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Associació comercial del Baix Gaià
El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, va participar en la 

reunió de treball per a la creació d’un 
organisme competent publicoprivat 
que aglutini el comerç del Baix Gaià. A 
la reunió, hi van assistir els regidors de 
Comerç de Torredembarra, Josep Maria 
Guasch, d’Altafulla, Dani Franquès, de 
Creixell, Jaume Serret, de Roda de Berà, 
Rosana Dorantes, i l’alcalde de la Pobla 
de Montornès, Francesc Larios. D’aquest 

organisme, en formaran part els ajuntaments del territori, PIMEComerç i la 
Federació d’Associacions Comercials del Baix Gaià.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

DEL BENESTAR A LA POR

Dos anys han calgut per passar d’un cert 
estat del benestar a un estat de la por. La 
pandèmia ens ha deixat molt tocats, tant 
econòmicament com anímicament, i la re-
cuperació cada vegada sembla més llunya-
na. Ara que ens diuen que és similar a una 
grip, jo personalment no m’ho crec, i quan 
ens pensàvem que ja ens en sortíem se’ns 
presenta en l’escenari un augment brutal 
del preu de l’energia, un encariment de 
matèries primeres i una guerra a les portes 
de casa. Fantàstic tot per fer-nos aixecar 
els ànims, però hi ha un altre element que 
ens preocupa: la percepció de por que no-
tem en els clients, i això també ens passa a 
nosaltres de cara a prendre decisions que 
comportin visió de futur dels nostres nego-
cis.

Cal entendre que si una família decideix 
canviar una rentadora perquè fa anys que 
la té o pintar el pis o comprar uns mobles 
davant la incertesa del futur, la decisió és: 
“saps què, esperem l’any que ve”. Aques-
ta decisió fa que no es venguin rentadores, 
mobles o pintura, i així i tot, la por perju-
dica i molt el consum i avui hi ha una por 
estructural en l’ambient que ens condicio-
na a tots.

Convé cercar solucions a aquells proble-
mes que tinguem al nostre abast, perquè 
és evident que n’hi ha d’altres que formen 
part d’un context internacional d’interes-
sos econòmics i polítics que se’ns escapen 
del tot i davant dels quals no podem sinó 
esperar el resultat, sigui el que sigui; i aquí 
rau la por, en la impotència per solucio-
nar-los.

  

Cafè Networking a Lleida 
PIMEComerç Lleida va celebrar el seu segon 
Cafè Networking, unes trobades de caràcter 
informal per parlar sobre temes d’interès comú 
o d’actualitat. Les jornades ajuden també les 
associacions a conèixer-se entre si i a fomentar 
la cooperació entre elles. En aquesta segona 
ocasió es va convocar les associacions dels barris 
de la ciutat de Lleida per parlar i debatre sobre la 
dinamització compartida.
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Reunió amb el PSC
La diputada i portaveu del grup PSC-Units, Alícia Romero, es va reunir a 
PIMEC amb diferents membres de la patronal i amb persones de diferents 
àmbits econòmics, per tal de conèixer de 
primera mà la situació econòmica actual de 
diversos sectors. A banda d’Alícia Romero, 
els assistents a la trobada van ser: Òscar 
Ordeig, diputat responsable d’empresa a la 
comissió d’empresa i treball del Parlament; 
Rosa M. Ibarra, portaveu de la comissió 
d’agricultura del Parlament; Jordi Riba, 
diputat responsable d’hisenda a la comissió 
d’economia i hisenda del Parlament; Pere 
Borrell, president d’ASFAC; David Coll, 
president de PIMEC Agroalimentària; Montse 
Ramon, vocal de PIMEC Metall; Àlex Goñi, 
president de PIMEComerç; David Pagan, 
president d’AIQC; Pere Guerra, president 
de PIMEC Energia i PIMEC Internacional; 
Míriam Sabaté, de PIMEC Internacional; Àngel Hermosilla, director de 
l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC; Moisés Bonal, responsable d’Estudis 
i Polítiques Sectorials de PIMEC; Pilar Mínguez, directora de PIMEComerç; i 
Josep Ginesta, secretari general de PIMEC.

Planta Baixa
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va participar en directe al programa 
“Planta Baixa” de TV3 per parlar de l’increment 
dels preus dels productes arran de la pujada del 
preu de l’energia. Goñi va destacar que “s’han 
de prendre mesures com ara excloure el gas 
del sistema de fixació de preus o rebaixar l’IVA 
d’alguns productes, i s’han de prendre quan toca. 
Falta agilitat en el govern espanyol”.


