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Consell de Comerç del Vallès Occidental

PIMEComerç va celebrar el Consell de Comerç del Vallès Occidental, amb el president de 
PIMEComerç Vallès Occidental, Xavi Olivé; el tècnic 
territorial, Jordi Obradors; el delegat territorial de PIMEC, 
Miquel Martínez; la regidora de Comerç de l’Ajuntament 
de Sabadell, Sonia Sada, i membres de diferents 
associacions de comerç del territori. En aquest consell es 
va parlar de temes relacionats amb el comerç del territori, 
de la Setmana del Comerç, del programa Consolida’t 

de PIMEC, de les accions que es fan per reduir la contaminació a les zones comercials de 
les ciutats i de les mesures que es poden prendre de cara a minimitzar els efectes de la 
desertització comercial. També es va demanar a la regidora de Comerç de Sabadell que es 
reactivi la Taula Comarcal de Comerç, creada el 2016 i de la qual queda pendent la signatura 
de l’acord de proposta del model territorial de comerç del Vallès Occidental.

Trobada amb Pedro Sánchez

PIMEC es va reunir ahir amb el president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, i li va demanar que garanteixi en aquesta 
nova legislatura la posada en marxa de mesures per millorar 
la competitivitat de les pimes. El president de PIMEC, Josep 
González, també li va traslladar, en la reunió celebrada a la 
delegació del Govern, que els nous pressupostos impulsin el 
teixit empresarial. En la trobada també hi van participar la 
delegada del Govern espanyol, Teresa Cunillera; el membre 
del Comitè Executiu i president de PIMEComerç, Àlex Goñi; el 
vicepresident i president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps; el 
vicepresident de PIMEC i president de la Comissió Econòmica 
i Fiscal, Joan Maria Gimeno; la membre del Comitè Executiu 
i presidenta de la Comissió Dona i Empresa de la patronal, 
Iolanda Piedra; la vocal del Comitè Executiu i vicepresidenta 
d’Autònoms PIMEC, Carme García; la vocal del Comitè 
Executiu de PIMEC i de la Comissió laboral de la patronal, 
Emma Gumbert, i el membre de la Junta Directiva i patró de la 
Fundació PIMEC, José María Torres.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

EL CAMP ALÇAT!

Sí, sembla que l’agricultura, la ramaderia i la 
pesca comencen a adonar-se de la seva im-
portància, de fins a quin punt són necessàries 
per a tothom.

Molts són els motius que fan que ramaders, 
pagesos i pescadors cada vegada tinguin 
més difícil treballar i guanyar-se la vida. Un 
dels aspectes negatius més importants és, 
sens dubte, l’excés de burocràcia, el que co-
munament en diem “la paperassa”, perquè si ja 
és difícil mantenir una explotació ramadera en 
marxa, treballar hores i hores sembrant i con-
reant els camps per després no tenir un mínim 
guany amb el que et pagaran per la collita o 
pel peix que has pescat i no saps a quin preu 
et pagaran, la cosa encara es complica més si 
a sobre has d’estar pendent de tots els papers, 
o de si tens una inspecció en regla. Tot això vol 
dir o bé treballar més o bé un cost addicional a 
les inversions que amb molt d’esforç s’han ha-
gut de fer per tirar endavant.

En molts casos sembla que una part dels 
nostres polítics s’han tornat insensibles a una 
realitat, a la necessitat de mirar al camp i al 
mar, de veure què s’ha de fer per propiciar que 
la joventut estimi la seva terra, el seu ofici, i que 
li retorni l’orgull de viure en entorns privilegiats 
proporcionant productes de qualitat; el mo-
ment és difícil, sembla que se’ns en va de les 
mans l’altra política, la urbana, la de les cadires, 
que té els nostres representants abduïts sen-
se preocupar-se d’aquests temes, que poden 
semblar menors però que tenen una dimensió 
enorme. 

S’han de propiciar entorns econòmics, fiscals 
i laborals totalment adequats al món agroali-
mentari, hem d’acostar la sanitat, l’educació i el 
lleure a l’entorn rural; darrere arribarà el comerç 
i els serveis que complementaran, sens dubte, 
un entorn d’arrelament sòlid al territori.

No oblidem que estem parlant d’una activitat 
necessària com a societat, que ens permet te-
nir menys dependència alimentària de l’exte-
rior i que en definitiva representa el 19% del 
PIB de Catalunya, i és nostre.

Reunió amb l’Ajuntament de Sant Pol

Aquest dilluns PIMEC i PIMEComerç Maresme es van reunir amb l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar per presentar-se i donar a conèixer la sectorial del 
comerç de la patronal a l’Ajuntament. A la reunió es va parlar de 
la situació del comerç del municipi, de l’associació de comerciants 
i de la possibilitat de col·laborar per donar suport al comerç de 
proximitat de Sant Pol de Mar. Hi van assistir l’alcalde de Sant Pol, 
Albert Zanca; la tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
Núria Fugasot; el president de PIMEComerç Maresme, Carles 
Gironès; el president de PIMEC Maresme, Joan Pera, i els delegats 

territorials de PIMEC i PIMEComerç, Damià Fernández i Fina Ros.
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Jornada de l’Associació d’Empresaris de Castell Platja d’Aro S’Agaró

El passat divendres va tenir lloc un esmorzar a l’hotel NM de Platja 
d’Aro organitzat per l’Associació d’Empresaris de Castell Platja d’Aro 
S’Agaró (ADEM) on Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC, va 
explicar les propostes de la patronal per millorar el treball autònom a 
Catalunya. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Platja 
d’Aro, Maurici Jiménez, la vicepresidenta de la Unió d’Empresaris 
d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Montse Closas, i el president 
de PIMEComerç, Josep Ma Vergés.


