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Reunió entre PIMEComerç Girona i la Fundació per a la 
Prevenció de Residus i Consum Responsable 

PIMEComerç Girona i la Fun-
dació Catalana per a la Pre-
venció de Residus i el Consum 
Responsable es van reunir, el 
divendres 21, per establir lí-
nies de treball sobre econo-
mia circular i la xarxa de co-
merç verd. Aquests projectes 
mediambientals tenen un alt 
interès per als comerciants 
de la zona ja que, a més, les 
associacions de comerciants 
hi estan molt sensibilitzades. A la imatge, Elena Díez, tècnica de la Fundació, 
Marta Julià, coordinadora territorial de PIMEComerç Girona, Rosa Garcia, di-
rectora de la Fundació, i Josep Maria Vergés, president de PIMEComerç Girona.
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Estic convençut que les decisions que 
prenen els polítics són, majoritàriament, 
de bona fe. Una altra cosa és si aquestes 
decisions es treballen, és a dir, es prenen 
de manera consensuada amb els seus 
possibles receptors tenint en compte els 
diferents estudis i informes preceptius, 
si cal; i, evidentment, i per sobre de tot, 
s’intenta que la decisió no es prengui 
només de manera dogmàtica.

Tot això no estic segur que hagi passat 
amb la posada en marxa de la “superi-
lla” del Poblenou. El resultat, polèmic i 
poc atraient, fa que una idea que, potser 
ben explicada i evidentment ben consen-
suada, tindria una altra acollida, no hagi 
estat ben rebuda. Aquests dies hem vist 
veïns disgustats per motius com el can-
vi de les parades dels autobusos, que els 
obliguen a caminar més en una zona que 
a les vuit de la tarda ja comença a fer una 
mica de por; comerciants preocupats 
per la manca de mobilitat amb l’arriba-
da dels diferents productes i dels clients; 
establiments de restauració amb els re-
partidors empipats per les dificultats per 
poder descarregar els subministraments; 
empreses de serveis, de neteja, lampis-
tes, pintors, etc., que tenen difícil arribar 
amb els materials i les furgonetes al seu 
lloc de treball.

Rectificar és de savis, diuen (mireu el 
Born). Jo crec que si aquesta idea ha de 
seduir en altres zones de Barcelona l’in-
vent no ha començat gaire bé. I aquí vull 
dir que, si hi ha la intenció de millorar la 
idea, a PIMEComerç ens encantarà aju-
dar l’Ajuntament. Com ja ho hauríem fet 
si ens ho haguessin demanat.

PIMEC signa un conveni que promourà la implicació del 
comerç en els XVIII Jocs Mediterranis

La Generalitat, l’Ajuntament 
de Tarragona, PIMEC i la Fun-
dació Tarragona 2017 han 
signat un conveni de col·la-
boració que suposarà la im-
plicació en els XVIII Jocs Me-
diterranis (que se celebraran 
l’estiu de 2017) d’uns 11.000 
comerços de Tarragona ciu-
tat i la resta de subseus. PIMEComerç formarà, per a aquesta tasca, els co-
merços adherits, que participaran en la promoció i difusió dels Jocs i oferiran 
informació als visitants. Els signants van destacar l’oportunitat que poden su-
posar els Jocs per promoure i potenciar el comerç de proximitat.

Trobada de PIMEComerç Lleida amb la nova junta de 
l’Associació de Comerciants de Balaguer 2021

PIMEComerç Lleida s’ha reunit 
per primera vegada amb la nova 
junta de l’Associació de Comer-
ciants de Balaguer 2021. Es va 
parlar, entre altres, de la con-
veniència de treballar per una 
aliança amb altres associacions 
de comerç de la localitat; o de la 
necessitat de professionalitzar 
la forma en què s’incideix en les polítiques municipals que afecten al co-
merç, com els pressupostos o temes urbanístics. Van assistir a la trobada 
, per part de PIMEComerç Lleida, el seu president, Manel Llaràs; i la secre-
tària, Anna Torres. I per part de l’Associació, el seu president, Delfí Solsona, i 
el secretari, Pompili Roiger, entre d’altres membres d’ambdues entitats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

SE’LS HI SUPOSA BONA FE


