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Trobada amb el Gremi de Catalunya de Comerciants de Ferreteria
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
i la directora, Pilar Minguez, van mantenir 
una trobada institucional amb el president 
del Gremi de Catalunya de Comerciants 
de Ferreteria, Andreu Maldonado, per 
escoltar les seves inquietuds i poder 
sumar sinergies.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

NORMALITAT JA!

Cal tornar a la normalitat, cal tornar a portar 
una vida més humana, tocar, abraçar, olorar 
els nostres amics i coneguts, cal parlar mirant 
no només als ulls dels nostres interlocutors 
sinó que també cal que els veiem la seva ex-
pressió facial, els llavis, la gestualitat que for-
ma part de la creença de la paraula.

Sembla que, malgrat que la COVID no s’ha 
acabat, ni de bon tros, la ciutadania ha de-
cidit tirar pel dret i perdre la por a aquesta 
terrible pandèmia que durant dos anys ens 
ha destrossat l’economia i el model de rela-
ció social. Hem de reconèixer que ens ha 
deixat ferides socials que ens seran difícils 
de curar.

El món del comerç som potser el sector que 
notem més la manca del retorn a situacions 
anteriors; no ens hem recuperat, ni de lluny, 
i això es pot veure en les nostres ciutats 
i pobles, mancats de botigues obertes i 
amb molts rètols de lloguer.

El comerç alimentari està sota mínims, la ren-
da familiar disponible per a alimentació l’any 
1965 era del 49%, l’any 2017 havia baixat al 
15%. Tenint en compte que l’any 1965 no hi 
havia tants punts de venda, la realitat actual 
és decebedora. Avui menjar és una cosa se-
cundària i només els caps de setmana s’hi 
dona una mica d’importància, potser pel sen-
tit lúdic i de reunió, que es pot entendre.

Bé, la realitat és la que és i hem d’adaptar-
nos-hi i ho farem, evidentment tenint en 
compte aquells companys que ja no ho po-
dran fer; maleïda COVID!  

  

Presentació de la nova web de la Unió de Botiguers de Tossa
El president de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, va participar en la 
presentació de la nova web corporativa 
de la Unió de Botiguers de Tossa (UBT), 
juntament amb membres de la junta de 
la UBT i diversos associats. Aquesta web 
conté el nou directori comercial de la ciutat 
i permet descobrir i geolocalitzar tots els 
comerços adherits a la UBT des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a Internet. A més, 
inclou les dades de contacte, una galeria 
de fotos, els horaris, la localització a Google 
Maps i els enllaços a les xarxes socials i a la 
web de cada associat. 
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Àlex Goñi, ratificat com a vicepresident segon del Consell de Ciutat
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va ser ratificat aquest dilluns 25 a la 
tarda com a vicepresident segon del Consell de Ciutat, en el plenari celebrat 
al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona. El plenari d’aquest dilluns 
era el primer presencial que es feia 
després de dos anys en què ha estat 
aturat per la pandèmia, i és l’únic espai 
de trobada del Consell de Ciutat on 
participen totes les organitzacions i 
sectors més representatius de la ciutat.
Àlex Goñi comenta que “és un honor 
i un goig poder participar en aquest 
Consell de Ciutat, on puc treballar per 
la meva ciutat i pels seus ciutadans, 
i tinc el privilegi de formar part de la institució que més fa per millorar les 
condicions de vida de tota la gent que formem part d’aquesta ciutat”.

Renovació del conveni amb l’ACIE Alfarràs
El passat 21 d’abril es va firmar la renovació del conveni entre PIMEComerç 
Lleida i l’ACiE Alfarràs i l’Ajuntament d’aquesta 
població. Un acord a tres bandes amb què 
l’Ajuntament dona suport a l’Associació de 
Comerciants i Empresaris d’Alfarràs per fer front 
al conveni. Victor Esteve, president de l’ACiE 
Alfarràs, destaca la veu que l’acord els dona per 
poder explicar a les administracions les necessitats 
dels pobles petits, a més de la sinergia que creen 
amb altres entitats del territori lleidatà. Joan 
Carles Garcia, alcalde d’Alfarràs, posa de manifest 
la voluntat i la necessitat de donar suport a l’Associació en aquests moments 
postpandèmics per tal que continuï sent una entitat forta i dinamitzadora dels 
comerços, les empreses i el poble d’Alfarràs. 


