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I ARA QUÈ?

Trobada de representants institucionals amb el president Torra

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

A l’anterior opinió encara no sabíem què
passaria amb el MWC, avui sí. I ara què
fem? Doncs remar fort, pensar, intentar
salvar el que es pugui aquest any i evidentment, i per sobre de tot, reflexionar
els anys vinents no sols sobre el MWC
sinó sobre tot l’ecosistema econòmic i de
lideratge que els diferents congressos ens
donen a Barcelona, i per irradiació a tot
Catalunya.
Perquè una cosa ens ha de quedar clara: la
fragilitat del model. No vivim aïllats, sols,
no; vivim en un món cada vegada més petit gràcies a les tecnologies que ens apropen i ens fan solidaris de problemes que
en molts casos no són pròpiament nostres,
però dels quals fàcilment en podem patir
les conseqüències. La suspensió del MWC
és un exemple del que dic.
La resposta de les administracions i del
teixit econòmic ha estat molt ràpida, sobretot de l’Ajuntament del Sr. Collboni, que
ha propiciat reunions i acords amb els diferents sectors econòmics per intentar
aprofitar les sinergies positives del MWC,
finalment cancel·lat, i, de passada, projectar la imatge d’una ciutat que no es plany
i que sap superar els contratemps.
Després, una vegada passats aquests
dies, tocarà treballar fort, en silenci i amb
compromís per intentar que d’ara endavant les situacions adverses no ens afectin tant. La Fira, Turisme de Barcelona, els
agents socials i econòmics i les diferents
administracions, Ajuntament i Govern, han
de consolidar un model d’unió que sigui un
exemple de treball en equip. Els catalans
estem on estem per la nostra manera de
ser, el seny i la rauxa no han estat sovint
bons aliats en les decisions que hem pres
col·lectivament; moltes vegades ens hem
equivocat a l’hora d’aplicar l’un o l’altra
però, tot i això, mantenim un esperit únic
que encara ningú ha pogut trencar: el fet
d’unir-nos davant les grans necessitats.
Seria bo que en els temes polítics també
ho féssim, la nostra petitesa individual
no pot estar per sobre de la grandesa del
nostre país.

Dilluns el president de la Generalitat,
Quim Torra, es va reunir al Palau de
la Generalitat amb representants
de les institucions i dels agents
vinculats amb el Mobile World
Congress (MWC) per analitzar
la situació creada arran de la
cancel·lació del certamen. Per part
de PIMEC, hi van assistir el president,
Josep González, el president de
PIMEComerç, Àlex Goñi, el secretari
general, Antoni Cañete, i el
vicepresident de PIMEComerç i president del Gremi de Restauració, Pere Chias.
El president Torra va anunciar la creació d’una comissió interdepartamental,
formada pels departaments d’Economia i Hisenda, de Presidència, de Polítiques
Digitals i Administració Pública, d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers
Socials i Famílies, que analitzarà totes les propostes que es van posar sobre la
taula al llarg de la reunió i mantindrà el contacte amb els agents implicats, a qui
es farà un retorn de les mesures que es puguin prendre.

Agenda Urbana de Catalunya
El passat dilluns va tenir lloc, al Palau de Pedralbes de Barcelona, la segona
Assemblea Urbana de Catalunya, que ha significat el punt d’inici de l’elaboració
de l’Agenda Urbana de Catalunya, en
què PIMEComerç participa a través
del seu director, Miquel Àngel de
Garro. Aquesta Agenda serà un acord
estratègic de país per afrontar els reptes
tecnològics, ambientals, de creixement
econòmic i benestar social de les àrees
urbanes i rurals de Catalunya. Un dels
acords als quals s’ha arribat durant
l’assemblea és determinar la composició
dels grups de treball que elaboraran els
documents estratègics de l’Agenda. Aquesta assemblea és un òrgan transversal
integrat per administracions i representants del teixit productiu i ciutadà.

Lliurament de premis del concurs d’aparadors nadalencs
El president de PIMEComerç Girona, Josep
M. Vergés, ha participat en el lliurament
de premis del 10è concurs d’aparadors
nadalencs de la comarca de la Selva. Aquest
acte l’organitza cada any la Federació de
Comerç de la Selva i enguany ha comptat
amb la col·laboració de l’Associació de
Comerç i Serveis de Caldes de Malavella i de
l’Ajuntament d’aquesta població.

Taula rodona sobre el voluntariat a Lleida
El passat dilluns va tenir lloc al Palau de Congressos de la Llotja, a la ciutat
de Lleida, una taula rodona sobre el voluntariat
organitzada per la Federació Catalana de
Voluntariat Social, que compta amb 40 entitats
federades. A la taula hi van participar Manel Llaràs,
president de PIMEComerç Lleida, i representants
d’institucions diverses en un acte presentat per
Mariví Chacón, presentadora de Lleida Televisió.
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