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Reunió del sector del comerç a Tarragona
El diputat i alcalde de Salou, Pere Granados, va 
mantenir una reunió de treball a la Diputació de 
Tarragona amb els representants de les Cambres 
de Comerç de Tarragona, Reus, Tortosa, i Valls, 
en què també va participar el president de 
PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, per 
tractar els temes dels Fons Europeus i la creació 
de la regió del Coneixement CatSud.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CREIX LA INSEGURETAT

Quan les administracions fan deixadesa 
de les seves funcions de mantenir l’ordre, 
un sentiment anàrquic i d’impunitat es va 
fent cada vegada més present al conjunt 
de la societat. Els fets ocorreguts a Barcelo-
na per les festes de la Mercè crec que han de 
marcar clarament el final d’una època en què 
obviar el compliment de les lleis i ordenances 
ha estat una constant; cal fer complir la llei. 
Hem estat massa temps denunciant aquest 
incompliment, i no sols en temes de violèn-
cia, també en temes que poden semblar me-
nors, però que en el fons no deixen de ser 
un incompliment de les lleis: top manta, gra-
fits, ocupacions, etc. Segurament en algun 
d’aquests casos les lleis no són un aliat de les 
forces policials, el tema de la reincidència és 
un clar exemple del que dic. No pot ser que 
persones que han estat detingudes més de 
cent vegades i portades davant d’un jutge, 
que les ha considerat culpables, segueixin 
lliures i voltant pels carrers.

Tot això pot semblar un garbuix i no ho és, 
tot això és el caldo de cultiu d’una sensació 
que quan hi ha aldarulls, com els del dia de la 
Mercè, aflora amb una pudor terrible: la pu-
dor de la impunitat, per una banda, i la de la 
impotència, per l’altra; i nosaltres, els comer-
ciants i restauradors, veiem com va augmen-
tant aquesta violència cada vegada que hi ha 
una manifestació, una festa major, o ara des-
prés d’una concentració per fer un botellot.

És evident que no tots els joves que fan bo-
tellot són violents; no, ni de bon tros. Qua-
si sempre són grups reduïts que aprofiten 
l’oportunitat per destrossar elements del 
mobiliari urbà i botiges, i robar. Estic con-
vençut que les forces de seguretat avui te-
nen prou maneres d’aïllar aquests lladres 
violents, només demanem una cosa: si us 
plau, feu complir la llei.

 

Consell de Comerç del Vallès Occidental
El president de PIMEComerç Vallès Occidental, 
Xavi Olivé, va presidir el Consell de Comerç, amb 
la participació del director general de Comerç, 
Jordi Torrades; la cap de l’àrea de comerç de 
la CCAM, Marta Raurell; l’alcaldessa de Sant 
Cugat, Mireia Ingla; la tinenta d’alcalde Elena 
Vila; la directora de Promoció Econòmica, 
Anna Àlvarez; i associacions de comerciants 
de Sant Cugat, Sabadell, Sentmenat, Rubí, 
Ripollet, Cerdanyola i Castellar.
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Àlex Goñi demana la protecció del comerç
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, apel·la a la responsabilitat de les 
administracions competents per posar fre a la violència, els aldarulls i 
els saquejos de comerços i restaurants de la ciutat, arran dels diferents 
actes delictius que es van produir el cap de 
setmana passat a Barcelona. PIMEComerç 
demana a les administracions competents 
en matèria de seguretat i ordre públic que 
actuïn i prevegin plans de contenció 
eficaços perquè no es repeteixin els 
lamentables disturbis que van tenir lloc. 
En aquest sentit, també ha proposat 
intensificar els espais de participació 
institucional per assolir els màxims 
consensos, necessaris per resoldre la 
problemàtica.

Trobada de l’Ajuntament de Barcelona amb el sector del comerç
El passat dimarts l’Ajuntament de Barcelona 
va convocar una trobada amb diferents 
representants del sector del comerç de la ciutat 
amb la finalitat de participar en l’elaboració de 
l’Ordenança Municipal de Mercats No Sedentaris 
de Barcelona. Van assistir a la reunió el president 
de PIMEComerç, Àlex Goñi; el president de 
l’Associació de Marxants del Maresme, Martí 
Ramoneda;  el president dels Marxants del 
Baix Llobregat, Joaquim Ponce; representants 
de Barcelona Oberta, la Federació Barcelona 
Comerç, la Federació de Mercats Municipals i Foment del Treball. Per part 
de l’Ajuntament hi van assistir Montserrat Ballarín, regidora de Comerç; 
Francesc Povedano, cap de gabinet de la Regidoria de Comerç, i tècnics 
municipals de comerç i dels serveis jurídics.


