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Els impossibles són per conquerir-los!

Sovint, escriure és un esforç per poder sinte-
titzar tot allò que amb la facilitat de la parau-
la expressem tan bé; haver-ho d’escriure ho fa 
més feixuc. Tot i així, la necessitat de “buidar 
el pap” i desfogar-se és més forta que la du-
resa de callar.

Les eleccions municipals ja han començat. Els 
moviments dels partits, de les persones, dels 
mitjans de comunicació, de les xarxes socials 
ja estan a tota màquina. La cursa fins al maig 
serà dura. Els que abans eren amics, ara no 
es coneixen i des de l’altra banda de la vorera 
juren i perjuren que no saben qui són, encara 
que fa quatre dies formaven coalicions per 
governar tota mena d’institucions, des de la 
Generalitat fins a ajuntaments o diputacions. 
I ara, de cop i volta, s’han oblidat dels quatre 
anys passats i ens tornen a prometre que per 
damunt de tot hi serem els ciutadans. I nosal-
tres, igual que les vegades anteriors, ens ho 
creurem, o potser no. És la roda de l’hàmster 
que torna a girar. 
Ah! Però al bell mig de tot això tenim un co-
merç agònic, espoliat pel preu de l’energia, 
sense marges suficients, amb una caiguda 
de vendes que fa por i amb unes perspectives 
empresarials molt negres.

Si us plau, senyors i senyores que us dediqueu 
a la política, que voleu ser administradors de 
la cosa pública: pareu atenció a allò que pas-
sa fora de la vostra bombolla; al que li passa 
al comerç català, perquè si no ho feu potser al 
maig no hi haurà res per administrar.
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PIMEComerç Tarragona celebra el Consell de Comerç

Els temes tractats han estat les noves incorpora-
cions a la sectorial, l’increment de preus de l’energia 
i les mesures implementades al comerç, la dificul-
tat de subministrament de portes automàtiques, 
els nous convenis amb la Universitat Rovira i Virgili, 
les accions del cos dels mossos d’esquadra pre-
vistes per al 2023 per la campanya Top Manta, i la 
‘nova ruralitat’ i el paper de la dona en el món rural 
en referència a la jornada celebrada al monestir de 
Poblet. Hi han assistit el president de PIMEComerç 
Tarragona, Florenci Nieto; la delegada territorial de 

PIMEC Tarragona, Gemma Gasulla; el regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Torre-
dembarra, Josep M Guasch; el membre de la comissió executiva de PIMEC Baix Camp, Joan 
M. Bergadà; la coordinadora territorial de PIMEComerç Tarragona, Montse Àlvarez, i presidents i 
membres d’associacions de comerciants i gremis del territori.

PIMEComerç Vallès Oriental participa a la presentació de la publicació “50 propos-
tes de turisme de compres del Vallès Oriental”

El president de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, ha participat en la presentació 
de la publicació “50 propostes de turisme de 
compres del Vallès Oriental” que sorgeix fruit 
del treball conjunt de PIMEComerç, la Taula de 
Compres, formada pel Consell Comarcal, ajun-
taments, associacions de comerç. La publicació, 
que té com a objectiu proposar activitats als 
visitants internacionals del Vallès Oriental, es 
pot trobar en oficines de turisme, punts d’infor-
mació turística, allotjaments i empreses del sector del territori. També està disponible en format 
digital en aquest enllaç.

L’Ajuntament de Cervelló i PIMEComerç signen un conveni de col·laboració per pro-
moure el comerç local

El president de PIMEComerç Baix Llobregat - 
L’Hospitalet, Iban Salvador, i l’alcalde de Cervelló, 
José Ignacio Aparicio, han signat un conveni de 
col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu 
de promoure accions de millora en el desenvolu-
pament del comerç del municipi, a través d’actua-
cions conjuntes que reverteixin en benefici de les 
petites i mitjanes empreses comercials i de la co-
hesió territorial en l’àmbit municipal.

En què estem treballant

1- Redacció d’un nou conveni amb Xenox Music 
Media.

2- Participació de PIMEComerç en la difusió de 
l’edició de la Marató de TV3 2022.

3- Atenció de consultes de socis en relació a 
subvencions i ajudes.

La Nit del Teixit Econòmic de Sant Cugat reconeix PIMEC per seva representativitat 
al sector productiu

La primera Nit del Teixit Econòmic de Sant 
Cugat ha guardonat la patronal per la seva 
representativitat al sector productiu i el 
suport ofert als comerços i empreses du-
rant els anys de pandèmia. Hi va assistir el 
president de Catalunya, Pere Aragonès, el 
subdelegat del govern a Barcelona, Carlos 
Prieto, el tinent d’alcaldia d’Economia de 
Sant Cugat, Pere Soler, la tinent d’alcalde 
de promoció econòmica de Sant Cugat, 

Elena Vila, el director general de comerç, Jordi Torrades, el secretari general de PIMEC, Josep Gines-
ta, el president de PIMEC, Xavier Pujol, qui va recollir el guardó, el president de PIMEComerç, Xavier 
Olivé, el coordinador territorial, Miquel Martínez, i la coordinadora territorial, Mayte Pérez. L’acte és 
iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sant Cugat, com un nou espai de trobada i cohesió del seu 
teixit productiu i també va servir per reconèixer 13 empreses i comerços pels seus més de 50 anys 
d’antiguitat. 
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