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Pla Estratègic de Turisme del Maresme

Ahir va tenir lloc la sessió de debat virtual “La cogestió del turisme” en el marc del 
Pla Estratègic de Desenvolupament 
Turístic del Maresme, per tal de 
promoure la participació i la sinergia 
dels diferents agents involucrats 
en l’activitat turística del territori. 
PIMEComerç hi va participar a través 
del seu president territorial del 
Maresme, Carles Gironès, per donar 
el seu punt de vista des del vessant 

del comerç en aquest debat que vol servir per compartir idees i visions entre els 
diferents agents de la comarca i que s’engloba en una sèrie de debats anomenada 
“Converses”, que organitza el Consorci de Promoció Turística del Maresme. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TOT S’ACABA

Si alguna cosa és certa a la vida és que 
TOT s’acaba, i ara sembla que la maleïda 
COVID ha començat a anar a la baixa. Deu 
ser, sens dubte, la vacuna, o pot ser que tots 
en general hàgim après a comportar-nos i a 
actuar amb seny davant la pandèmia.

Tot i això, ha passat un any i el rastre que ha 
deixat i que encara deixarà la pandèmia és 
molt important, en el pla de la salut el balanç 
de morts i malalts greus està sent terrible; en 
l’econòmic, la destrossa que ha quedat és di-
fícil d’assumir i de recuperar i ara, sens dubte, 
vindrà la part social, el final dels ERTO, les 
empreses que entraran en concurs i la por a 
un augment significatiu de l’atur.

Jo personalment crec que, com sempre hem 
fet, ens en sortirem, però una cosa ha que-
dat clara: la COVID ens ha ensenyat les nos-
tres vergonyes, les nostres debilitats i també 
la nostra resiliència; cal mirar endavant i 
aprendre molt del que ha passat, perquè 
pot tornar a passar. Hem de prendre mesu-
res en molts àmbits: en l’econòmic, en el la-
boral i en el polític; hem de reestructurar una 
voluntat política que es comprometi amb els 
problemes de la ciutadania i no amb els seus, 
voluntat política preparada per assumir i tirar 
endavant els canvis que fan falta amb valen-
tia, i cal que les forces socials aixopluguem i 
donem suport, si cal, a les decisions que s’ha-
gin de prendre, per dures que siguin.

No podem estar de braços plegats davant 
les diferents emergències que ens envolten, 
hem de lluitar per tirar endavant i sortir 
d’aquest malson de la millor manera possi-
ble. Tots tenim responsabilitat en aquesta 
tasca, assumim-la.

PIMEComerç i Foment Comerç celebren les noves mesures
PIMEComerç i Foment Comerç celebren la decisió de permetre la mobilitat 
a tot Catalunya i l’obertura dels locals de restauració 
dels centres comercials en les pròximes mesures que 
hauran d’entrar en vigor a partir del dia 26 d’abril. 

Aquestes mesures, les dues patronals ja fa setmanes que 
les reclamaven per tal de no perjudicar més ni el comerç 
ni la restauració, juntament amb la petició que, com a 
mínim, es permeti obrir les terrasses per poder servir 
sopars i així poder donar més oxigen a l’hostaleria, 
i que s’elimini l’actual topall de 800 m2 en la superfície 
comercial.

Per altra banda, PIMEComerç i Foment Comerç també 
demanen, com ja han fet en comunicats anteriors, que 
es vacunin els treballadors del comerç i la restauració, 
ara que ja s’han pogut vacunar treballadors d’altres 
àmbits essencials com el personal mèdic, les forces de seguretat o els professors.
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PIMEComerç Tarragona demana control amb la venda de roses 
PIMEComerç Tarragona demana als consistoris dels municipis de Tarragona 
que per a aquest Sant Jordi donin suport de manera especial al col·lectiu 
de floristes, un sector molt castigat per 
la pandèmia, i no permetin la venda no 
autoritzada de roses als seus termes 
municipals.

PIMEComerç Tarragona també demana que 
només es permeti la venda de roses per Sant 
Jordi a les parades que tinguin la llicència 
autoritzada per cada ajuntament, col·locada 
en un lloc visible de l’estand, per tal de 
facilitar la feina als policies locals i als Mossos 
d’Esquadra, de manera que quan es vegi una 
parada sense aquest distintiu no se li permeti 
la venda de flors.


