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XI jornada anual de l’Associació de Marxants del Maresme
L’Associació de Marxants del Maresme va celebrar al Teatre Espai l’Amistat 

de Premià de Mar l’XI jornada anual. A l’acte 
hi van assistir Antoni Cañete, president de 
PIMEC; Àlex Goñi, president de PIMEComerç; 
Martí Ramoneda, president de Marxants 
del Maresme; Carles Gironès, president de 
PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord; 
Víctor Bertran, vicepresident de la Comissió 
Executiva de PIMEC Maresme i Barcelonès 
Nord; Marta Raurell, cap d’àrea del CCAM; i 
Damià Fernández, delegat territorial de PIMEC 

Maresme i Barcelonès Nord.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

SÍ, SOC EMPRESARI!

Després de més de cinquanta anys fent 
d’empresari tinc la necessitat de reafirmar 
una realitat: SÍ, SOC EMPRESARI.

Em plau dir-ho alt i fort, amb orgull, fa massa 
temps que acotem el cap i claudicant de les 
nostres virtuts, que són moltes.

Sempre havia cregut que ser empresari era 
una activitat normal, que amb esforç, co-
neixements i molta il·lusió podies viure bé tu 
i aquells que al teu voltant formaven part del 
teu negoci, els treballadors. Ara, però, les co-
ses han canviat, ser petit empresari és una 
feina estigmatitzada, quasi perseguida. 
Les diferents administracions aboquen so-
bre nostre el seu desconeixement sobre què 
és ser empresari; no ho saben, en parlen, sí, 
però no coneixen la nostra realitat quotidia-
na i això els porta a abocar sobre nosaltres 
un sens fi de normes, lleis i impostos que fan 
molt difícil la nostra existència.

No entenen que som el 99% de les empre-
ses de Catalunya i que volem desenvolupar 
la nostra tasca amb garanties. Necessitem 
polítiques que afavoreixin la nostra activitat, 
polítiques que pensin en petit, que creguin 
que el nostre desenvolupament és positiu 
per al conjunt de la societat, que som neces-
saris.

Jo veig que avui la majoria de polítiques es-
tan enfocades al vessant social, només es 
pensa en subsidis i a carregar-nos d’impos-
tos. Els ajuntaments, les diputacions, la Ge-
neralitat, l’Estat, cadascú amb els seus i no-
saltres amb els de tots. Ah, i no hem d’oblidar 
les innombrables normatives i lleis que hem 
de complir, laborals, fiscals, mediambientals; 
tots sabem que aplicar correctament les nor-
mes representa per a nosaltres feina i diners. 
No som una vaca que es pot munyir cada ve-
gada més, SOM EMPRESARIS i ho volem 
seguir sent.

Nova aplicació del Banc d’Aliments
PIMEComerç Lleida ha col·laborat amb la iniciativa del Banc d’Aliments i el 
gran recapte en la promoció de l’aplicació 
que han desenvolupat. Una App que 
permet al petit comerç participar de forma 
activa en la recollida de donatius i retornar-
los en forma d’aliment fresc. Pilar Marqués 
ha obert les portes del forn de pa Marqués 
per estrenar l’aplicació, acompanyada de 
Manel Llaràs, president de PIMEComerç 
Lleida; Antoni Fo, president del Banc 
d’Aliments Lleida; i Oriol Berenguer, 
director del Banc d’Aliments Lleida. Manel 
Llaràs ha aplaudit la iniciativa i ha animat 
els petits establiments d’arreu del territori a col·laborar amb el recapte i a 
descarregar l’App per tal de rebre aquests donatius.
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La campanya de Nadal d’enguany es preveu millor per al comerç
PIMEComerç ha fet una consulta a tots els seus socis preguntant sobre el 
Black Friday i les vendes de Nadal, i n’ha obtingut 
com a primer element a destacar que un 80% 
dels consultats creu que les vendes seran iguals 
(39,41%) o millors (40,68%) que la campanya 
anterior. Aquesta dada aniria lligada amb el fet 
que un 71,74% dels consultats considera que podrà 
seguir amb el seu negoci de cara a l’any vinent, 
enfront del 46,67% que ho pensava a la campanya 
del Nadal anterior. 

L’assemblea anual de l’ATECA, amb el comerç de proximitat
L’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) 
va celebrar el passat diumenge l’assemblea 
anual. El president de l’entitat, Josep Maria 
Lloret, va destacar el creixement que segueix 
experimentant l’ATECA, i el valor d’estar integrada 
en diferents òrgans del territori com PIMEComerç 
o la Federació d’Hostaleria i Turisme de Tarragona 
(FHTT). El president de la FHTT, Francesc 
Pintado, va reconèixer que estan preocupats per 
l’evolució dels índexs de la pandèmia i la represa 
de les restriccions. El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, 
va dir que “el comerç és el creador de l’economia circular i de la riquesa dels 
nostres pobles, viles i ciutats”, i va transmetre el seu reconeixement a l’ATECA 
i al seu president per la bona feina feta.


