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Taula de Comerç de Caldes de Montbui

PIMEComerç va assistir a la Taula de Comerç 
organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
que també va comptar amb la participació de 
comerciants del municipi. L’ordre del dia de la reunió 
va consistir en la presentació de les propostes de 
creació d’un mercat virtual de comerç local que 
permeti la compra i distribució a domicili a través 
d’una plataforma a Internet, i la creació d’una marca 
global de comerç de Caldes. També es va presentar 
un informe preliminar sobre la viabilitat del projecte 

de repartiment a domicili del futurible market place de Caldes. Aquestes accions de 
market place i de creació de marca de comerç estarien integrades dins dels pressupostos 
participatius del 2019 que l’ajuntament té destinats a accions de comerç.

Conveni PIMEComerç Baix Llobregat, Ajuntament de la Palma i 
ACEP

PIMEComerç Baix Llobregat, l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló i l’Associació de Comerciants 
i Empresaris de la Palma (ACEP) han signat per 
tercer any consecutiu un conveni de col·laboració. 
L’objectiu de l’acord és promoure accions conjuntes 
que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes 
empreses comercials, alhora que afavoreixin la 
cohesió territorial en l’àmbit municipal. El conveni 
ha estat signat per l’alcalde de la Palma de 
Cervelló, Xavier González Alemany; pel president 
de PIMEComerç Baix Llobregat, Iban Salvador, i la 
presidenta de l’ACEP, Núria Prats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

MÉS ELECCIONS!!!

Doncs sí, després d’haver aguantat les 
eleccions estatals i les de les cambres de 
comerç, ara tenim a sobre les municipals 
i les europees. Jo sempre he dit que votar 
és molt bo, a mi no em cansa. Crec que 
hauríem de votar més en consultes vincu-
lants de coses que ens afecten a la vida 
diària. Crec que a Suïssa ho fan i els va 
prou bé, potser aquest mètode ens por-
taria a tots a parlar de certs temes amb 
més coneixement, almenys tindríem clara 
l’opinió de les majories i això sempre és un 
indicador.

Quan venen eleccions sempre demano 
als comerciants que facin memòria, que 
no escoltin les promeses de l’“ara farem”, 
no; que recordin el que s’ha fet i que re-
cordin allò que els varen prometre en les 
eleccions anteriors. Cal tenir memòria i 
passar comptes, si no votar no serveix de 
res.

Sí, ja sé que els comerciants som molt 
bona gent i esperem amb delit que els 
polítics vinguin a fer-se fotos amb no-
saltres als mercats i a les botigues; quins 
nervis, quants somriures, quin goig, i des-
prés “faig veure que no et conec” durant 
quatre anys, sense voluntat d’arreglar la 
gran quantitat de problemes que els pe-
tits comerciants tenim, sobretot l’excés 
de burocràcia que de mica en mica ens 
va enfonsant en un mar de costos i de 
precarietat.

Ara és el control horari, quina serà la 
pròxima? No entenen que les nostres em-
preses són PETITES, que necessitem unes 
normatives adaptades a la nostra mida? 
Cal que aguantem la indefensió de veure 
com bars, floristeries i fruiteries són mul-
tats per ocupació de via pública, mentre 
que els que més ocupen il·legalment te-
nen impunitat per fer-ho? Penseu i voteu.

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, i diverses associacions de comerciants de la zona. 

Com a convidada especial hi havia la gerent 
de l’Associació Viu Autisme, Sara Garcia. A 
l’inici del consell es va fer la presentació del 
projecte d’adaptació de l’entorn de les persones 
amb autisme que impulsa l’Associació Viu 
Autisme, i que consisteix en la pictorització 
dels establiments comercials i de serveis 
dels municipis per tal de fer identificables les 
botigues de cara a persones diagnosticades 
del trastorn de l’espectre autista. El projecte 
es va estrenar com a prova pilot la setmana 

passada a Castell-Platja d’Aro. És el primer municipi català a fer-ho i els impulsors volen 
que creixi primer a la població per acabar-se estenent després a la resta de comarques 
gironines i de Catalunya.
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Reunió de PIMEComerç amb Mossos d’Esquadra

El passat dimecres el president i el director de 
PIMEComerç, Àlex Goñi i Miquel de Garro, es van reunir 
amb els Mossos d’Esquadra i amb representants de 
diferents gremis per parlar de temes relacionats amb 
la seguretat dels comerços i les botigues. El cos policial 
també va donar alguns consells per als associats de la 
patronal.


