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Trobada amb Comerç Castellar
El passat dijous el president de PIMEComerc Vallès 
Occidental, Xavi Olivé, i la tècnica territorial, Mayte 
Pérez, es van reunir amb Marc Gorriz, president de 
l’associació Comerç Castellar, i la dinamitzadora, Marta 
González, per conèixer les necessitats del comerç del 
territori. El president de Comerç Castellar va assenyalar 
que les administracions han de fer esforços per donar 
més subvencions al comerç de proximitat, així com 
facilitar la tasca a l’hora de demanar aquests ajuts per 
tal que tothom hi tingui accés. També es va parlar de la 
digitalització del comerç de proximitat, de les fires i de 

la dinamització del comerç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ALCARRÀS

Alcarràs no és una pel·lícula premiada, 
només, Alcarràs no és una pel·lícula en 
català, només, Alcarràs no és la història 
d’unes famílies pageses de la Catalun-
ya profunda, només. Alcarràs és un cop 
d’aire fresc, net, que ens ha despertat de 
sobte d’un ensopiment perillós i malaltís 
que se’ns ha instal·lat dins de casa; però, 
per sobre de tot, Alcarràs és un seriós 
avís d’una realitat que vivim a Catalunya, 
la dualitat social i territorial, dels urbani-
tes i dels primaris, dels que només ens 
recordem del “camp” els caps de setma-
na i dels que “són” el camp, i també del 
perillós oblit d’un sector, el primari, que 
amb molta valentia i amor defensa un 
model de país amb dignitat i treball.

Estem, no hi ha dubte, davant d’una pe-
l·lícula excepcional, i no parlo del valor 
artístic o cinematogràfic perquè no em 
toca a mi fer-ho. Sí que vull remarcar, 
però, que tot això ha passat en el mo-
ment adequat, el moment és perfecte; 
estem decebuts en molts aspectes, el 
materialisme ciutadà s’ha apropiat de 
les nostres esperances, els polítics cada 
vegada parlen més: grans discursos amb 
paraules sense ànima. En canvi, el llen-
guatge d’Alcarràs és potent, clar, directe, 
ens parla d’allò que hem de ser i no som, 
i que cal recuperar l’harmonia d’una terra 
i d’una gent que no es mereix el maltrac-
tament que està rebent. És trist dir-ho, 
però falten moltes més ALCARRÀS.  

  

Cafè Networking
PIMEComerç Lleida va celebrar la primera de les jornades de Cafè 
Networking, unes trobades adreçades a les 
associacions de comerç del territori per fer xarxa 
i compartir experiències amb altres entitats del 
sector. Temes d’actualitat i d’altres de recurrents 
són els protagonistes de les diferents jornades que 
s’organitzen, on aquests temes es parlen de la mà 
dels mateixos participants amb la seva experiència, 
opinió o valoració. 
Els Cafè Networking també es constitueixen per 
ser un nexe d’unió i establir lligams amb membres 
d’altres associacions de comerç que lideren entitats 
similars. 
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Reunió amb Mobilitat

PIMEComerç es va reunir amb la regidora 
de Mobilitat i el director de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet i 
Jesús Jiménez, respectivament, per abordar 
qüestions relacionades amb els criteris de 
les Zones de Baixes Emissions, el criteri 
d’amortització dels vehicles i altres aspectes 
vinculats amb el Pla de Mobilitat de la ciutat, per tal de garantir un millor 
desplaçament dels professionals que circulen per Barcelona.

Trobada amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
El president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, i la tècnica territorial, Fina Ros, es van reunir 
amb la regidora de Comerç, Mireia Morillas, i la tècnica 
de l’Àrea, Elena Barbero, de l’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès, per parlar sobre el comerç del municipi, la bona 
feina que realitza l’associació Ametlla Comerç Actiu, i la 
nova línia de col·laboració oberta amb PIMEComerç.


