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PER UN AIRE MÉS NET

PIMEComerç creix al Barcelonès Nord amb la incorporació
de la Federació de Comerciants de Badalona

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Ningú pot estar en contra d’un aire més
net, com tampoc ningú pot estar en
contra d’un nivell de vida millor. Fins aquí
l’acord crec que seria total. Però darrere
d’aquestes bones intencions sorgeix la
pregunta: com ho aconseguim d’una manera racional, equilibrada i eficient? I és
aquí on els diferents models o propostes
per aconseguir-ho ens porten a terrenys
lliscants i a postures de força.
Una d’elles, la prohibició de circulació de
cotxes de determinats anys i en determinants moments de pol•lució màxima.
Sembla que es la primera mesura que es
prendrà, però, és clar, aquí tornem a fernos preguntes: i els camions?, i els autocars?, i les motos?, i els vaixells del port?,
i el trànsit aeri?, i els cotxes de fora de
Barcelona i la seva àrea metropolitana?,
i la venda de cotxes de segona mà?, i la
millora del transport públic?
La solució no passa només per retirar cotxes i furgonetes d’uns determinats anys,
ni per crear superilles buides de trànsit. És
evident que la mobilitat de les persones i
de les coses no s’arregla anant tots en
bicicleta. Crec que tenim molta feina per
fer i que no es poden prendre decisions
sense mesurar bé les conseqüències que
poden comportar per als diferents actors
econòmics de la ciutat.
Sí, hem de millorar un aire que tots respirem, però sense perjudicar l’activitat
empresarial que depèn, ara com ara, de
la mobilitat personal tant pública com
privada.
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PIMEComerç Maresme i Barcelonès
Nord ha incorporat com a soci
a la Federació de Comerciants
de Badalona, que engloba 10
associacions i la Federació de
Mercats Municipals. En total,
1.200 establiments comercials.
La incorporació s’ha presentat en
un acte a la seu de la Federació
al qual han assistit, a més de representants de PIMEComerç i de la Federació,
l’alcaldessa Dolors Sabater i el regidor Àlex Mañas. El president de PIMEComerç,
Àlex Goñi, ha celebrat l’adhesió “que ens ajuda a consolidar un projecte de
gran patronal que actua com a lobby per defensar el comerç de proximitat”.

Reunió de PIMEComerç Lleida amb l’Associació de
Comerciants i Empresaris del Pont de Suert
PIMEComerç Lleida s’ha reunit
amb l’Associació de Comerciants
i Empresaris del Pont de Suert.
La trobada ha servit per iniciar el
camí de futures col·laboracions, i
també per conèixer el nou president de l’Associació, Xavier Martí,
que ha estat elegit recentment.
La intenció és seguir contribuint
a la dinamització del petit comerç de l’Alta Ribagorça, donant continuïtat a
la feina ja començada amb projectes com el que s’ha portat a terme amb la
Diputació de Lleida. A la imatge, Pedro Garcia, coordinador territorial de PIMEComerç Lleida, Anna Torres, secretaria territorial de PIMEC Lleida, el president
de l’Associació, Xavier Martí, i el president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs.

Argentona es mou, nova adhesió a PIMEComerç Maresme i
Barcelonès Nord
PIMEComerç continua eixamplant el nombre d’associats al
Maresme. Després de la recent
incorporació de la Unió de Botiguers de Mataró, ara ha estat
el torn d’Argentona es mou, una
jove entitat de comerciants del
municipi (enguany compleix tres
anys). L’adhesió s’ha formalitzat
en un acte a la seu d’Argentona es mou, al qual han assistit la presidenta i la
secretària de l’entitat, Lia Ximenes i Isabel Lladó, respectivament, i Maite
Sánchez, dinamitzadora de l’associació; així com el president de PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord, Carles Gironès (tots ells a la imatge) i la
coordinadora al territori, Fina Ros.
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