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Inaugurada la Taula de Comerç del Baix Gaià

El 20 d’abril  es va celebrar a Altafulla, la 1a reunió de la Taula de Comerç del 
Baix Gaià, una iniciativa liderada per PIMEComerç Tarragona en col·labora-
ció amb l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATE-
CA) i l’Ajuntament d’aquesta població, amb l’objectiu d’analitzar el comerç 
dels municipis del Baix Gaià i posar en comú propostes d’actuació i millora.

La jornada va comptar amb la par-
ticipació de la directora general de 
Comerç de Catalunya, Muntsa Vi-
lalta; de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso; del president de PIMECo-
merç Tarragona, Florenci Nieto; del 
president d’ATECA, Josep M. Lloret, 
i dels diferents alcaldes dels muni-
cipis participants.
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Durant vint anys t’he tingut al meu costat, 
pacient, metòdic, dialogant... Ara, de cop i 
volta has marxat, ens has deixat perplexos 
sense temps per pensar que ja no seràs més 
entre nosaltres i això em costa d’entendre.

He fet al voltant de cinc-centes opinions i 
mai, mai, m’havia costat tant escriure. Es-
criure sobre tu, Enric, m’és molt difícil, molta 
gent s’estranyava que tu i jo poguéssim tre-
ballar plegats, érem tan diferents... Jo crec 
que això ha estat el que ens va mantenir 
units, la teva pau, la humilitat i la professio-
nalitat que imprimies a la feina temperava 
el meu caràcter; amb només una mirada 
sabíem què havíem de dir o fer, els teus 
consells van ser per a mi una guia mag-
nífica i segura. Ara ja no serà així, tu no 
ets al meu costat i em costarà molt, molt, 
acostumar-m’hi; i no ho faré, no vull, l’eta-
pa de l’Enric s’ha acabat en marxar tu, el 
teu traspàs cruel s’ha endut amb ell una 
etapa de la meva vida que no recuperaré. 
Ara només cal recordar les bones estones 
que vàrem passar, els èxits compartits, les 
guerres guanyades, les fites aconseguides 
i, per sobre de tot, recordaré la teva bonho-
mia, perquè tu, Enric, vas ser, per damunt 
de tot, una bona persona, vas ser fidel a PI-
MEComerç i a mi, i això és digne de tenir en 
compte en un món on les fidelitats duren 
poc.

Enric, per anys que visqui sempre et tindré 
com un germà dins del meu cor, i quan pen-
si en tu només els bons moments hi seran 
presents. Descansa en pau.
 

PIMEComerç i la Gerència de Serveis de Comerç de la 
Diputació de Barcelona presenten la nova edició del 
projecte Comerç 21

Les principals línies d’actuació són ajudar a definir i implementar noves es-
tratègies que donin l’impuls que necessita cada negoci de forma individual, 
tot això amb acompanyament d’experts de diferents sectors que incideixen 
en l’activitat comercial. En aquest segon programa s’arribarà de nou a 50 
micropimes del sector comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona.
A la inauguració van assistir el  diputat de Comerç, Isaac Albert, l’alcaldes-
sa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, la cap del Servei de Comerç 
Urbà, Maite Bosch, i el president de PIMEComerç, Àlex Goñi.

PIMEComerç i l’Associació de 
Consumidors de la Província 
de Barcelona (ACPB) signen un 
conveni de col·laboració

Mitjançant aquest acord, el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi, i la presidenta de 
l’ACPB, Matilde Torralba, s’han compromès a 
mantenir una comunicació fluida entre amb-
dues entitats amb l’objectiu de traçar plans 
d’actuació compartits per fomentar el con-
sum conscient i l’impuls del comerç local i de 
proximitat català.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç
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