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Assemblea General d’Estanquers de Barcelona
El passat 5 de maig va tenir lloc a l’Hotel NH 
Collection de Barcelona la 42a Assemblea 
General de la Unió Provincial d’Estanquers 
de Barcelona (Estanquers de Barcelona) en 
la qual va participar Àlex Goñi, president de 
PIMEComerç. Goñi va intervenir en la cloenda 
de l’acte, presidit per Julián Vinué, al seu torn 
president d’Estanquers de Barcelona. En 
la seva intervenció, el màxim responsable 
de PIMEComerç va presentar la seva 
candidatura a les eleccions a la Cambra de 

Comerç de Barcelona i va demanar el vot als més de 160 assistents, representants 
del col·lectiu d’estanquers de Barcelona i província. Així mateix, va expressar el seu 
suport personal i de la patronal a la tasca duta a terme per la junta d’Estanquers de 
Barcelona, associació professional membre de PIMEComerç. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CAMBRES DE COMERÇ (FINAL)

He titulat aquesta opinió “Cambres de Co-
merç (final)” i crec que això mereix una expli-
cació. És evident que després de les darreres 
eleccions es produeix el final d’una etapa 
massa llarga de poca transparència de cara 
a l’empresariat català, però també de cara a 
tot el país. Les cambres han estat interessa-
dament opaques i silencioses en una època, 
l’actual, en què és imprescindible ser obert 
comunicativament, i tot allò que no s’ha fet 
bé al final acaba produint resultats sovint 
sorprenents. Ara tenim per davant quatre 
anys per avaluar la feina que els nous mem-
bres del Ple faran; després caldrà, mitjançant 
el vot, premiar o castigar els resultats.

Jo, com sabeu, no he pogut assolir els vots 
necessaris per ser present en aquest Ple i, 
per tant, no podré participar directament de 
les polítiques que la Cambra posarà en mar-
xa sobre comerç. Tot i això, i com sempre ha 
fet,  PIMEComerç es posa a disposició dels 
òrgans de govern de la institució per treballar 
conjuntament tots aquells assumptes que 
puguin ser d’interès per al nostre sector.

És evident que darrere un final sempre hi ha un 
principi. Ara bé, la majoria de mitjans avui han 
tingut un titular fàcil i cert: “l’independentisme 
arrasa a la Cambra”. Jo crec que es deixen 
una paraula molt important: “l’empresariat in-
dependentista arrasa a la Cambra”; i és que 
molts mitjans, en el seu zel per estigmatitzar 
l’independentisme el volen presentar com 
una colla d’arreplegats i eixelebrats; i mirin, 
en aquest cas, tant els que s’han presentat 
com els que els han votat són empresaris, 
la majoria petits, que no són ni millors ni pi-
tjors que altres persones però que sí que són 
els que, juntament amb molts milers més, 
fan que dia a dia Catalunya esdevingui un 
exemple de bon treball i de força econòmica.

Consell de Comerç de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet
El dia 2 de maig va tenir lloc el 16è Consell de 
Comerç de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet. A la trobada hi van assistir 
el president de PIMEComerç Àlex Goñi; el 
president de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet 
Joan Soler, i dos candidats a les eleccions de la 
Cambra de Comerç, Marga Domingo i Gabriel 
Gené, que van explicar les seves candidatures. 
En aquest consell també es va analitzar el 
preu del rebut de l’aigua per al comerç i les taxes municipals per obertures de nous 
establiments.
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El CCAM subvenciona la 
digitalització del teu negoci

La Generalitat de Catalunya, a través del 
Consorci del Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), ha fet pública la convocatòria 
d’ajuts 2019 que preveu la subvenció de 
fins al 50% per a diferents projectes, 
destinada a les pimes i autònoms 
del sector del comerç, serveis, moda i 
parades de mercat municipal que tinguin 
com a mínim un establiment operatiu 
a Catalunya. El període de sol·licitud 
d’aquesta subvenció estarà obert fins al 
pròxim 23 de maig.

Per a més informació: https://www.pimec.org/
pimectransformaciodigital.org/subvencio

Consell d’Associacions de 
Comerç de PIMEComerç 
Vallès Oriental

Aquesta setmana va tenir lloc la 49a 
reunió del Consell d’Associacions 
de Comerç de PIMEComerç Vallès 
Oriental, presidida per Carles Gironès, 
com a president de PIMEComerç Vallès 
Oriental. També hi va assistir el delegat 
de la seu de PIMEC Vallès Oriental, 
Joan Carles Basi, i membres de les 
associacions de comerç del territori. En 
aquest consell es va parlar de: la III edició 
de Comerç 21, la valoració de la Setmana 
del Comerç 2019, la formació en píndoles, 
les eleccions a la Cambra, les Taules 
de Comerç com a eina estratègica del 
comerç dels municipis, el registre horari 
obligatori, i la F1 i la seva afectació a la 
comarca. 


