
Butlletí
Opinió

pcomerc@pimec.org      Tel. 93 496 45 00

Notícies 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Tour Retail a Salou

El dimecres dia 13 PIMEComerç Tarragona i Shopping Salou van organitzar 
un Tour Retail en el marc de la jornada 
motivacional “Idees d’Economia i Comerç Local”. 
La celebració de l’esdeveniment respon al fet 
que els consumidors demanen cada vegada 
més un consum saludable, sostenible i conscient, 
fruit del desmesurat creixement econòmic i de 
l’exhauriment dels recursos i que, per tant, és 
fonamental projectar una Economia Local amb 

un comerç artesà i ben posicionat que doni un servei professional, pur i autèntic, 
ja que l’Economia Local és el motor dels pobles i ciutats. Aquesta jornada 
proposava fórmules perquè les empreses de comerç de la zona puguin obtenir el 
prestigi i els beneficis de la defensa de l’Economia Local.

Acord ACC-PIMEComerç

La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Beth Abad, i el president 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, han signat un acord de col·laboració 2019-
2021 que preveu un protocol d’accions de cooperació amb l’objectiu que els 
associats a la patronal excel·leixin 
en matèria de consum. El protocol 
inclou diverses accions a impulsar, 
entre altres fer valdre els codis de 
bones pràctiques sectorials com 
a distintiu de valor afegit per a les 
pimes que s’hi adhereixin. D’altra 
banda, ambdues entitats volen 
fer difusió del Sistema Arbitral 
de Consum com a mitjà idoni, i 
alternatiu a la via judicial, per a la 
resolució dels litigis en matèria 
de consum. L’ACC també durà a terme accions encaminades a difondre entre 
el sector els drets i deures del comerciant en matèria de consum. I finalment, 
està prevista la realització d’activitats de foment del consum responsable, 
especialment en matèries sensibles com ara la prevenció del malbaratament 
alimentari o l’impacte ambiental de la mala gestió dels residus. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ARA VE NADAL!!!

Un dels plaers d’un bon esmorzar a Mer-
cabarna és sens dubte la companyia que 
tens mentre ho fas, sense desmerèixer el 
propi plat o plats que puguem menjar; la 
setmana passada vaig tenir el goig de fer-
ho amb el Manel, “el fill de la monja”. En el 
nostre món, tots els peixaters antics te-
nim un mot que fa que normalment qua-
si ningú conegui el nostre veritable nom. 
Com deia, doncs, vaig tenir el plaer de 
menjar amb ell un excel·lent plat de tripa 
a la catalana, sublim, i fer petar la xerrada 
plegats sobre temes que en podríem dir 
intranscendents. Quan vam acabar, da-
vant d’un excel·lent cafè em va fer la pre-
gunta: Escolta, Àlex, tu que estàs posat 
en política, com ho veus tot això? Jo el 
primer que li vaig dir cordialment és que 
no “estic posat en política”, encara que 
entenia perfectament què volia dir, i des-
prés em vaig adonar que la pregunta te-
nia tanta profunditat que, amb l’estona de 
prendre un cafè, encara que l’allarguéssim 
molt no tindria prou temps per satisfer 
la demanda que em feia. Així i tot, sí que 
d’una manera genèrica li vaig transmetre 
la meva preocupació pel fet que, tenint el 
Nadal a sobre, no es respira un ambient 
d’il·lusió i això repercuteix en les previ-
sions de venda d’una manera preocupant.

Sé que no va quedar convençut de les 
meves explicacions; jo tampoc, però la 
veritat és que no podia dir res més, només 
transmetre-li allò que tots els comer-
ciants comentem, la preocupació per un 
Nadal que ens fa falta per salvar l’any, i 
pel fet que la situació política sembla que 
no ajuda gens.

Tot i això, el comerç català treballarà 
com sempre ha fet, li vaig dir, perquè les 
festes de Nadal no siguin només unes 
dates de bones vendes, que també; tre-
ballarà perquè siguin, a més, unes dates 
de reconciliació i germanor.

Ah!!, un altre dia us diré perquè al Manel li 
diuen “el fill de la monja”.

Reunió al Consell Comarcal

El president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, i el president del 
Gremi d’Hostaleria i Restauració del Vallès Oriental, 
David Vázquez, van visitar el passat dimecres la seu 
de turisme del Consell Comarcal a les Franqueses del 
Vallès, on es van trobar amb el conseller de Turisme, 
Carles Fernández. A la reunió, van parlar dels eixos 
estratègics i les línies de treball del pròxim any, ja que 
tant PIMEComerç com el Gremi d’Hostaleria col·laboren 

activament en les accions que es desenvolupen des de Turisme Vallès.
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PIMEComerç Baix Llobregat visita Girona

PIMEComerç Baix Llobregat va organitzar una visita als 
comerços de Girona de la mà del president de Girona 
Centre Eix Comercial, Josep M. Noguer, per tal de conèixer 
els objectius, els serveis als socis i les campanyes que du 
a terme aquesta entitat consolidada.


