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Notícies
Reunió amb Jordi Torrades
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Ara fa dos mesos que em van fer confiança per
assumir la responsabilitat de posar-me al capdavant de la direcció de PIMEComerç, decisió
que vaig assumir amb compromís, il·lusió i amb
el màxim respecte per tot el teixit productiu que
conforma el comerç d’aquest país. Per dur a
terme aquesta nova tasca m’avalen els 29 anys
treballant a PIMEC com a coordinadora institucional i com a responsable del soci col·lectiu, fet
que m’ha donat la possibilitat durant tot aquest
període de conèixer de primera mà les vostres
inquietuds i problemàtiques. Ara tinc la possibilitat de treballar directament per enfortir el
model català de comerç i promoure la competitivitat i la innovació de les nostres pimes i autònoms del sector.
Com bé sabeu, el sector passa per un moment
de grans reptes, encara no hem superat les
conseqüències de la crisi sanitària; ens ha sobrevingut una situació geopolítica i una pujada de
costos de l’energia que han repercutit en l’estat
d’ànim de la gent, però tenim la necessitat de
sortir de la situació actual. Per davant se’ns
obren importants debats de reflexió com ara
la transformació digital, la formació, els nous canals de venda, el relleu generacional, etc., i des
de PIMEComerç intentaré ajudar, en la mesura del possible, a transformar aquest sector clau per a l’activitat econòmica del país
acompanyant-vos i assessorant-vos personalment. Per fer-ho, comptaré amb el gran equip
tècnic que conforma aquesta sectorial.
Tenim la responsabilitat de prestigiar aquest
model de negoci de proximitat que tant ens
caracteritza i hem de treballar perquè aquest
sector esdevingui essencial, perquè com hem
pogut veure durant la pandèmia, el seu paper
ha estat de vital importància per al manteniment
de les funcions bàsiques dels ciutadans.
És la meva intenció que a través d’aquest butlletí hi hagi una comunicació fluida de totes les
accions que estem portant a terme, per la qual
cosa us informarem com sempre de qualsevol
tema que pugui ser d’interès per al comerç.
Sense cap mena de dubte, sou els protagonistes indiscutibles d’aquests canvis que ens venen
i des de la direcció de PIMEComerç us acompanyarem en aquest camí.
Soc conscient que tenim molta feina per fer,
però tenim moltes ganes de fer-la.

El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci
Nieto, es va reunir amb el director general de
Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Torrades, per parlar del relleu generacional al
comerç, dels obstacles d’Amazon als municipis, del
comerç ecològic al territori (Agència Catalana de
Residus), de l’Escola d’Oficis i les pràctiques en els
obradors, de l’Escola de Pastisseria a Tarragona, del
top manta, i del Gremi de Pagesos Sant Llorenç i Sant
Isidre a Tarragona. Jordi Torrades va aprofitar per
anunciar l’aparició a principis de juny de subvencions per a la digitalització
al petit i mig comerç per valor de 7,5 milions d’euros.

Consell de Comerç de Catalunya Central
El dimarts 24 va tenir lloc el tercer Consell de Comerç de Catalunya Central,
amb el president de PIMEComerç
al territori, Joan Vila, la directora
de PIMEComerç, Pilar Mínguez, la
tècnica territorial, Mayte Pérez, i les
associacions Federació del Comerç
Berguedà, Vic Comerç, i Manresa
Més Comerç. Durant el consell es
van tractar temes com la seguretat
a les botigues (robatoris i furts que
pateixen els comerços), i també els
APEU perquè Berga és un dels municipis que està fent la prova pilot.

Premi Vallesà de l’any 2021
El passat 20 de maig es va fer la gala dels Premis Vallesà de l’Any 2021 a Bigues
i Riells del Fai, amb la participació del president de
PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, qui
va fer l’entrega del guardó de finalista del premi
Lideratge Territorial atorgat per PIMEC a l’empresa
KH Lloreda de Canovelles, i el guanyador d’aquest
premi va ser l’empresa Thermowaste de Granollers,
que va rebre el guardó de mans del president de
PIMEC Vallés Oriental, Daniel Boil. Aquests premis
estan organitzats pel diari El 9 Nou, i el guanyador
d’enguany va ser l’estudiant Imad Benhessou, de
18 anys, com a Vallesà de l’Any 2021.

Adhesió dels comerciants de Sant Pere Pescador
El passat divendres dia 20 es va fer l’acte de signatura del conveni
d’adhesió dels comerciants de Sant Pere
Pescador a PIMEComerç. Amb aquest
conveni signat amb l’ajuntament es donarà
suport a l’associació per tal de guanyar
en activitat i professionalitat reorganitzant
la seva estructura. A la signatura hi van
assistir Josep M. Vergés, president de
PIMEComerç Girona, Agustí Badosa,
alcalde de Sant Pere, i Sònia Ortega,
regidora de Promoció Econòmica i Turisme.
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