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ORGULLÓS DEL COMERÇ CATALÀ

PIMEComerç condemna la violència policial exercida en la
jornada de l’1 d’octubre

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sí, estic molt orgullós de ser comerciant
català; sí, estic molt orgullós de presidir
PIMEComerç, la Patronal del petit i mitjà
comerç de Catalunya, i de tenir al meu
voltant els magnífics companys comerciants que fan que situacions problemàtiques i difícils es converteixin en situacions d’il•lusió.
Aquest diumenge passat a Catalunya es
va viure una de les més degradants situacions que es poden donar en un país
del primer món: gent pacífica, tossudament reivindicativa, va ser ultratjada,
perseguida, colpejada i menyspreada
per un govern que diu que és el nostre i
que no té miraments a l’hora d’actuar
d’una manera vil i prepotent contra el seu
poble.
Després d’això, el dimarts Catalunya va
donar resposta a aquests actes irracionals amb una aturada de país. En primera fila hi érem nosaltres, el petit comerç,
com sempre, donant suport a una aturada que per a nosaltres era molt més que
això; era un crit de ràbia i de dol, era una
aturada de nord a sud: més del 90% del
nostre petit i mitjà comerç va aturar la
seva activitat i va protestar fort contra
l’indecent comportament repressiu del
govern de l’Estat.
Per tot això, gràcies, gràcies, gràcies.

pcomerc@pimec.org

PIMEC, com a membre de la
Taula per la Democràcia, que
agrupa moltes de les entitats
i organitzacions del país, ha
condemnat la violència exercida
per part de les forces de
seguretat de l’Estat per impedir
les votacions a Catalunya durant
la jornada de l’1O. Amb aquest
motiu, també es va donar suport
a una aturada de país el 3 d’octubre. Conscients de les diferents sensiblilitats
i realitats a les empreses i comerços del país, es va recomanar que fossin
empreses i treballadors els qui acordessin com exercir aquesta aturada, que va
tenir un ampli seguiment (al comerç, al voltant del 90%). La patronal també va
reiterar la necessitat de diàleg entre els governs per resoldre aquest conflicte.

PIMEComerç Vallès Oriental celebra la darrera reunió
ordinària de 2017 del seu consell d’associacions
PIMEComerç Vallès Oriental ha
realitzat la darrera reunió ordinària d’enguany. Celebrada a la
seu de PIMEC a Granollers, van
assistir-hi 10 membres del Consell d’Associacions, el president
de PIMEComerç Vallès Oriental,
Carles Gironès, i la coordinadora
territorial, Fina Ros. Es van revisar temes com el programa Comerç 21 (de PIMEComerç i la Diputació de
Barcelona), la campanya de conscienciació sobre el Top Manta de la Generalitat, o la Taula de Turisme de Compres liderada pel Consell Comarcal. També es va dur a terme una xerrada sobre mediambient i comerç, els sistemes
SDDR i la Xarxa Comerç Verd, a càrrec de la directora de PIMEComerç Girona, Marta Julia i del president de PIMEComerç al territori, Josep Vergés.

El president de PIMEComerç participa a la 2a Nit del Comerç a Santa Coloma de Cervelló
El president de PIMEComerç,
Àlex Goñi, va ser convidat a
participar a la 2a edició de la
Nit del Comerç a Santa Coloma
de Cervelló, que es va celebrar
el passat dia 14. El president de
PIMEComerç va compartir amb
els botiguers i empresaris locals
una jornada que l’Associació de
Comerciants de Santa Coloma
de Cervelló celebra per reforçar la voluntat dels comerciants de buscar iniciatives i acords que continun promovent l’activitat econòmica pròpia i del
municipi. A la imatge, Àlex Goñi amb l’alcaldessa Anna Martínez.
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