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TORNEM ALS BARRIS

PIMEComerç compareix al Parlament per exposar la seva
opinió sobre la futura llei de comerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sens dubte, els eixos comercials urbans
han contribuït i molt a la concentració dels
comerços dels barris creant una unió i una
continuïtat comercial atractiva i útil per als
compradors.
Però també és cert que tota acció porta en
si mateixa una reacció i, a vegades, l’una
i l’altra no han de ser necessàriament del
mateix tarannà. En molts casos, el procés
de constitució dels eixos, en concentrar el
comerç del barri en unes zones concretes
ha desertitzat, comercialment parlant, altres zones molt àmplies que han vist com
el comerç de què gaudien s’ha traslladat a
l’eix recentment creat.
Això ha passat sobretot amb l’alimentació,
que està originant una situació de precarietat i de manca de proximitat que afecta
principalment la gent gran i la pròpia estructura del barri, amb manca de llum, de
seguretat i, per sobre de tot, amb una devaluació immobiliària de tota la zona.
Cal posar-hi solució, el comerç ha de tornar als barris: de locals buits n’hi ha molts,
i cal trobar la manera que es puguin obrir
comerços, principalment d’alimentació bàsica, però també seria positiu estimular,
mitjançant ajuts municipals, que les activitats econòmiques instal•lades en molts
pisos poguessin baixar al carrer, com ara
perruqueries, gestories, etc. Hem de tornar
a donar vida i llum als barris i, per sobre de
tot, servei de proximitat.

pcomerc@pimec.org

El president de PIMEComerç,
Àlex Goñi, ha exposat en una
compareixença al Parlament
l’opinió de la patronal sobre la
futura Llei de Comerç, Serveis i
Fires. A la compareixença, i entre
altres temes, Àlex Goñi va afirmar
que la llei hauria de regular la
venda per Internet; entrar en
qüestions de sostenibilitat i economia circular; posar en marxa un carnet
professional per als marxants; establir 5 períodes anuals de rebaixes, i protegir
dos sectors claus i vulnerables com són els comerços històrics i el comerç
d’àmbit rural.

El Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya
s’adhereix a PIMEComerç
El Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya (que agrupa
200 socis) ha esdevingut membre de PIMEComerç. El president
del Gremi, David Albert, va explicar que “encara que tenim molta
gent jove, la majoria dels agremiats porten molt temps al sector,
i venim a PIMEComerç amb ganes
de treballar plegats i donar-nos a conèixer entre els professionals de tot el territori”. Per la seva banda, Àlex Goñi va donar-los la benvinguda tot recordant
“la importància dels gremis pel coneixement profund del seu sector i el paper de
lideratge que hi poden tenir”. A la imatge, els dos presidents amb el secretari
del Gremi, Eloi Parent, i el secretari institucional de PIMEComerç, Enric Calvo.

PIMEComerç Lleida es reuneix amb la Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida per buscar vies de col·laboració
PIMEComerç Lleida (el seu president, Manel Llaràs, i el coordinador territorial, Pedro Garcia) s’ha
reunit amb el president de la Unió
Provincial d’Estanquers de Lleida
(UPELL), Eugeni Rodriguez (tots
tres, a la imatge). La trobada,
molt profitosa per a ambdues
parts, va servir per abordar possibles acords de col·laboració, en un sector que PIMEComerç coneix bé i al
qual dóna suport des de fa temps, ja que compta entre els seus associats
amb la Unió d’Estanquers de Barcelona i el Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona.
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