre ells, a tots; que cerquin acords, que 
treballin amb seny pensant en la gent 
que els ha donat la seva confiança.

Soc conscient que Catalunya està pas-
sant moments estranys, políticament 
parlant, diferents, i que no tenen una so-
lució fàcil; tampoc vull fer veure que els 
comerciants ens inhibim egoistament 
d’aquesta situació, al contrari; nosaltres 
som els primers que no volem gent pa-
tint ni gent infeliç, nosaltres formem part 
d’aquesta societat que pateix la inco-
moditat dels diferents afers polítics i per 
això demanem que es trobi una solució. 
una societat normal no pot estar cons-
tantment estressada, a la llarga això 
deixa ferides de difícil curació.

Volem passar unes festes de nadal en 
pau, ho necessitem tots.

Jornada d’economia circular a girona
El dia 10  va tenir lloc a PIMEComerç 
Girona una xerrada sobre economia 
circular i el creixement del comerç 
amb valors i sostenible. La presentació 
va  anar a càrrec del president de 
PIMEComerç Girona, Josep m. vergés, i 
l’acte va ser conduït per eusebio martínez 
de la casa, president de Recircula, i rosa 
garcia, directora de Rezero.
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pimecomerç maresme i 
barcelonès nord celebra el 
seu consell d’Associacions

El 26 de novembre es va celebrar el 
consell d’Associacions de comerç de 
pimecomerç maresme i barcelonès 
nord. El president del territori, carles 
gironès, va presidir la reunió, en què es 
van presentar els nous vicepresidents: 
carme pérez, presidenta de Vilassar 
Comerç, i Jordi novo, president de la 
Unió de Botiguers de Mataró. Continua 
com a vicepresident martí ramoneda, 
president del Gremi de Marxants.

“parlem de comerç” a ràdio 
granollers

El president de PIMEComerç, Àlex 
goñi, el president de PIMEComerç 
Vallès Oriental, carles gironès, i la 
directora de la CCAM, muntsa vilalta, 
van participar el passat dimecres al 
magazín Avui de ràdio granollers, 
a l’espai “parlem de comerç”, on 
van tractar temes com els horaris 
comercials, els festius d’obertura 
autoritzada, el Black Friday, etc.


