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MWC SÍ O NO??

Acte del Gremi de Restauració per Santa Eulàlia

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

En el moment d’escriure aquesta opinió encara no
s’ha decidit si el MWC es farà o no. Tot i això l’impacte de negativitat que ha generat el degoteig
d’empreses punteres dimitint de participar a l’esdeveniment ha creat una sensació de fragilitat i de
por il·lògica. Altres esdeveniments arreu del món
s’estan portant a terme i no han hagut d’afrontar
aquesta psicosi irracional a un eventual contagi.
És evident que jo no entraré a valorar si el MWC
s’ha de fer o no; tampoc entraré a valorar, perquè
no ho conec, la dimensió perillosa del virus, però sí
que crec que cal tenir en compte la nostra fragilitat i la nostra por de perdre la cuirassa de seguretat, sigui social o econòmica, i això ens fa molt
vulnerables.
No cal dir que tots ens volem moure en un marc de
seguretat al més ampli possible, i que dins d’aquest
marc hi ha el futur, sigui jurídic, mèdic o econòmic.
Tots mirem de consolidar que el nostre demà sigui
sòlid i segur.
El fet que el MWC es faci o no trastoca a moltes
empreses els seus plans de futur: el comerç, la restauració, la mobilitat, l’oci i el sector de l’allotjament
(hotels i apartaments) i altres poden veure com la
seguretat de tenir un començament d’any potent
se’n va en orris i no assoleixen aquesta tranquil·litat
que dona la realització del MWC.
Podem pensar que la nostra estructura econòmica és fràgil? Cal repensar noves fórmules que
consolidin la nostra seguretat empresarial? Barcelona està passant per moments de trasbals,
no tots estem d’acord en com s’estan portant a
terme certes decisions municipals, tant pel que fa
a l’augment d’impostos, a temes de mobilitat, o a
missatges sobre la nostra alimentació i, en aquest
context, la possibilitat d’anul·lar el MWC no crec que
hi ajudi; tot afecta.
És evident que cal parlar, escoltar i actuar qui ho
hagi de fer, que som molts, però per sobre de tot
hem d’intentar trobar altra vegada la seguretat
que els empresaris necessitem per tirar endavant
projectes tan importants per al nostre futur i el de
BCN.

El passat dimecres el Gremi de
Restauració de Barcelona va
organitzar un dinar homenatge
amb motiu de les festes de Santa
Eulàlia al Born Centre de Cultura
i Memòria. El gremi organitza
aquesta trobada en homenatge
a la copatrona de la ciutat i per
segon any consecutiu ha estat una
celebració que els restauradors
comparteixen amb les institucions,
el teixit associatiu i les empreses
de Barcelona, en el marc del pregó
que es feia com a inici de les festes.
El pregoner convidat aquest any va
ser José Luis Rodríguez Zapatero,
president del Govern d’Espanya
entre el 2004 i el 2011. A la
celebració hi van assistir, per part de
PIMEC, el president de la patronal,
Josep González, i el president de
PIMEComerç, Àlex Goñi.

Comerciants Congost Granollers s’adhereix a PIMEComerç
L’Associació Comerciants Congost Granollers ja forma part de PIMEComerç
Vallès Oriental. La signatura la van formalitzar el president de l’Associació
Comerciants Congost Granollers, Diego Martínez, i el president de PIMEComerç
Vallès Oriental, Carles Gironès, a la seu territorial
de PIMEC Vallès Oriental a Granollers, el passat
dilluns. Aquesta associació va néixer el 2008
al barri del Congost de Granollers i actualment
té 36 comerços associats. L’entitat valora molt
positivament el fet d’estar connectada en
l’àmbit comarcal amb gremis i associacions
del territori a través del Consell de Comerç de
PIMEComerç Vallès Oriental i també té molt
interès a disposar de l’assessorament tècnic de
la sectorial, així com a rebre informació de primera mà del sector del comerç.

PIMEComerç Lleida signa un conveni amb Torrefarrera
PIMEComerç Lleida i l’Ajuntament de Torrefarrera han signat aquesta
setmana un conveni de col·laboració en què han participat Jordi Latorre,
alcalde de Torrefarrera; la regidora de Civisme,
Comerç i Turisme, Ester Roig, i Manel Llaràs,
president de PIMEComerç Lleida. A l’acte
també hi van assistir la secretària territorial
de PIMEC Lleida, Anna Torres, i Pedro García,
tècnic territorial de PIMEComerç Lleida.
L’objecte d’aquest conveni és establir un
marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Torrefarrera i PIMEComerç Lleida per
tal de promoure accions de millora en el
desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions
conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses
comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit municipal.
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