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PIMEComerç comprova al Campus Mundet de la UB la 
bona acceptació del SDDR (sistema de retorn d’envasos) 

PIMEComerç ha visitat el 
Campus Mundet de la Uni-
versitat de Barcelona per 
rebre infor com ha funcionat 
el primer any del projecte 
d’implementació de l’SDDR 
(Sistema de Dipòsit, Devo-
lució i Retorn), que fomenta 
la reutilització i el reciclatge 
d’envasos de plàstic i llau-
nes (l’usuari rep 10 cèntims 
en retornar l’envàs). Durant la 
prova, prop del 30% dels envasos venuts a la Universitat han estat retornats 
mitjançant aquest sistema. A la imatge, Àlex Goñi i J.M. Vergés (PIMEComerç), 
Oscar Marcos (UB) i Eusebio Martínez de la Casa (RECIRCULA), entre d’altres.
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Per a aquest proper dilluns, l’Ajuntament 
de Tarragona ha organitzat una gala (la 
primera edició dels Premis Fòrum Co-
merç) per premiar i reconèixer el comerç 
de la ciutat. Això està bé. I que PIMECo-
merç Tarragona hi col•labori, encara ha 
estat millor. Les coses i les activitats no 
es belluguen soles i, aquí, la mà i la te-
nacitat de Florenci Nieto, president de 
PIMEComerç Tarragona, han estat vitals 
per tirar endavant tant la idea com la 
realització.

PIMEComerç té èxit, és evident; té força, 
també; i té, per sobre de tot, voluntat de 
fer bé la feina. Aquestes tres coses jun-
tes conformen una patronal del micro, 
petit i mitjà comerç única a Catalunya, 
amb resultats seriosos i potents tant en 
l’aspecte professional com en l’humà.

Els premis de Tarragona són un exem-
ple del que dic, però si ajuntem totes les 
realitzacions i les avaluem, el conjunt és 
magnífic, i el secret només n’és un: les 
persones. PIMEComerç té un col•lectiu 
humà impressionant, voluntariós, con-
vençut de la tasca de la patronal, que 
llueix amb orgull la seva pertinença 
arreu de Catalunya. I això cap altra en-
titat ho podrà aconseguir. No ha estat 
fàcil, però cada vegada aquesta gran fa-
mília esdevé més gran, més cohesionada, 
més orgullosa.

Es podran crear virtualitats, entelèquies 
per fer negoci, conjunts d’amiguets que 
s’atribuiran representativitats fictícies..., 
però ningú a Catalunya podrà crear un 
altre PIMEComerç.

PIMEComerç, COVACO i Pimeco impulsaran un nou fòrum 
de comerç a nivell estatal

Les patronals majoritàries en 
la representació del comerç 
a Catalunya, PIMEComerç, a 
València, COVACO, i a les Balears, 
Pimeco, s’han reunit a València 
(de la mà dels seus presidents, 
Àlex Goñi, Cipriano Cortés i 
Bernat Coll) per abordar la situació 
i problemàtiques del sector. Hi 

va assistir també el director general de Comerç de la Comunitat Valenciana, 
Natxo Costa, qui va explicar la voluntat de modificar la normativa estatal de 
comerç respecte a les ZGAT. Les patronals  crearan un fòrum de comerç a nivell 
estatal per impulsar el sector a tot l’Estat i a les respectives comunitats. 

PIMEComerç i l’Ajuntament de Canovelles sumen esforços 
per lluitar contra el top manta al mercat setmanal

L’Ajuntament de Canovelles, PI-
MEComerç Vallès Oriental i l’as-
sociació de marxants Asomercat 
s’han reunit per buscar solucions 
a la presència de la venda ambu-
lant il·legal al tradicional mercat 
dels diumenges. La veu d’alarma 
la va donar Asomercat, que al 
desembre va comptabilitzar 160 
manters al mercat de Canovelles. L’Ajuntament, conscient del problema i greu-
ge que aquesta activitat il·legal suposa per al comerç, ha pres mesures que 
fins ara no han donat resultat. PIMEComerç aportarà la seva experiència en 
aquest tema, que es tractarà de forma prioritària en una reunió de la Junta de 
Seguretat del municipi.  
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