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Reunió de treball amb alcaldes del Baix Gaià
El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, es va reunir amb 
representants institucionals per parlar del projecte comercial del Baix Gaià. Els 
assistents a la trobada van ser l’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, com a amfitrió; 
el regidor de Comerç, Jaume Serret; la tinent d’alcalde i regidora de Turisme 

i Medi Ambient, Silvia Farrero; l’alcalde 
de Torredembarra i diputat a la Diputació 
Provincial de Tarragona, Eduard Rovira; el 
regidor d’Urbanisme, Hisenda i Comerç, 
Josep Maria Guasch; l’alcalde de Roda de 
Berà, Pere Virgili, i la regidora de Comerç, 
Turisme i Emprenedoria de l’Ajuntament 
d’Altafulla, Natàlia Sanz.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

I ARA QUÈ?

Després de quasi 700 opinions he de dir que 
sempre he procurat parlar de comerç i 
economia, mai de política, sempre que la 
política no afecti la nostra activitat. Avui 
vull parlar de la Sra. Ayuso, no sols del seu 
indiscutible i democràtic èxit electoral –dic 
això de democràtic perquè en algun escrit 
s’ha posat en qüestió el valor del vot dels 
madrilenys que li han donat suport–, sinó 
també de la seva manera de governar. La 
imatge que durant el procés electoral he 
tingut d’ella m’ha fet recordar el conte d’”El 
Flautista d’Hamelín” i no vull que s’entengui 
com un insult; no, m’ha semblat veure-la a 
ella deixant embadalits els madrilenys amb 
unes decisions populistes que transmetien 
una falsa felicitat i tothom darrere seguint-la 
i votant la seva candidatura fins a fer-la guan-
yadora. És clar que aquest conte encara no 
s’ha acabat i el final no el sé. Sí que vull parlar 
d’aquestes mesures populistes, o no, però 
que han fet que aquí, a Catalunya, molts sec-
tors del comerç i la restauració les veiessin 
com a fantàstiques. Jo no ho he criticat pas 
perquè quan el teu negoci s’enfonsa, quan 
el teu esforç d’anys s’esmicola, quan cap 
administració et dona un ajut de veritat per 
poder tirar endavant, quan veus que els que 
han d’ajudar-te només miren d’ajudar-se a 
ells mateixos i que a Madrid tot és activitat i 
permissivitat, és fàcil caure en la crítica al nos-
tre Govern, sense tenir en compte la realitat 
i el resultat d’aquestes mesures madrilenyes.

Jo crec que entre la disbauxa de Madrid 
i la tossuda determinació de tancament 
d’aquí hi ha un camí que, si el PROCICAT 
fos més dialogant, trobaríem pel bé de 
tots.

Ara només faltaria que a Madrid constituïssin 
govern abans que aquí, ja tindria tema per a 
una altra opinió.    

Conveni de PIMEComerç amb l’Ajuntament de Torres de Segre
PIMEComerç Lleida i l’Ajuntament de Torres de Segre han signat un conveni de 
col·laboració aquesta setmana a la seu de PIMEC Lleida en què han participat Joan 
Carles Miró, alcalde de Torres de Segre, i 
Manel Llaràs, president de PIMEComerç 
Lleida.

L’objecte d’aquest conveni és establir un 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Torres de Segre 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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En marxa la 5a edició del programa Comerç 21
El passat 26 d’abril es va fer de manera virtual la presentació de la 5a edició 
del programa Comerç 21, a càrrec del diputat de Comerç de la Diputació de 
Barcelona, Òscar Sierra, el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i l’adjunt a la 
presidència de PIMEComerç, Carles Gironès. 
A la presentació també hi van participar 
Annabel Cuatrecasas, del Departament de 
Desenvolupament Econòmic Territorial de 
PIMEC, i Sílvia Fàbregas, de la Gerència 
de Serveis de Comerç de la Diputació de 
Barcelona. 

Aquest projecte té per objectiu definir i 
implementar noves estratègies per tal de 
donar a cada negoci, de forma individual, 
l’impuls que necessita. Així, es dona suport, 
segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços 
i serveis, com ara redefinir el model de negoci, comercialització i màrqueting, 
digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres. El projecte 
està dirigit a un màxim de cinquanta empreses, preferentment a microempreses 
comercials i/o de serveis, localitzades en trama urbana dels municipis de la província 
de Barcelona i amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.


