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Sessió de llançament de la III edició de Comerç 21

El president de PIMEComerç 
Vallès Oriental-Maresme 
i Barcelonès Nord, Carles 
Gironès; la cap del Servei de 
Comerç Urbà, Maite Bosch, 
conjuntament amb el diputat 
de Comerç de la Diputació 
de Barcelona, Isaac Albert, 
van presentar aquest 
dimarts la posada en marxa 
de la III edició del Projecte 
Comerç 21, un projecte 
dissenyat per PIMEComerç 

i la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, dirigit a 
micropimes comercials i/o de serveis ubicades en trama urbana consolidada 
i amb capacitat i voluntat de millora i de creixement del seu negoci.
El programa de la jornada consistia en la presentació tècnica de la 
nova convocatòria i les novetats respecte a les edicions anteriors, i una 
ponència sobre l’informe “Clonatge Comercial” a càrrec de Ramon Culleré, 
representant de la Xarxa Perfil de Ciutat i responsable del servei d’estudis 
de l’Ajuntament de Manresa.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ARA HO HEM DE CANVIAR!!!!

Doncs sí, com sabeu, em presento a les 
eleccions a la Cambra de Comerç de Bar-
celona. Això ja ho havia explicat en altres 
butlletins, i la veritat és que em fa molta 
il·lusió poder ser el portador de la veu dels 
petits empresaris de comerç dins d’aques-
ta institució, i és evident que també tenim 
el dret de ser-hi igual que les grans empre-
ses, ja que la Cambra és de tots i per a tots.

En els darrers anys, però, no ha estat així; 
als petits comerciants no se’ns ha tingut en 
compte i nosaltres tampoc hem tingut la 
força suficient perquè se’ns escoltés; ara ho 
hem de canviar.

La Cambra és una institució antiga, històri-
ca i sempre ha tingut una pàtina d’elitisme. 
Per a molts empresaris, ser membre del Ple 
de la Cambra era un plus dins el seu currí-
culum social, evidentment també era un lloc 
de negocis, de trobades, de missions, en de-
finitiva, un club de projecció ciutadana per 
a una “classe” empresarial concreta i això 
sempre s’ha intentat preservar així; ara ho 
hem de canviar.

Si una cosa ha estat difícil i barroca és la 
manera de votar per poder ser membre del 
Ple, a part que a la gran majoria d’empre-
saris no els interessava gens el que passés 
dins d’aquell edifici. La dificultat, l’opacitat 
i el complicat mecanisme per fer-ho con-
vertia la Cambra en un feu semiprivat molt 
tancat en si mateix; ara ho hem de canviar.

La candidatura de l’Enric Crous i d’en José 
Maria Torres és una candidatura guanyado-
ra, però l’esforç principal l’heu de fer vosal-
tres ara votant i fent guanyadora aquesta 
opció. Després nosaltres farem efectiu el 
canvi. Jo sé perfectament que ens costa 
molt, a vegades, entendre quina és la nos-
tra pròpia força, però la tenim; som molts i 
l’únic que hem de fer és posar-nos d’acord 
en la direcció que volem prendre, ara tenim 
una fita a assolir: recuperar la Cambra de 
Barcelona per als petits empresaris de co-
merç. Hi tenim dret i ara ho hem de canviar.

Consell d’Associacions de Comerç 
Dimarts va tenir lloc el Consell d’Associacions de Comerç de PIMEC 
Maresme i Barcelonès Nord al Tecnocampus de Mataró, una reunió que va 
centrar-se en les explicacions de les funcions de la Cambra de Comerç de 
Barcelona envers els comerciants. El 
president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
va ser l’encarregat d’explicar totes les 
tasques que aquest organisme du a 
terme per a la petita empresa. A la 
reunió també hi van assistir Carles 
Gironès, president de PIMEComerç 
Maresme i Barcelonès Nord, i Joan 
Pera, president de PIMEC Maresme i 
Barcelonès Nord.
Els eixos centrals que es van tractar 
van ser les Taules de Comerç que 
PIMEComerç ha començat a impulsar al territori; la Setmana del Comerç, 
sobre la qual es va fer una proposta de cara al proper any; i l’oferta de 
PIMEComerç per dur a terme píndoles informatives sobre transformació 
digital als municipis on es troben les associacions, entre altres temes. 
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Taula de Comerç de Calella

Ahir es va celebrar la segona sessió de la Taula de 
Comerç de Calella amb l’objectiu de determinar quines 
són les prioritats de treball per al comerç de la ciutat i 
les accions que proposen els comerciants en favor del 
comerç. A la trobada hi van assistir Núria Parella, 1a 
tinent d’alcalde; Gemma Garcia i Eva Cabrera, tècniques 
de Comerç de l’Ajuntament de Calella, PIMEComerç, i 15 
comerciants de la ciutat.


