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Reptes econòmics del Baix Penedès després de la Covid-19
El president de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci Nieto, va participar a la trobada 
“Reptes econòmics del Baix Penedès 
després de la Covid-19” que es va celebrar 
el passat 13 de maig via streaming per parlar 
de la situació socioeconòmica i el pla de 
reactivació Covid-19, i de les perspectives 
del sector turístic, comercial i productiu.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CANVIS = FUTUR

Finalment i després de moltes setmanes 
esperant, sembla que avui tindrem inves-
tit el Sr. Pere Aragonès MH President 
de Catalunya, i això és bo. Dic que és bo 
perquè l’estabilitat sempre ha estat bona 
companya de l’economia i en general del 
desenvolupament social. Portàvem massa 
mesos amb un govern interí atípic i fluix; cal, 
doncs, formar un govern, tal com demanà-
vem des de Pimec, fort i estable.

Fort perquè la situació actual requereix la so-
lidesa necessària per prendre decisions que 
ens ajudin a sortir amb força de la pandèmia, 
i estable perquè si hem de pensar en el fu-
tur l’estabilitat és molt necessària, cal donar 
seguretat als futurs inversors i garantir la tran-
quil·litat econòmica i social als nous projectes 
que es vulguin instal·lar a casa nostra.

Per altra banda, el fet que noves persones 
entrin a formar part d’aquest nou Govern no 
deixa de ser un factor d’incertesa per a tots 
els que des de les nostres organitzacions 
hem estat treballant amb persones que pot-
ser no continuaran o que seran canviades de 
lloc i responsabilitat. Ara caldrà conèixer no-
ves formes de fer, noves maneres de relació i, 
per sobre de tot, noves línies polítiques, si és 
que n’hi ha.

També cal agrair la seva tasca a tots aquells 
que no seran en el nou Govern i que durant 
tots aquests anys ens han ajudat i han col·la-
borat a fer-nos més planera la nostra relació 
amb l’administració; els recordarem amb 
gran estima.

Ara, però, toca futur i nosaltres, com sem-
pre, esperem poder ser col·laboradors 
lleials del nou Executiu i treballar conjunta-
ment per elaborar projectes que reforcin 
el teixit empresarial de Catalunya.   

Acte “Més de 50 anys aixecant la persiana”
L’auditori de Can Saleta va acollir l’acte “Més de 50 anys aixecant la 
persiana”, organitzat per l’Ajuntament de 
Calella per retre homenatge a les botigues, 
restaurants i hotels del municipi amb 
més de 50 anys d’antiguitat. L’alcaldessa, 
Montserrat Candini; el president de 
PIMEComerç Maresme-Barcelonès 
Nord, Carles Gironès; i el president de 
l’associació de comerciants Calella Centre 
Comercial, Josep Maria Gallart, van ser els 
encarregats d’obsequiar els establiments. 
Aquest reconeixement també posa 
l’accent en la resiliència d’aquest tipus 
d’establiments, un sector que ha estat durament castigat per la pandèmia.
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PIMEComerç i el CAB signen un conveni de col·laboració
PIMEComerç i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) han signat 
un conveni que té com a principal objectiu establir unes línies bàsiques de 
col·laboració i d’actuació entre ambdues entitats per dur a terme projectes 
conjunts entre el comerç de proximitat 
i el teixit associatiu de Barcelona. Amb 
aquest acord també es vol iniciar un 
procés de treball per impulsar projectes 
d’àmbit local o en barris de la ciutat de 
Barcelona que permetin generar sinergies 
entre el comerç local de proximitat i les 
associacions, i reforçar-ne les relacions de 
col·laboració i participació. La signatura 
l’han formalitzat la presidenta del Consell 
d’Associacions de Barcelona, Montserrat 
Morera, i el president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, a l’edifici de Torre Jussana.

Reunió amb la Cambra LGTBIQ+
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, es va 
reunir amb el president de la Cambra LGTBIQ+, 
Ferran Poca, per crear sinergies i abordar la 
recuperació de les empreses del sector. 


