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Trobada d’agents econòmics amb l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un grup de treball en una 
trobada conjunta el dilluns 21 amb els agents 
econòmics de la ciutat, per fer el seguiment 
de l’impacte de les mobilitzacions dels 
darrers dies en el teixit empresarial i intentar 
recuperar la normalitat. 
L’alcaldessa, Ada Colau, va presidir la reunió, 
en la que hi va ser present el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi. A la trobada, el tinent 
d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat 
i Hisenda, Jaume Collboni va fer una crida 
per desescalar la tensió del moment i poder 
valorar les dades d’impacte econòmic amb 
perspectiva, explicant que es crea un grup de seguiment amb els principals 
actors econòmics, socials i culturals de la ciutat per monitorar activament 
la situació.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TOTS A L’UNA SOM MÉS FORTS

Dimecres passat a la seu de Foment va 
tenir lloc un potent acte conjunt entre 
Foment i Pimec. Cal dir que, davant la 
situació d’emergència que estem vivint 
a Catalunya, calia que els empresaris 
enviéssim a tots els polítics una visió 
de la nostra força, del nostre enuig i de 
la nostra unió, i així ho vam fer. Amb 
la sala gran de Foment plena a vessar 
amb molta gent dreta, vam llegir un ma-
nifest conjunt que remarcava diferents 
aspectes de les nostres demandes. En 
primer lloc, un rebuig sense pal·liatius a 
la violència; deixar clar també que és la 
classe política i no la justícia qui ha de 
conduir el conflicte i canalitzar-lo cap 
a un escenari de pacte i acord; la indis-
pensable seguretat jurídica; garantir la 
mobilitat dels béns i de les persones; 
acabar amb els discursos banals i buits 
que no aporten solucions ni vies per 
propiciar-les; que els governs espanyol i 
català s’esforcin per recuperar les rela-
cions institucionals perdudes, i, per so-
bre de tot, valentia per prendre acords 
i exercir un lideratge actiu per evitar 
traslladar a la societat la sensació de 
desgovern i d’incapacitat per plantejar 
solucions.

Així ho vam fer; espero que aquesta 
trobada s’estengui, des de la nostra 
voluntat d’ajudar el nostre teixit empre-
sarial, a aquells que tenen l’obligació 
de vetllar pel benestar del conjunt de 
la gent de Catalunya.

Reunió amb la consellera Àngels Chacón

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va mantenir dilluns 
a la tarda una trobada amb els representants de les principals entitats del 
sector del comerç per tal d’analitzar la situació social i política que viu el 

país i com està afectant els comerciants. 
PIMEComerç, en aquest sentit, va fer un 
seguiment exhaustiu del dia de la vaga 
i va constatar que el comerç va tancar 
de mitjana entre un 60% i un 80% dels 
seus establiments. Àlex Goñi, president de 
PIMEComerç, va demanar més lideratge 
per part de les administracions per tal de 
poder normalitzar l’activitat comercial 
al més aviat possible. A la reunió hi van 

prendre part, a més de la consellera i de la directora general de Comerç, 
Muntsa Vilalta, el director de PIMEComerç, Miquel de Garro, i representants 
de diferents entitats comercials de Barcelona. Àngels Chacón va voler 
traslladar-los “l’empatia i la complicitat del Govern”, i es va comprometre 
a fer reunions de seguiment i a exercir d’interlocutora amb tots els agents.
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Foment i PIMEC presenten el manifest ‘A favor del progrés de 
Catalunya’

Aquest passat dimecres PIMEC ha presentat amb Foment del Treball el 
manifest ‘A favor del progrés de 
Catalunya’. El document ha estat 
presentat conjuntament per les 
dues entitats davant dels mitjans de 
comunicació, el teixit empresarial i la 
societat en general.
L’acte de presentació del manifest, 
que inclou 10 punts sobre el conflicte 
de Catalunya i que ha tingut lloc 
a la seu de Foment del Treball, 
ha comptat amb la participació 
del president de PIMEC, Josep 
González, del president de Foment, 
Josep Sánchez-Llibre, del president de PIMEComerç, Àlex Goñi, així com 
d’altres membres d’ambdues entitats i representants de diferents sectors 
econòmics.


