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Acte “A prop teu”
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
va participar en l’acte “A prop teu” de 
l’Agència Catalana de Consum (ACC), 
on participava el conseller d’Empresa 
i Treball, Roger Torrent, i el director 
de l’ACC, Francesc Sutrias. Torrent 
va explicar les línies estratègiques i les 
actuacions principals en matèria de 
consum que impulsarà el Departament 
aquesta legislatura, com per exemple 
garantir els drets dels consumidors en 
la contractació de serveis bàsics com les 

telecomunicacions, els transports o els serveis financers.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

PENSEU EN PETIT!

Fa temps que des de Pimec hem començat a 
treballar de valent per intentar que, quan les 
diferents administracions publiquin normes o 
lleis referides al sector econòmic, pensin que 
el 99,8 % del teixit empresarial són petites 
i mitjanes empreses.

La veritat és que parlar-ne ja ho fan, inclús 
s’omplen la boca fent-ho, però el cert és que 
els resultats no són en cap cas els que vol-
dríem, perquè una cosa és pensar en els 
petits i una altra conèixer els petits, les 
seves dificultats, les seves il·lusions, el seu 
esforç diari i, fins i tot, la seva aportació al 
bé comú.

La distància que hi ha entre molts dels nos-
tres polítics i la realitat empresarial cada ve-
gada és més gran. Sempre s’ha dit que no es 
pot odiar ni estimar allò que no es coneix, i 
és cert, la majoria de persones que estan en 
llocs on la política les ha situat no coneixen el 
món real dels petits empresaris i, per tant, és 
difícil que puguin fer accions que beneficiïn 
la seva continuïtat. Sempre hi ha la solució 
màgica: apujar impostos, la pitjor de totes, ja 
que és la que frena la iniciativa i representa 
un llast per a la continuïtat dels petits.

A vegades costa entendre certes decisions, 
i no és bo sentir-nos només com un element 
productiu que té com a fita mantenir unes 
institucions farragoses, insensibles i sordes a 
les nostres demandes; a vegades cal saber si 
estem a la banda dels bons o a la dels do-
lents, és difícil avui entendre algunes deci-
sions.

En moments molt difícils, i ara estem en un 
de molt difícil, calen decisions valentes i ge-
neroses que es basin en el coneixement real 
de la situació. Això avui no és així, ja ho he dit 
al començament de l’escrit.

Si us plau, penseu en petit, però abans co-
negueu els petits. 

PIMEComerç visita La Nau
Aquesta setmana el president i el director de PIMEComerç, Àlex Goñi i 
Miquel de Garro, han visitat l’entitat La 
Nau per conèixer el seu projecte del Banc 
de Productes No Alimentaris. Aquesta 
entitat realitza una gran tasca dirigida a 
les persones més necessitades i amb risc 
d’exclusió social donant suport a persones 
i famílies amb dificultats econòmiques, 
laborals i/o socials. A través de diferents 
projectes, capten i distribueixen productes 
no alimentaris de primera necessitat, tot 
fruit de la col·laboració amb empreses, 
fundacions i voluntaris.
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Visita d’Antoni Cañete als territoris
El president de PIMEC, Antoni Cañete, 
està visitant aquests dies les diferents seus 
territorials de la patronal, com la del Baix 
Llobregat, on es va trobar amb el president 
de PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet, 
Iban Salvador, i altres representants del 
territori. També va visitar la seu del Vallès 
Oriental i es va trobar amb l’alcalde de  
Granollers, Josep Mayoral; el president de PIMEComerç al territori, Carles 
Gironès, i amb diferents gremis i associacions.

Jornada de formació amb Barcelona Activa
PIMEComerç ha col·laborat aquesta setmana en  
una sessió formativa organitzada per Barcelona 
Activa sobre el programa de formació i tendències 
en ocupació i sortides professionals de sectors 
econòmics (comerç i turisme). A la jornada hi van 
participar persones treballadores i orientadores 
professionals, i es va parlar de les tendències i 
necessitats actuals en matèria ocupacional del 
comerç, així com de l’important paper dels gremis per inserir en els oficis 
persones en cerca activa de feina.


