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PATRONALS VIRTUALS?

PIMEComerç i la Fundació Rezero renovaran el seu conveni
de col·laboració

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Quan un té uns quants anyets li pot semblar que ja ho ha vist tot, o quasi tot.
Doncs mireu, no; jo em creia que era així,
però no. Em faltava veure les patronals
“virtuals”, és a dir, patronals sense quotes, sense socis, sense seus, sense líders... Però, això sí, amb l’objectiu de trobar diners.
Foment vol seguir perpetuant el model
Fraile. És clar que aquest és, veritablement, el seu model, el model CEOE. Jo
creia que, a la vista del final que ha tingut
la Confederació, buscarien més un model
allunyat d’aquestes pràctiques, però veig
que no. Volen ser hereus d’una fórmula
vergonyant i caduca.
Que Foment vulgui crear una patronal de
comerç ningú ho qüestiona, ans el contrari: la competència sempre és estimulant, i a nosaltres, que l’hem gaudit molts
anys, no ens fa cap por. Però sí que ens
agradaria que Foment solucionés primer
el desgavell econòmic que la Confederació ha deixat amb el seu personal, els
bancs, les diferents administracions i,
sobretot, amb les escoles de formació. O
és que tot això no compta?
Quan un vol ser entitat reconeguda institucionalment ha de complir unes normes de transparència i d’ètica, i obviar
l’etapa anterior no és la millor manera de
fer-ho.
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PIMEComerç i la Fundació
Rezero han començat a preparar
la renovació del conveni de
col·laboració que tenen en vigor
totes dues entitats. En una reunió
entre l’assessor de presidència de
PIMEComerç, Miquel de Garro, i la
directora i la coordinadora de la
Fundació, Rosa Garcia i Elena Díez,
respectivament, es van plantejar
les principals línies d’actuació conjuntes. La més destacada, avançar en la
implementació d’una xarxa de comerç verd. El conveni respon al compromís de
PIMEComerç amb la defensa d’un model sostenible, compromís que ha estat
reconegut per Rezero recentment (a la imatge, un moment de l’acte).

El president de PIMEComerç Vallès Oriental visita
l’Ajuntament de Granollers
El president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, ha
mantingut una reunió amb Andrea Canelo, regidora de Promoció Econòmica i Relacions amb
les Empreses, Comerç i Turisme
de l’Ajuntament de Granollers, i
amb Jordi Táboas, director general de Granollers Mercat. La reunió ha servit per parlar de diferents qüestions del territori pel que fa al comerç.
Entre d’altres, el projecte de Dinamització Comercial de l’Ajuntament per a la
ciutat de Granollers, la proposta de conveni de col•laboració entre l’Ajuntament
i PIMEComerç, la situació del comerç associat a la capital de la comarca, així
com dels projectes de PIMEComerç al Vallès Oriental.

PIMEComerç Girona es reuneix amb el president del
Consell Comarcal del Baix Empordà
El president i la directora
territorial de PIMEComerç
Girona, Josep Maria Vergés i Marta Julià, s’han reunit amb Joan Català Pagès, president del Consell
Comarcal del Baix Empordà.
La trobada s’emmarca en la
ronda de reunions iniciada
el passat 10 de gener amb
la visita al Consell Comarcal
del Gironès, per tal de programar actes al territori amb l’objectiu de donar a conèixer en profunditat a
tots els municipis el nou model de dipòsit d’envasos. Un model que PIMEComerç promou conjuntament amb Recircula i altres agents econòmics.
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