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La UBICA s’adhereix a PIMEComerç
El president de PIMEComerç Maresme-
Barcelonès Nord, Carles Gironès, i la presidenta 
de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Arenys 
de Mar (UBICA), Yolanda Ruiz, han participat en 
l’acte d’adhesió de la UBICA a PIMEComerç. 
L’objecte d’aquesta adhesió per part de la UBICA 
és el d’ajudar a enfortir el teixit associatiu i ser un 
referent per al comerç i els serveis del municipi. 
PIMEComerç, per altra banda, treballarà al costat 
de l’associació prestant el seu suport tant tècnic 
com institucional. A l’acte, també hi han assistit 
la tresorera de l’entitat, Anna M. Missé, i la seva 
dinamitzadora, Mireia Casan.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

NOVA ETAPA

Després de les eleccions venen els canvis, 
venen noves persones, noves idees, i mar-
xen les que durant quatre anys o més, com 
és el cas de Catalunya, han estat col·laborant 
i treballant amb nosaltres per intentar sortir 
de la millor manera possible d’una pandèmia 
que ens ha deixat cansats i molt abatuts.

Muntsa Vilalta i el seu equip han estat 
aquestes persones, persones que dia a dia 
han col·laborat amb nosaltres per tirar enda-
vant una situació atípica i difícil de solucionar i 
ho han aconseguit: el lideratge que l’anterior 
directora ha exercit ha estat vital perquè tot 
funcionés d’una manera tranquil·la i profito-
sa, i no era fàcil. Gràcies de tot cor.

Ara, però, arriba un nou director i potser amb 
un nou equip. Jordi Torrades Aladren, psi-
còleg, llicenciat en l’especialitat de psicolo-
gia de les organitzacions i del treball, home 
coneixedor de les persones i del comerç. Va 
ser durant dotze anys gerent de l’Institut de 
Mercats Municipals de Barcelona, responsa-
bilitat que li va permetre aprofundir en el co-
neixement de les realitats comercials tant de 
Barcelona com d’altres punts de Catalunya i 
del món; també va desenvolupar el càrrec de 
gerent de l’Eixample.

No ho tindrà fàcil, la realitat actual del co-
merç català no és la millor ni de bon tros, 
caldrà posar-hi tota l’expertesa per, junta-
ment amb nosaltres, sortir al més ràpidament 
possible d’aquest pou.

Estic segur que les organitzacions de comer-
ciants de Catalunya farem pinya al seu vol-
tant, igual que ho hem fet amb la Muntsa, i 
tots plegats assolirem la normalitat que tanta 
falta ens fa. Benvingut, director!
 

Constitució del nou Consell de Comerç de PIMEComerç Girona
El passat dilluns 31 es va celebrar la reunió 
de constitució del nou Consell de Comerç 
de PIMEComerç Girona. Per a aquesta nova 
etapa, el president de PIMEComerç Girona, 
Josep M. Vergés, compta amb la continuïtat 
de tots els membres del consell anterior 
i incorpora representants de tres nous 
col·lectius recentment adherits. Donat que 
és un consell molt transversal i divers, durant 
la sessió també es van definir les propostes 
de treball prioritàries per a aquest any i el 
calendari de reunions que continuarà el primer dilluns de cada mes.  
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El president Aragonès participa en el Comitè Executiu de PIMEC
El Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
va participar en una reunió del Comitè Executiu de PIMEC en què se li va 
traslladar la necessitat que els ajuts directes a les empreses arribin 
urgentment a totes les activitats de la cadena de valor, ja que l’afectació de 
la pandèmia ha arribat a més sectors dels que 
preveuen els CNAE. També se li va traslladar 
que la patronal està a punt per assumir la 
responsabilitat d’afrontar el debat per 
a la reconstrucció econòmica i social. Així 
mateix, el president de l’entitat, Antoni 
Cañete, va agrair la participació d’Aragonès 
en la reunió i va destacar la necessitat que el 
Govern “legisli i pensi primer en petit, ja 
que per fer gran la nostra economia s’ha 
de situar les pimes i els autònoms al pont de comandament”.

Comissió Permanent de PIMEComerç
PIMEComerç va celebrar la seva Comissió Permanent, 
presidida pel president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i que va 
comptar amb la participació de tots els membres d’aquest 
òrgan. Va obrir la sessió el secretari general de PIMEC, Josep 
Ginesta. A la reunió es va parlar del Pla d’Actuació 2021, del 
balanç d’altes de socis, dels nous convenis, dels projectes 
amb fons europeus, i de l’anàlisi de la situació actual del 
comerç.


