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Presentació de la guia “50 propostes de turisme de compres”

El passat dimecres el Consell Comarcal del Vallès Oriental va presentar la guia “50 propostes 
de turisme de compres”, un catàleg que té per objectiu 
donar visibilitat a aquelles botigues i establiments de 
la comarca que compten amb alguna singularitat, ja 
sigui pel tipus d’establiment o pel tipus de producte que 
ofereixen. El contingut de la publicació és fruit del treball 
consensuat de la Taula Shopping, de la qual formen 
part, a més del CCVO, PIMEComerç, ajuntaments de la 
comarca i associacions de comerciants. A la presentació 
hi va assistir el president de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, juntament amb una trentena de persones 

relacionades amb el comerç i el turisme de la comarca.

Trobada d’agents econòmics i socials de la ciutat

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va assistir aquesta setmana a la trobada d’agents 
econòmics i socials de la ciutat, celebrada a l’Ajuntament de Barcelona. El tinent d’alcalde 
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume 
Collboni; el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier 
Marcé; la regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i 
Hisenda, Montserrat Ballarín, i la comissionada de Promoció 
de l’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat, Raquel Gil, 
van donar a conèixer les dades del sector econòmic, que 
mostren que la ciutat acumula vuit mesos d’estabilitat 
positiva en el sector turístic, amb una xifra rècord de 8,1 
milions de turistes entre gener i agost. PIMEComerç celebra 
aquestes xifres tan positives i que els llocs de treball del sector comercial representin un 
13,6% del total.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

PER FI, INTERLOCUTORS!

Doncs sí, el passat dimecres a l’Ajun-
tament de Barcelona el primer tinent 
d’alcalde, Jaume Collboni, va presen-
tar el seu equip davant de tot el sec-
tor econòmic de Barcelona: el sector 
del comerç, la restauració, empreses 
culturals, hotels, apartaments, escoles 
de negoci, patronals, sindicats, aero-
port, port, Fira de Barcelona, Cambra 
de Comerç, disseny, en definitiva, totes 
aquelles entitats que en les seves dife-
rents formes treballen per la ciutat, per 
la seva millora a nivell turístic i també 
per intentar crear més llocs de treball 
de qualitat.

Personalment crec que és un equip fort 
i equilibrat, la incorporació de les acti-
vitats culturals vistes des de la pers-
pectiva econòmica és una molt bona 
decisió.

Certament va ser un encert, és com do-
nar-li aigua a una persona que ha estat 
cinc anys en un desert; perquè en efec-
te, hem estat en un desert sense trobar 
la mà amiga que ens ajudés a sortir-ne.

Ara la mà l’ha posat el Sr. Collboni i no-
saltres, tots, li ho agraïm; cal parlar i que 
les parts entenguin el llenguatge. Això 
no vol dir que t’hagin de donar la raó, 
però sí donar-te raons per no donar-te-
la.

Esperem que aquesta nova etapa ens 
porti al treball conjunt i als acords en 
positiu perquè el turisme i el comerç, 
amb tot el que els envolta, puguin ser 
un element cabdal en la millora de la 
nostra ciutat. Per PIMEComerç no que-
darà; estem, com sempre hem estat, a 
disposició d’aquest treball conjunt i de 
la nostra ciutat.

Grup de treball del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura

PIMEComerç ha assistit aquest matí a la reunió del grup de treball del Pla Estratègic 
Barcelona Ciutat Segura, dins del grup 3 que representava el sector del comerç i les empreses. 

La patronal ha exposat la diagnosi de la problemàtica 
envers els problemes d’inseguretat que pateix la ciutat per 
falta de presència policial i una certa sensació d’impunitat, 
en aquests darrers anys, que ha portat a un augment de 
la delinqüència i un efecte de “crida”. Aquest fet ha generat 
més sensació d’inseguretat en general i ha portat que en 
alguns carrers problemàtics el comerç hagi disminuït les 
seves vendes per falta de clients. Com a possibles solucions, 

PIMEComerç aposta per una reforma del codi penal, una millora del sistema judicial amb la 
creació de jutjats especialitzats per delictes lleus, més presència policial, i celebra la voluntat 
política per part de les administracions implicades per trobar una solució de consens efectiva.
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Presentació de l’avantprojecte d’APEUS al Baix Llobregat

El president de PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet, Iban Salvador, 
la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, i la subdirectora general, 
Montserrat Gallardo, van participar en la reunió de presentació al 
territori de l’avantprojecte dels APEUS, celebrada dimarts passat. 
En aquesta jornada, van participar-hi regidors, tècnics, presidents 
i dinamitzadors de les associacions de comerciants de diferents 
municipis del Baix Llobregat: Olesa de Montserrat, Martorell, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 
Sant Boi, Gavà, Castelldefels, Molins de Rei, Esplugues, entre altres.


