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La FEAT s’integra a PIMEC Tarragona com a soci
El president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, i el president de la Federació 
Empresarial de l’Autotransport de Tarragona (FEAT), Francesc Domènech, van 
signar el passat 12 de gener la integració de la federació com a soci col·lectiu 

de la patronal. L’acte també va comptar amb 
la participació del president de PIMEComerç 
Tarragona, Florenci Nieto; del gerent de la 
FEAT, Josep Lluís Aymat; i de la vocal de la 
junta de la FEAT, Pilar Ortega. La FEAT és un 
dels col·lectius més importants de la província, 
ja que representa tot el sector del transport, 
des del transport de viatgers fins a mercaderies 

i activitats auxiliars. La Federació torna a PIMEC amb la confiança de poder 
col·laborar i treballar conjuntament per millorar la situació del sector, especialment 
en aquests moments marcats pels efectes de la Covid-19. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CONJUNCIÓ ASTRAL

Doncs sí, sembla que els astres s’han posat 
d’acord per encetar una etapa fosca per a 
l’activitat del comerç; no sé per què, però 
em sembla que les coses, en conjunt, s’ali-
neen d’una manera contrària als nostres in-
teressos.

En primer lloc tenim la Covid-19 totalment 
desfermada, ningú sap com aturar-la; en se-
gon lloc tenim a sobre nostre una sèrie de 
mesures que ens impedeixen desenvolupar 
la nostra activitat: confinaments municipals, li-
mitació d’aforaments, tancament del comerç 
els dissabtes, tancament de les botigues en 
centres comercials, temporada de rebaixes 
desapareguda, manca d’ajuts econòmics 
suficients per poder seguir oberts, data de 
les eleccions a la Generalitat d’anada i tor-
nada, manca de criteris polítics unitaris per 
dissenyar el futur, excés de tacticisme polític, 
silenci total envers la supressió d’impostos, 
augment de la quota d’autònoms, augment 
brutal de l’atur i dels treballadors en ERTO i 
dificultats en el seu cobrament, desaparició 
del turisme i dels seus ingressos sense que 
sapiguem quan podrà tornar, estigmatització 
del sector –ja que amb aquestes mesures es 
dona a entendre que som els culpables d’ex-
pandir el virus–, sense que mai el PROCICAT 
hagi ensenyat cap estudi que ho demostri; i 
silenci total sobre el transport públic.

Segurament el meu llistat de greuges po-
dria ser més llarg, només n’afegeixo dos 
més: som un sector, el comerç detallista, que 
té 303.000 treballadors que hem de prote-
gir i pels quals hem de vetllar, i a causa de 
les mesures Covid patim una PÈRDUA 
DIÀRIA D’INGRESSOS DE 86.600.000 €. 
Creieu que podem estar gaire temps deixats 
de la mà de Déu suportant aquesta situació 
amb el nostre patrimoni? 

Cal que es prenguin ràpidament mesures 
valentes i consensuades, en cas contrari 
caldrà tenir en compte quines altres solu-
cions podem emprar des del sector.

Campanya de mobilització empresarial multisectorial
El passat 20 de gener el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va assistir a 
la presentació de la campanya de mobilització empresarial multisectorial 
impulsada per PIMEC per 
denunciar l’impacte econòmic 
de les restriccions i els 
tancaments. La campanya 
“Sense pimes i autònoms no hi 
ha futur”, que ja compta amb el 
suport de 65 gremis i associacions 
empresarials, consistirà en una 
penjada de cartells per part dels 
empresaris i empresàries als seus 
negocis xifrant l’impacte de les mesures anticovid. La campanya dona continuïtat 
al manifest impulsat per la patronal “RescatxPimes RescatxAutònoms”, que ja té 
més de 2 milions d’adhesions. 

#657   21·01·21

PIMEComerç demana al Govern que aprovi mesures menys 
restrictives 
PIMEComerç, en representació de diverses associacions de comerç del 
territori afiliades a l’entitat, va fer saber a 
través d’un comunicat de premsa que les 
darreres restriccions per fer front a l’increment 
notable de la pandèmia perjudiquen greument 
el sector, sobretot en plena campanya de 
rebaixes. En el comunicat es manifestava que: 
els comerciants demanen que se’ls tingui més 
en compte a l’hora de prendre decisions pel que 
fa a les eventuals limitacions que els afecten; es 
demana que arribin els ajuts compromesos i que 
es prioritzi la seva continuïtat; molts municipis es 
veuen perjudicats pels confinaments municipals, ja 
que sovint són les ciutats veïnes les que aglutinen 
la major part del comerç de la zona; i el tancament 
del comerç no essencial i dels centres comercials 
els caps de setmana agreuja encara més la difícil situació del sector; entre altres 
coses.


