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Trobada amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, Sònia Martínez, es va reunir amb 
el president de PIMEComerç Girona, Josep 
M. Vergés, per parlar de la situació del 
comerç a les poblacions de la comarca, de les 
mesures que s’han pres des de les diferents 
administracions, i dels mercats setmanals. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

VOLEM UN COMERÇ SEGUR

Que les percepcions no són una ciència exac-
ta ja ho sabem, però que les percepcions són 
moltes vegades de gran ajuda per entendre 
fets i moments, això és real.

Ara la percepció que tenim els comerciants 
és que ha augmentat de forma molt signi-
ficativa la inseguretat tant en els nostres 
comerços com amb els nostres clients, i així 
li ho vam traslladar al conseller d’Interior Joan 
Ignasi Elena a la visita que PIMEComerç vam 
fer-li el dimecres passat; una visita cordial, però 
també una visita ferma en els posicionaments, 
tant de PIMEComerç com del conseller. Les da-
des, segons ell, no coincidien amb les nostres 
percepcions, segons ell les denúncies havien 
baixat. És evident que no podíem discutir unes 
dades que no teníem, perquè no disposàvem 
de l’enquesta de victimització que normalment 
rebem a la reunió anual del Consell de Segure-
tat de Catalunya, ja que per motius de la CO-
VID no s’havia convocat.

Tot i això vam comentar diversos exemples de 
l’augment de la inseguretat que nosaltres de-
tectàvem i també la impunitat amb què actuen 
els malfactors, els robatoris en supermercats 
i no precisament de menjar, el fet d’aprofitar 
qualsevol acte multitudinari, sigui manifes-
tació, sigui botellot. Així, s’aprofita una aglo-
meració de gent per trencar vidres o rebentar 
botigues i robar. Hi ha hagut diferents allunat-
ges, el més sonat al Passeig de Gràcia, la mort 
del comerciant a Rubí, i per posar la cirereta al 
pastís, que el president de PIMEComerç de 
Catalunya Central, en Joan Vila, va haver d’ex-
cusar la seva presència en una reunió perquè la 
nit anterior li van entrar a robar a la botiga de 
Manresa. Per cert, en Joan ja ha patit, entre la 
botiga de Manresa i la de Vic, nou robatoris.

Esperem que les mesures que ens va avançar 
el conseller, millores en la coordinació territo-
rial entre Mossos i comerciants, l’augment sig-
nificatiu de la plantilla, més presència al carrer, 
etc., siguin al més aviat possible una realitat. 
Volem un comerç segur.  

Consell de Comerç de Lleida
PIMEComerç va celebrar el Consell de 
Comerç de Lleida, amb la presència de 
Manel Llaràs, president de PIMEComerç 
Lleida, i que va comptar amb el director 
general de Comerç, Jordi Torrades; la cap 
d’àrea del CCAM, Marta Raurell; l’alcalde 
de Lleida, Miquel Pueyo; la regidora de 
Comerç de la Paeria, Marta Gispert; el 
president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i 
una trentena d’associacions de comerç del 
territori.
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Visita al conseller d’Interior
Ahir PIMEComerç va visitar el 
conseller d’Interior, Joan Ignasi 
Elena, per parlar de la situació en 
matèria de seguretat en el sector 
del comerç. A la visita hi van 
assistir el president i el director 
de PIMEComerç, Àlex Goñi i 
Miquel A. de Garro; l’adjunt a 
la presidència de PIMEComerç, 
Carles Gironès; el president 
territorial de Tarragona, Florenci 
Nieto; i Javier Mirallas. 

Retail Tour a Reus
Ahir a la tarda, El Tomb de Reus va organitzar un 
Retail Tour per la ciutat, amb la participació del 
president de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, i diversos presidents d’associacions sòcies 
de PIMEComerç.

Anàlisi de la cistella estàndard de la compra
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Francesc Sutrias, i la 

directora general de la fundació Rezero, Rosa 
García, van presentar els resultats de l’estudi Anàlisi 
de la cistella estàndard de la compra sota criteris 
de consum responsable, elaborat per Rezero, amb 
l’objectiu de conèixer i analitzar l’oferta de productes 
de la cistella de la compra estàndard de Catalunya 
d’acord amb criteris de proximitat, producció 
ecològica i generació de residus. El president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi, va ser un dels convidats a 
la presentació.


