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Taula Transversal del Comerç i l’Hostaleria de Mataró  
Avui s’ha celebrat la Taula Transversal del Comerç i l’Hostaleria de Mataró, 

convocada per l’Ajuntament d’aquesta 
ciutat i amb la participació del president de 
PIMEComerç Maresme, Carles Gironès; el 
president de Negoci Empresa Mataró, Xavier 
Martín; la regidora delegada d’Urbanisme i 
Promoció de Ciutat i Comerç, Núria Moreno; 
i el director del Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme, Josep Lluís Martí. L’acte 
ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, 
i l’ordre del dia de la taula ha sigut l’estat de les 
accions PIC i previsió d’accions a desenvolupar el 
2022; l’evolució de la implementació de l’APEU 

a Mataró; projecte Next Generation Comerç EU. “Mataró: innovació urbana en el 
comerç. La digitalització i la sostenibilitat com a eixos de transformació de l’àrea 
comercial urbana del centre de Mataró”. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

SILENCI + IMPUNITAT = POR

El tema del Parlament, on s’ha descobert 
que una sèrie de funcionaris cobraven, i no 
poc, per NO anar a treballar, m’ha dolgut 
molt per determinades raons.

La primera, l’acord que varen prendre i el SI-
LENCI que durant anys han mantingut tots 
els grups polítics del Parlament; TOTS, inclo-
sos els que se les donen de més purs.

En segon lloc, la IMPUNITAT que tenen ses 
senyories per prendre decisions així sense 
cap filtre ni vigilància. 

I en tercer lloc, perquè crec que això ens 
dona una petita mostra de la ferum que fan 
moltes institucions de casa nostra. Estic segur 
que ara sortiran més casos, potser no iguals 
però amb els mateixos condicionants, SILEN-
CI i IMPUNITAT.

És molt greu que en els moments pels quals 
estan passant la nostra societat i els nostres 
empresaris, i amb les dificultats que tenen 
el comerç i la restauració per obrir cada dia, 
notícies com aquesta ens facin trontollar 
les nostres creences en unes persones que 
han d’administrar els nostres impostos 
d’una manera transparent.

No és bo perdre la fe en els electes, però és 
evident que amb comportaments així és molt 
difícil mantenir-hi un bri de confiança.

He sentit molta gent indignada, amb raó, uns 
demanant regeneració; altres, coses pitjors. 
Jo em quedo amb un gran disgust i amb 
unes enormes ganes que arribin les eleccions 
i fer memòria pública del que ha passat i de 
qui ho ha fet; en definitiva, no hem de deixar 
de creure que per sobre d’ells hi ha la demo-
cràcia i és a ella a qui hem de recórrer per 
solucionar-ho.   

Altres solucions serien encara pitjors.

Reunió amb el nou equip tècnic de comerç de l’Hospitalet
Aquest matí el director de PIMEComerç, Miquel de Garro, i la coordinadora 
territorial de PIMEComerç Baix 
Llobregat, Amparo Vinaja, s’han 
reunit amb l’equip tècnic de la 
Regidoria de Comerç de l’Hospitalet, 
amb la finalitat de traçar una línia de 
col·laboració amb el Consistori, ser 
presents a la Taula de Comerç de la 
ciutat i contribuir així a reforçar el teixit 
associatiu i la professionalització del 
sector al municipi.
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Jornada “Del Baratillo al 2.0”
Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida, va assistir a la segona jornada 
del cicle “Del Baratillo al 2.0”, organitzada 
pel diari La Manyana amb la col·laboració 
de la fundació “la Caixa” al CaixaForum. 
La jornada va comptar amb la presència 
de l’expert en màrqueting, professor 
d’ESADE i cofundador de l’empresa 
m+f=!, Lluís Martínez-Ribes, que va 
impartir la ponència “Digitalització? Per 
què no parlem de comerç?”, en què va 
posar de manifest que el comerç és davant 
d’un canvi de paradigma que demana als 
professionals implicar-se emocionalment 
amb el client. En aquest context, l’expert 
va posar l’accent en la importància que 
els comerços aprofitin la digitalització per 
avançar en el model de negoci i adaptar-lo a les necessitats dels clients, els quals, 
va afirmar, han “evolucionat” més ràpidament que les botigues, sobretot arran 
de l’aparició dels smartphones, una eina que els permet estar online i offline a la 
vegada des de fa temps.


