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SENSACIONS I PERCEPCIONS

Adhesió del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya a
PIMEComerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Avui, que ens estem posicionant tots en el
món digital, un lloc fred, insensible i asèptic
però necessari, cal, més que mai, recuperar i
fer servir les sensacions i les percepcions que
sempre han fet de l’ésser humà una peça diferent i superior, i utilitzar-les conjuntament
amb les noves tecnologies.
És evident que a nosaltres ens agrada la seguretat i el confort, és lògic; els protocols, els
fulls de ruta i el “políticament correcte” estan
convertint els raonaments i les decisions de
les persones en respostes automàtiques,
sense marge per expressar, a vegades, reaccions més humanes, diferents, arriscades.
Aquesta realitat està canviant, a poc a poc, la
nostra manera de relacionar-nos.
Segurament la manca de coneixements
globals ens porta a buscar aquesta zona de
confort, totes les decisions han de portar el
preceptiu estudi dels “experts”. En el món del
comerç moltes de les decisions que es prenen
es basen en les sensacions o les percepcions
que podem tenir en el moment d’adoptar-les,
i, francament, no ens va tan malament.
Cal sortir d’aquesta bombolla que ens oprimeix la creativitat i que burocratitza les respostes, cal tornar a ser valents i arriscar-nos
per fugir d’una tela d’aranya que ens va convertint més en autòmats que en éssers humans. Deixem-nos portar per les sensacions
i les percepcions i viurem més lliures.

PIMEComerç ha signat un conveni d’adhesió
amb el Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya,
que des d’ara s’ha incorporat a la patronal. La
signatura va anar a càrrec del president de
PIMEComerç, Àlex Goñi, i la presidenta del
gremi, Marian Reyes.
Aquest gremi representa el col·lectiu que
es dedica a la producció, la confecció i la
prestació de serveis en el marc del sector
artesà tèxtil, i és un dels principals defensors dels seus principis i tradicions.
Aquesta institució continua la tasca de l’antic Gremi de Mestres Teixidors, que va
ser fundat l’any 1262. Entre els seus membres hi ha representants d’oficis amb una
gran tradició, com els teixidors, les puntaires, els estampadors, els tapissers, els que
treballen el ganxet, els brodadors, les modistes, els sabaters, o els barreters.

L’Associació HVO entra a formar part del Consell de
Comerç de PIMEComerç Vallès Oriental
El passat dijous es va oficialitzar la incorporació
de l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental
(HVO) al Consell d’Associacions de Comerç
de PIMEComerç Vallès Oriental. HVO compta
amb més de 20 hotels associats i disposa
d’una oferta de més de 1.250 habitacions a la
comarca, i va sorgir amb l’ànim d’agrupar tot el
sector hoteler per defensar els seus interessos,
que van intrínsecament lligats als interessos del
turisme, el sector industrial i el comerç del Vallès Oriental. Actualment, genera 500 llocs
de treball directes i 1.000 d’indirectes.

Primera sessió del Grup de
Construcció i Reformes de
PIMEComerç

Ahir dijous dia 21 es va celebrar la
primera sessió del Grup de Construcció
i Reformes de PIMEComerç, constituïda
per nou gremis del sector. En la sessió
d’ahir es va debatre sobre la situació
del sector i sobre les problemàtiques
comunes, aspectes que PIMEComerç
vehicularà com a patronal.

Taula de Comerç de Calella

Aquest dijous va tenir lloc la 1a sessió
de la Taula de Comerç de Calella, que
tenia com a objectiu constituir-se de
forma permanent i convertir-se en un
espai per reflexionar, participar, debatre,
intercanviar idees, formular propostes
d’accions, compartir i consensuar accions
que dinamitzin i potenciïn el comerç de la
ciutat. PIMEComerç Maresme gestiona
la coordinació tècnica d’aquesta taula.
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