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Consell de Comerç de Girona
Aquesta setmana s’ha celebrat 
el Consell de Comerç de Girona, 
amb el president de PIMEComerç 
Girona, Josep M. Vergés, la tècnica 
territorial Marta Julià, el director dels 
Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat a Girona, Josep Polanco, 
i el president de Pimec Girona, Pere 
Cornellà. A la reunió es va repassar 
la situació del comerç al territori 
i es van exposar diferents temes 
d’interès per al sector.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ELECCIONS, ELECCIONS I MÉS 
ELECCIONS!

A mi personalment m’agraden les elec-
cions, crec que són positives, regenerati-
ves i estimulants, encara que, a vegades, 
com ara, se n’ajuntin de diferents tipus.

Avui em referiré a unes que fa quasi tres 
anys que s’haurien d’haver portat a ter-
me, les de la Cambra de Comerç.

No entraré ara en els motius d’aques-
ta pròrroga. Ara del que vull parlar és 
que ja les tenim aquí, que em presento 
a la candidatura Crous/Torres, i que vull 
guanyar. I vull guanyar perquè conside-
ro que ja toca que la veu majoritària del 
petit comerç tingui un lloc publicopri-
vat on se l’escolti, on les seves deman-
des tinguin un recorregut positiu, i això 
fa anys que no passa. Les cambres han 
estat un lloc d’amics i no precisament 
petits, on s’han articulat polítiques pen-
sades per a les grans empreses. Crec que 
aquestes polítiques es poden seguir fent, 
però juntament amb les pensades per als 
petits empresaris de comerç.

Només hi ha un fet que no m’agrada: ha-
ver de lluitar pel meu epígraf amb una 
persona que considero un amic, en Pròs-
per Puig, i em sap greu perquè, així com 
els altres dos competidors, el que porta 
la llista del Sr. Tusquets i el que es pre-
senta en nom de l’ANC no els conec, al 
Pròsper sí, i no m’agrada que un dels dos 
quedi fora de la Cambra, ja que conside-
ro que tots dos som prou representatius 
d’un model i d’uns companys que ens són 
afins.

Jo, com he dit abans, vull guanyar i sé 
que el Pròsper també, però m’agradaria 
que després de les eleccions tots dos 
poguéssim treballar plegats; seria bo per 
al petit comerç i, per tant, bo per a tot 
allò que tots dos representem.

“Parlem de comerç” a Ràdio Granollers
El passat dimarts dia 9, el president de 
PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, va participar a l’espai “Parlem de 
comerç” del magazín de Ràdio Granollers. 
L’espai també va comptar amb Marta 
Raurell, cap de l’Àrea de Comerç del CCAM, 
i Laura Sabatés, presidenta de l’associació 
de comerciants Gran Centre Granollers. En 
el programa es va parlar de les associacions 
comercials, els BID, les APEU i les taules de 
comerç.
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Reunió de PIMEComerç amb gremis i associacions de 
comerç

Ahir dijous, PIMEComerç es va reunir amb diferents gremis i associacions de 
comerç per explicar la candidatura a les eleccions a la Cambra de Barcelona 
d’Àlex Goñi, president de PIMEComerç, Gabriel Jené, president de Barcelona 
Oberta, i Marga Domingo, presidenta de Born Comerç. La reunió tenia com a 
finalitat resoldre els dubtes sobre el procediment de la votació física i electrònica., 
i els objectius a assolir en el sector del comerç si es guanyen les eleccions a la 
Cambra de Barcelona.


