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EL FUTUR DELS MERCATS MUNICIPALS

La comunitat pakistanesa a Catalunya atorga una placa
al president de PIMEComerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

El dijous passat, al Born, va tenir lloc l’última
de les quatre taules organitzades en el marc
de l’exposició “Born, Mercats, Ciutat i Arquitectura”, on historiadors, polítics, venedors i
arquitectes vam anar donant la nostra visió
tant del passat com del futur dels Mercats
Municipals.
En aquesta darrera taula vam participar Joaquim Ros, exdirector de Mercabarna, Xavier
Trull, director del mercat de la Llibertat, i jo
mateix. Els dos primers van posar en valor el
paper que els mercats han tingut en la salut
de la població, en l’economia de la ciutat, i la
seva importància en la cohesió social. Per la
meva part, jo vaig parlar del futur dels mercats. Parlar de futur sembla fàcil i no ho és
gens, parlar de futur és parlar d’un compromís i d’unes realitats que poden condicionar
molta gent a l’hora d’apostar o no pels mercats. Jo vaig centrar el meu parlament en tres
línies que crec que han de ser vitals per a la
continuïtat dels mercats.
La primera, continuar amb la remodelació
física dels mercats, però començar també
ràpidament a intentar remodelar les mentalitats dels venedors. La segona, que els
mercats es converteixin en “socis” del sector
primari. Hem de treballar de costat amb pagesos, pescadors i ramaders perquè els mercats assoleixin el paper de socis preferencials
i directes dels seus productes. I la tercera, evidentment, que els polítics creguin i entenguin
els mercats en tota la seva dimensió, econòmica, social i, per sobre de tot, humana. Potser és aquí on tinc més dubtes sobre el futur
dels Mercats Municipals.
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El president de PIMEComerç, Àlex
Goñi, ha rebut una placa amb la
qual la comunitat pakistanesa
instal·lada a Catalunya reconeix la
tasca que fa la patronal en favor
de la plena integració del col·lectiu
i en la búsqueda de sinèrgies
positives. La placa li va ser lliurada
durant el transcurs d’una trobada
de membres de PIMEComerç amb alts representants de la comunitat d’origen
pakistanès. A la imatge, Amanat Iyussain, el Dr. M Hamid Ali (conseller d’afers
econòmics i comercials a l’ambaixada del Pakistan a Madrid), Àlex Goñi i
Mohammad Iqbal.

El Gremi de Pastisseria concedeix la Medalla d’Or a Josep
Cardona, vicepresident de PIMEComerç
El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha lliurat la Medalla d’Or (la
seva més alta distinció) a Josep
Cardona, que ha estat secretari del
Gremi durant més de 20 anys, i és
vicepresident de PIMEComerç. El
Gremi li ha atorgat aquesta distinció per “la seva implicació, sacrifici,
dedicació i defensa dels interessos
del sector i del Gremi”. A la imatge, durant l’acte de lliurament, Barbara Minoves, Delegada de Comerç Catalunya Central; Muntsa Vilalta, Directora General de Comerç;
Carmel Mòdol, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;
Àlex Goñi; el propi Josep Cardona; Andreu Llargués, vicepresident de PIMEComerç
i el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró.

Els restauradors d’Esplugues lamenten que l’Ajuntament
els exclogui de Firesplugues
Els restauradors d’Esplugues
de Llobregat s’han manifestat
aquesta setmana davant la porta
de l’Ajuntament del municipi per
protestar pel fet que el consistori hagi exclós la restauració de la
fira comercial més important de
la localitat: Firesplugues, que se
celebra aquest cap de setmana.
Iban Salvador, president de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues
(UBE) i membre de la Comissió Permanent de PIMEComerç, ha lamentat
aquesta decisió (“que perjudica també a la resta d’expositors i als ciutadans”) i d’altres, com la Ordenança Municipal de Terrasses, que retalla en una
hora l’activitat (de les 24 a les 23 hores) per a les terrasses dins el municipi.
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