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Consell de Comerç de Girona
El passat 2 de maig es va celebrar el Consell 
de Comerç de Girona a les instal·lacions d’Aro 
Impulsa, a Platja d’Aro, seguint amb la línia 
dels consells itinerants que tan bona acollida 
tenen. En aquesta ocasió, al president de 
PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, i 
a la tècnica territorial Marta Julià, els van 
acompanyar alguns membres de la Junta de 
l’ADEM i també l’alcalde de Castell, Platja 

d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

AGRAÏMENTS

Doncs sí, a la vida cal ser agraïts; igual que 
critiquem allò que creiem que no està ben 
fet o que no s’ajusta a les nostres demandes, 
també cal agrair totes aquelles accions o 
persones que fan que la nostra feina sigui 
més planera.

Sembla que en general sigui més fàcil criti-
car. A vegades ens pensem que, fent-ho, ens 
situem en una posició superior, que la crítica 
ens dona una pàtina d’estar més assabentats 
sobre el tema criticat i ens permet exercir-la 
amb més pompositat, convençuts que això 
alimenta el nostre ego i ens fa millors.

Sovint les persones ens equivoquem i és bo 
que ens ho facin saber, però també ho és 
quan fem coses ben fetes, i aquí, al món del 
comerç, som més garrepes, ens costa més 
fer un copet a l’esquena i agrair una acció 
correcta i ben portada. Sembla que ens aver-
gonyeixi fer-ho; a vegades aquesta acció pot 
significar, per a moltes de les persones que 
conformen el nostre sector, polítics, mem-
bres d’associacions voluntaris, etc., una em-
penta per continuar amb la tasca que fan.

Cal actuar amb franquesa, cal dir les coses 
amb tranquil·litat i honestedat i, per sobre 
de tot, en uns moments tan difícils com els 
que estem passant, cal reforçar l’autoesti-
ma de les persones que conformen la gran 
família del comerç. 

  

6a edició del programa Comerç 21
Dimarts es va fer la presentació de la 6a edició del programa Comerç 21, amb 
el gerent dels Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, Sergi Vilamala, 
i el president de PIMEComerç, Àlex Goñi. 
A la presentació també hi van participar 
Annabel Cuatrecasas, del Departament 
de Desenvolupament Econòmic Territorial 
de PIMEC, i Sílvia Fàbregas, de la Gerència 
de Serveis de Comerç de la Diputació de 
Barcelona per explicar la metodologia 
i característiques del projecte, així com 
les novetats d’aquesta 6a edició. Aquest 
projecte té per objectiu definir i implementar 
noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma 
individual. Així, es dona suport, segons les necessitats de cada cas, per millorar 
àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, 
comercialització i màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització i 
gestió, entre d’altres.
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Conveni entre PIMEComerç i l’Agència Catalana de Consum
El director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, i el president de 
la sectorial de comerç de l’organització empresarial PIMEC, Àlex Goñi, van signar 
el passat 2 de maig un protocol per establir línies de 
col·laboració i cooperació amb l’objectiu de potenciar els 
mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes entre 
les empreses associades als gremis i associacions adherits 
a PIMEC, millorar la qualitat de l’atenció a les persones 
consumidores i garantir l’exercici efectiu dels seus drets, 
així com afavorir la transparència en el mercat. Amb 
aquest acord, ambdós organismes es comprometen a desenvolupar actuacions de 
forma coordinada, per tal que el sector del comerç de proximitat català conegui les 
eines que permeten millorar la seva formació en matèria de consum, i optimitzar la 
informació i l’atenció que ofereixen a la clientela o el seu compromís social pel que 
fa al foment d’un consum segur, responsable i sostenible.

Associació de Paisans Xinesos a Lleida
El president de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs, va assistir a l’acte en què es va fer el 
relleu en la presidència de l’Associació de 
Paisans Xinesos de Lleida. El nou president 
és Guofeng Ding, que substitueix Few Wei 
Zheng. L’acte va comptar amb la visita del 
cònsol xinès de Barcelona, Jingyang Zhu, i de diferents autoritats de Lleida.


