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El president de PIMEComerç participa al 50 aniversari de 
l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona

El president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, ha participat en una 
de les taules rodones que s’han 
fet en una jornada de celebra-
ció del 50è aniversari de l’As-
sociació de Consumidors de la 
província de Barcelona (ACPB). 
La taula tractava sobre el tema 
“D’on ve i cap on va el consum?”. 

Àlex Goñi va parlar de “la necessitat de treballar conjuntament Comerç i 
Consum, ja que hi ha molts temes que ens afecten per igual”. La resolució 
de conflicte per sistemes extrajudicials va ser el tema d’una altra de les 
taules rodones de la jornada, que va resultar un èxit de participació.
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Aquest ha estat un estiu diferent per a 
Barcelona, i per al comerç del centre de 
la ciutat molt més. La salvatjada de les 
Rambles ha fet mal, mal i ràbia, i tam-
bé dol. Però, per sobre de tot, el comerç 
ha seguit amb la seva quotidianitat, 
més  trist, més silenciós, però amb les 
botigues obertes, amb el dol contingut i 
la ràbia amagada i segurament amb un 
somriure molt forçat per atendre al pú-
blic visitant. Igual que el 12 de setembre 
de 1714, el comerç de la ciutat ha obert 
i ha transmès una sensació de valentia i 
normalitat. Així és Barcelona.

I ara, al començament de la tardor, te-
nim un altre repte. Què passarà el dilluns 
2 d’octubre? Aquesta pregunta que ens 
fem molts comerciants i no comerciants 
és lògica, el comerciants bàsicament 
estem al carrer i per bé i per mal, tot el 
que hi passa ens afecta. Les situacions 
d’incertesa no són favorables al comerç. 
Nosaltres necessitem carrers tranquils, 
segurs, amables, i el proper dilluns dia 2 
d’octubre ens agradaria que fos així.

Des de PIMEComerç treballem en les di-
ferents comissions que l’Ajuntament ha 
posat en marxa per apaivagar els efec-
tes negatius de l’atemptat; és la nos-
tra feina com a patronal, i esperem que 
aquests fets no es repeteixin mai més.

PIMEComerç Lleida celebra una roda de premsa amb les 
associacions de comerciants incorporades recentment

Amb motiu de la incorporació de 
cinc noves associacions els darrers 
mesos-amb què PIMEComerç 
Lleida representa ja el 80% del 
comerç de la capital del Segrià -el 
president de PIMEComerç Lleida, 
Manel Llaràs, ha celebrat una 
roda de premsa conjuntament 
amb 4 de les 5 associacions de 

comerciants que s’han incorporat recentment: les de Magraners, la Bordeta, 
Cappont i Democràcia-Cardenal Remolins (la 5a és Slow Shop). A la roda es 
va demanar que s’aturin les noves àrees comercials previstes. A més, cada 
associació va explicar els seus problemes concrets com a comerciants. 

PIMEComerç lliura a les biblioteques de Barcelona 40 
exemplars del seu llibre sobre el comerç integrador

PIMEComerç ha lliurat a les 
Biblioteques de Barcelona 40 
exemplars del llibre ‘La ruta del 
comerç integrador a Barcelona: 
Nou Barris’, escrit per l’assessor 
de presidència de PIMEComerç, 
Miquel de Garro. El volum forma 
part del projecte Nosaltres tam-
bé fem ciutat, amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Xarxa 9 Barris, i recull 10 històries de co-
merços que contribueixen a la diversitat del comerç i a la cohesió social dels 
barris. A la imatge, un moment de l’acte de lliurament, que ha tingut lloc a 
la Biblioteca Nou Barris.
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