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Reunió UdG projecte PECT Sistemes Alimentaris Sostenibles

El president de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergès, es va reunir a la 
Universitat de Girona amb Anna Fava i Marta Carrasco, responsables del 
projecte PECT impulsat des del Campus d’Alimentació amb l’objectiu de millorar 
la sostenibilitat de la producció d’aliments mitjançant el desenvolupament 
de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les baules de la 

cadena agroalimentària. El projecte 
se centra en l’anàlisi del sector de 
l’horta i la fruita, per tant, els mercats 
prenen especial protagonisme en 
tant que equipaments essencials de 
l’ecosistema alimentari connectant 
productors i consumidors de manera 
directa. La finalitat de la reunió per 
part de PIMEComerç era conèixer i 
valorar una possible col·laboració amb 
el projecte.

Des de PIMEComerç us desitgem 
unes BONES FESTES!! Trobada a Girona de PIMEComerç

Trobada a Girona d’alguns membres 
del Consell de Comerç de Girona, i dels 
presidents de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs; PIMEComerç Girona, Josep 
M. Vergès; i PIMEComerç Catalunya 
Central, Joan Vila, per tal de sumar idees 
i coneixements i crear sinergies vers el 
projecte territorial que es desenvoluparà a 
primers d’any. A la trobada també els van 
acompanyar el president de PIMEC Girona, 
Pere Cornellà; la tècnica territorial de 
PIMEComerç Girona, Marta Julià; i la de Lleida, Esther Mellado.
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Participació en el programa “Carrer Major”
El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, va participar en el 
programa “Carrer Major” d’Altafulla Ràdio per parlar de les noves restriccions 
al comerç i la restauració, i l’afectació 
econòmica que poden tenir sobre 
aquests sectors. Al llarg del programa, 
Nieto va denunciar que “el teixit 
empresarial és el que fa possible que 
hi hagi una qualitat de vida possible”. 
I va afegir “després vindran les 
lamentacions i si haguéssim mirat les 
coses d’una manera amb perspectiva, 
potser s’hagueren evitat.” A la tertúlia 
també hi van participar el president de 
l’Associació Provincial de Restauració i Oci Nocturn de Tarragona, Eduardo 
Abenójar; el president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de 
Tarragona, Xavier Guardià; i la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges 
de Tarragona, Mireia Garcia.
 


