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Divendres gastronòmics

Divendres passat dia 1 el president de PIMEComerç 
Girona, Josep M. Vergès, i la tècnica territorial, 
Marta Julià, van assistir, convidats per l’Associació 
de Comerciants del Mercat de Salt, a la darrera 
edició dels divendres gastronòmics que s’han 
celebrat cada primer divendres de mes els darrers 
tres mesos. Passat l’estiu es reprendran aquestes 
trobades.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TENEN FUTUR ELS MERCATS MUNICIPALS?

Durant la pandèmia i els obligats confina-
ments hem vist com el comerç d’alimen-
tació ha estat en primera línia atenent el 
conjunt de la societat d’una manera valen-
ta i generosa. Cal recordar que els primers 
mesos, quan tot era aprendre què era el que 
ens estava passant, atenien el públic d’una 
manera molt precària, mancats de mascare-
tes, sense pautes clares a seguir sobre dis-
tàncies i ocupació d’espais de les botigues; i, 
tot i això, van tirar endavant transmetent una 
sensació de normalitat en uns moments de 
molta por.

Els mercats municipals van ser una altra vega-
da els grans centres de distribució d’alimen-
tació de la ciutadania i van demostrar un cop 
més la seva vàlua social. Ara que sembla que 
tot va tornant a la normalitat, crec que és el 
moment de fer una profunda reflexió sobre 
la continuïtat d’aquests equipaments ciuta-
dans. 

Jo, sincerament, crec que és el gran mo-
ment de la transformació dels mercats, 
sense perdre la seva essència de servei 
públic s’han d’incorporar molts elements 
que, si no s’introdueixen, ens deixarien en 
una difícil situació de cara al futur.

Han d’incorporar elements de comunicació 
potents a nivell local i global; professionalit-
zar més les tasques de direcció i gerència; 
cal adequar-los a la realitat dels seus barris 
incorporant la interacció del comerç amb les 
necessitats socials del seu entorn; han de ser 
referents i prescriptors en gastronomia i sa-
lut; la sostenibilitat ha de ser norma bàsica; 
han de transformar les velles tradicions ob-
soletes –el “jo sempre ho he fet així”– amb 
realitats de futur; nous horaris més adequats 
a la demanda actual; obrir-se a noves formes 
de venda i a noves maneres de presentar 
el producte; incorporar operadors potents i 
compromesos sense por, si pot ser marques 
que al carrer tenen una gran acceptació i que 
als mercats ens aportarien una complemen-
tarietat molt necessària. En definitiva, els 
mercats municipals s’han de convertir en 
un aparador necessari, còmode i útil per a 
les noves generacions. Només així tindran 
continuïtat.

El CdC de Tarragona es reuneix amb el director general de 
Comerç

Aquest dimecres es va celebrar 
el Consell de Comerç de 
PIMEComerç Tarragona, que va 
comptar amb la presència del 
director general de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi 
Torrades, i que es va celebrar a 
la Torre Vella de Salou. Durant 
el Consell, Jordi Torrades va 
anunciar que el sector del 
comerç rebrà 8 milions d’euros 
d’incentius per tal d’ajudar a pal·liar els problemes econòmics que pateix, i 
va posar en valor el comerç català, totalment singular respecte del que hi ha 
a altres zones de l’Estat; però també va comentar que cal fer un gran esforç 
per fer-lo compatible i adaptar-lo als reptes del futur i a la competència de 
les grans superfícies i al comerç electrònic a gran escala. L’acte va començar 
amb una benvinguda per part de l’alcalde de Salou, Pere Granados, i del 
president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, que va destacar, entre 
altres coses, que “ens preocupa molt el tema del relleu generacional, ja que 
molts comerços no tenen ningú de la família, o de la branca de la família, 
que s’ocupi de continuar amb el negoci”. Posteriorment, el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi, va fer una valoració global de la situació del comerç 
a Catalunya, tot destacant que “cal ajudar els petits perquè arribin a fer-se 
grans; les diferents administracions no poden ofegar amb lleis, normatives, 
impostos i obligacions de tota mena el petit comerç, perquè això no només 
els impedeix créixer, sinó que moltes vegades l’excés de burocràcia posa en 
perill la continuïtat del mateix comerç”.
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Gala de la Pastisseria
El passat 12 de juny el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va assistir a 
la segona edició de la Gran Gala de la 
Pastisseria, que es va celebrar a l’Escola 
de Pastisseria del Gremi de Barcelona, i 
que organitzaven el Gremi de Pastisseria 
de Barcelona i el de Girona. L’acte, en què 
van participar més de 200 professionals 
del sector, va ser conduït per la periodista 
Carme Gasull, que va fer de mestra de 
cerimònies, i els parlaments van començar 
amb el del president del gremi de 
Barcelona, Elies Miró, que va fer balanç 
del seu mandat al llarg d’aquests vuit anys 
al capdavant del gremi. 


