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48è Consell de Comerç de PIMEComerç Vallès Oriental
El dilluns dia 28 de gener va tenir 
lloc el 48è Consell de Comerç de 
PIMEComerç Vallès Oriental a la 
seu de la delegació a Granollers. 
Van estar-hi representades set 
associacions del territori, i va 
presidir la reunió Carles Gironès, 
president de PIMEComerç a la 
comarca. Entre els temes de què 
es va parlar destaca l’afectació 
de la liberalització de les rebaixes 
i del Black Friday sobre el marge 
de beneficis dels comerciants; 

els APEU, arran del treball que s’està desenvolupant en la redacció de la Llei, la 
Setmana del Comerç, la situació de l’associacionisme al territori, i la Taula de 
Turisme de Shopping del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

NO EM DIGUEU QUÈ HE DE FER!

Ara resulta que està de moda fer de 
prescriptor dels altres. Així, et trobes que 
en qualsevol conversa informal sempre 
surt el que et diu la millor manera de criar 
els fills, la dieta més saludable, que pren-
dre un suc de llimona en dejú cura el càn-
cer, o que menjar enciam per sopar et fa 
passar mala nit. Mireu, ja n’estic fart; la 
manca d’opinió pròpia ens està tornant 
persones amb molt poc criteri  i sentit 
comú, i això acaba repercutint, a vega-
des negativament, en les nostres deci-
sions o en la manera de comportar-nos 
quotidianament.

Cal treure’ns de sobre aquesta banalit-
zació de què cal fer o què no hem de fer; 
cal que fomentem la nostra cultura per 
fer front a la realitat. És cert que a ve-
gades cal escoltar aquells professionals 
que ens aconsellen, sobretot en temes de 
salut, i canviar, si cal, hàbits que poden 
acabar sent nocius per a nosaltres, però 
no pot ser que qualsevol ens digui allò 
que hem de fer i allò que no hem de fer.

He observat que aquesta moda ja té 
seguidors mediàtics, influencers o “fa-
mosets” que s’atreveixen a parlar de tot 
sense saber res, fins i tot en mitjans que 
diàriament els donen espais per poder 
donar les “consignes” a seguir.

Cal ser curosos amb allò que arriba al 
públic, cal donar informació educativa, 
cal explicar la veritat. Si no ho fem així 
correm el perill de convertir-nos en una 
societat massa dirigida, dèbil i en mans 
de la moda de torn. 

Reunió amb l’Agència Catalana del Consum
El president de PIMEComerç Àlex Goñi i el director Miquel de Garro es van reunir el 
passat 31 de gener a la seu de PIMEC amb 
Josep Mª Recasens, subdirector general 
d’Atenció al Consumidor; Mariló Gramunt, 
presidenta de la Junta Arbitral de Consum 
de Catalunya, i Isabel Garriga, cap del 
Servei de Mediació i Arbitratge de l’Agència 
Catalana del Consum (ACC). En aquesta 
trobada es van tractar temes com el paper 
de l’arbitratge que fa l’agència en el sector 
del comerç, i l’impuls que volen donar a les 
empreses per redactar codis de bones pràctiques per als consumidors.
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 VI Gala del Comerç
El dimecres 30 de gener es va celebrar la VI Gala del Comerç organitzada per Vic 
Comerç. En l’acte, al qual va assistir el president de PIMEComerç Àlex Goñi, es 
van lliurar els guardons a diversos establiments en diferents categories. Es van fer 
actuacions musicals, homenatges i la presentació del nou vídeo de l’entitat “Les 
veus del carrer”, on la gent del carrer dona la seva opinió i visió sobre el comerç i 
els comerciants de la ciutat. 

La Gala d’ahir va convocar 320 persones i va comptar amb la presència de 
l’Alcaldessa de Vic, Anna Erra, la directora general de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya, Muntsa Vilalta, la cap de Comerç de la Diputació de Barcelona, 
Maite Bosch, i nombroses autoritats, regidors del Consistori, patronals, 
comerciants, associacions de comerciants de Catalunya i acompanyants.


