
Butlletí
Opinió

pcomerc@pimec.org             Tel. 93 496 45 00

Notícies 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

PIMEComerç Tarragona i la CPUT signen un conveni
El passat 18 de febrer es va signar 
un conveni de col·laboració entre 
PIMEComerç Tarragona i la 
Cambra de la Propietat Urbana 
de Tarragona de la mà de Florenci 
Nieto, president de PIMEComerç 
Tarragona, i Agustí Pujol, president 
de la Cambra de la Propietat 
Urbana de Tarragona. A l’acte els 
van acompanyar Montse Àlvarez, 
coordinadora de PIMEComerç 

Tarragona, i Manuel Sosa, secretari general de la Cambra.
 
El contingut d’aquest conveni de col·laboració és un acord per treballar conjuntament 
unificant esforços, per tal de fomentar l’accés de l’emprenedor als locals buits i 
donar una imatge millor de la ciutat. Un altre dels punts del conveni  és el d’incentivar als 
propietaris a gestionar els seus locals buits. Amb aquest conveni també es pretén facilitar 
informació als emprenedors sobre possibilitats de negoci, o de subvencions.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

LA MORT SILENCIOSA

Estem preocupats; la por dels petits comerços 
és creixent, sobretot en ciutats mitjanes o en 
zones poc propenses al tràfec humà, i no parlo 
de la inseguretat creixent, que hi és, no; parlo 
de la desaparició o, millor dit, del tancament 
de botigues que d’una manera silenciosa van 
desapareixent dels carrers transformant zo-
nes comercials en zones fosques i tristes.

Com quan posem fitxes del dòmino una darre-
re de l’altra i en fem caure la primera i, encisats, 
mirem com tot seguit cauen totes, ara també 
estem encisats però de por, esperant no ser 
la propera fitxa a caure.

Podem cercar culpables, i n’hi ha molts, co-
mençant segurament per nosaltres mateixos i 
seguint per la manca de defensa i ajut al sec-
tor per part de les diferents administracions 
que només han posat en solfa “mantres” que 
ni ells han cregut: que ens hem de digitalit-
zar, que ens hem d’internacionalitzar, que hem 
d’aprofitar la crisi com una oportunitat, que 
hem d’escoltar els casos d’èxit. Josep Pla d’això 
en diria “collonades”.

Tot això és greu, els finals de mes són greus 
per a tots aquells comerciants que han vist 
com minvaven les seves vendes un 25 o 30 
per cent. Hem deixat entrar el nostre competi-
dor més ferotge a través de les xarxes sense po-
sar unes normes, tant de quota de mercat com 
de liquidació d’impostos, i nosaltres seguim 
parlant d’horaris i rebaixes sense posar-nos 
d’acord.

La caiguda de socis i afiliats als gremis i associa-
cions és molt preocupant i és el veritable termò-
metre de la realitat actual. No caldrà esperar 
gaire, tot ja va molt ràpid.

L’ACCC entra a formar part de PIMEComerç Tarragona
La setmana passada va tenir lloc la  signatura d’adhesió a PIMEComerç Tarragona 
de l’Associació de Comerciants de Camp Clar (ACC), entitat que representa molts 
dels comerços de la zona i que es va constituir l’any 2008 amb l’objectiu de fer un pla de 
dinamització comercial per al barri. L’acte, 
organitzat pel president de PIMEComerç 
Tarragona, Florenci Nieto, i el president 
de l’ACC, Vicenç Capilla, va tenir lloc  
durant el passat Consell de Comerç de 
Tarragona. En el decurs d’aquest acte 
d’adhesió, l’ACC va exposar que té la 
voluntat de començar un projecte molt 
engrescador per als barris de ponent, 
ja que l’entitat passarà a anomenar-se 
Associació de Comerciants i Empresaris 
de Ponent, i comptarà amb un seguit de 
propostes de dinamització comercial i de 
serveis per a tota la zona.
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PIMEComerç es reuneix amb el Comissionat de Seguretat
PIMEComerç s’ha reunit aquest mateix 
matí amb Amadeu Recasens, Comissionat 
de Seguretat de l’Ajuntament de 
Barcelona, i Lucía Morale, cap de gabinet 
del Comissionat. El motiu d’aquesta reunió 
ha estat traslladar la preocupació del sector 
per l’augment de la reincidència de furts 
a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat 
de plantejar i trobar solucions al respecte. 
També s’ha tractat la importància que el 
Mobile World Congress té per l’economia 

de la ciutat; i s’ha traslladat la necessitat de reforçar la seguretat en el transport públic i 
el comerç de la ciutat. 


