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ENDRECEM ELS FESTIUS

PIMEComerç finalitza amb la CUP la ronda de reunions
amb els diferents partits polítics del Parlament

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Una de les coses que neguitegen més la
gent és la manca de decisió dels polítics
davant un tema. És evident que a vegades no és fàcil prendre decisions que
poden afectar col•lectius diversos, i cal
mesurar bé el que s’acorda per perjudicar
el mínim possible els interessos legítims.
Tot i així, quan el consens és majoritari
entre sectors diversos, cal decidir amb
rapidesa. Això és el que està passant
amb la recol•locació dels festius intersetmanals el dilluns següent. Amb
aquesta decisió, s’acontentaria el 90%
del comerç català, i m’atreveixo a dir que
també l’espanyol.
Tant grans com petits entenem que
les festes entre setmana ens trenquen
d’una manera clara la línia de venda dels
nostres comerços, i passar-les al dilluns,
que és un dia fluix ja de per si, no afectaria gens les vendes generals.
És evident que no tots els actors de diferents sectors estan d’acord amb aquesta
reivindicada petició del món del comerç.
Per nosaltres, passar-les a divendres o a
dissabte seria molt negatiu, ja que altra
vegada ens crearia un pont, en el cas del
divendres, i una pèrdua de vendes important si fos dissabte.
Per tant, continuarem insistint en la
conveniència de desplaçar els festius
que caiguin entre setmana al dilluns següent.
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Aquest dijous, el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, amb el secretari institucional, Enric Calvo,
i l’assessor de presidència, Miquel
A. de Garro, s’han reunit al Parlament amb el diputat de la CUP,
Albert Botran.
La trobada forma part de les reunions que s’estan fent amb els
partits representats al Parlament per presentar-los PIMEComerç i per abordar
temes d’interès per als socis. Entre d’altres, la futura llei de comerç, els projectes sobre nouvinguts i economia circular endegats per PIMEComerç i altres
qüestions com la reforma horària. Aquestes trobades pretenen mantenir una
comunicació propera i continuada amb els representants al Parlament.

La directora general de Comerç va assistir a la darrera
reunió de l’any de PIMEComerç Girona
Els membres de PIMEComerç
Girona, encapçalats pel seu
president, Josep Maria Vergés, van estar acompanyats
a la darrera reunió de 2016 per
la directora de Comerç de la
Generalitat, Muntsa Vilalta,
i per la subdirectora, Montse Gallardo. També van ser-hi
presents el president i el coordinador territorial de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs i Pedro García, i l’adjunt a
presidència de PIMEComerç, Carles Gironès. La trobada va ser molt participativa
i enriquidora i va servir per repassar els temes que s’abordaran el 2017.

PIMEComerç va participar a la gala de Vic Comerç on es
presentava el documental “Petit comerç, grans somnis”
Per 4t any, l’associació Vic
Comerç ha organitzat una
gala a la qual ha convidat
prop de 300 persones del
món associatiu i les administracions locals i supramunicipals. El moment central ha estat la presentació
del documental “Petit comerç, grans somnis”, que a
través d’entrevistes recull la
realitat del comerç. El trobareu al seu Youtube. A la imatge, el president de PIMEComerç, Àlex Goñi,
el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, la directora general
de Comerç, Muntsa Vilalta, i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, entre d’altres.
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