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JA LA TENIM AL CONSTITUCIONAL!

ATECA d’Altafulla s’incorpora com a soci de PIMEComerç
Tarragona

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Doncs sí, ja la tenim al Constitucional. Han
tardat tres mesos, però finalment, tal com
prevèiem, ja la tenen ells. Estic parlant de
la Llei de comerç, és clar, una llei que va
sortir aprovada amb por; no era una llei
forta, pensada només en català. Era una
llei aprovada intentant que passés sense
la intervenció del famós tribunal, però no,
és igual: surtin com surtin, totes les lleis
del Parlament tenen via directa a Madrid.

PIMEComerç Tarragona ha
incorporat un nou soci: ATECA
Altafulla, associació amb
una àmplia representativitat
al municipi. L’adhesió es va
formalitzar en un acte a l’
Ajuntament, i va comptar amb
la presència de l’alcalde, Fèlix
Alonso, del regidor de Comerç,
Jaume Sánchez, a més dels presidents de PIMEComerç Tarragona, Florenci
Nieto Villodre, i d’ATECA, Josep Maria Lloret. Tots ells van expressar la seva
satisfacció per aquest acord, que suposa la tornada d’ATECA a PIMEComerç.
A més, Florenci Nieto va voler fer esment de com i quant ha treballat perquè
arribés a bon port aquest acord el secretari institucional de PIMEComerç,
Enric Calvo, que no va poder ser present a la signatura. Benvinguts!

PIMEComerç Lleida impulsa un pla pilot de dipòsit i retorn
remunerat d’envasos als comerços

Això comença a ser una manera d’actuar,
i no és la millor. En moments de ràbia i
crispació com els actuals, en què és fàcil
portar les accions de les administracions
a una banda o a l’altra, el seny, i mai millor
dit, ha de ser la norma que ens ha de guiar.
Jo no crec que limitant totes les dinàmiques d’autogovern sigui la millor manera
de fer-ho. És més, és d’una irresponsabilitat extrema i així poc avançarem en la
millora de les relacions que les dues parts
necessitem per seguir generant activitat
econòmica.

PIMEComerç Lleida ha presentat en una roda de premsa la
seva proposta per tal que els
comerços lleidatans apostin pel
Sistema de Dipòsit, Devolució
i Retorn d’Envasos (SDDR). El
president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs (a la imatge,
amb el president de Recicula,
Eusebio Martínez de la Casa, i el president i la delegada territorial de PIMEComerç Girona, JM Vergés i Marta Julià). La patronal també aposta per
establir una Xarxa de Comerç Verd. Ambdues iniciatives promouen la sostenibilitat i l’economia circular. PIMEComerç Lleida buscarà la complicitat de
les administracions per impulsar l’SDDR, que hauria de començar per un pla
pilot similar al que es va fer el 2013 a Cadaquès amb molt d’èxit.

Nosaltres no ens enfonsarem sols, avui
l’economia és global i afectar una part
tan important com Catalunya en el seu
desenvolupament econòmic o normatiu
només ens durà a un empobriment del
conjunt d’Espanya.

Trobada del president de PIMEComerç amb el secretari
general de Pesca

Dubto que la raó sigui aquesta. Costa de
creure que prefereixin que tots ens enfonsem abans que sortim d’aquesta crisi
que patim; vull creure que a banda i banda
de l’Ebre hi ha gent intel•ligent. Només demano que es posin a treballar, tenim poc
temps.

pcomerc@pimec.org

El president de PIMEComerç,
Àlex Goñi, s’ha reunit a Madrid
amb el secretari general de
Pesca, Alberto López-Asenjo (a
la imatge, al centre; a l’esquerra, el president de FEDEPESCA,
Francisco Abad). A la reunió, que
va ser molt cordial, es van tractar
temes del sector del peix (l’Àlex
Goñi presideix el Gremi de Peixaters) i es van abordar amb el Ministerio de
Agricultura y Pesca (MAPAMA) qüestions d’interès per a PIMEC. La trobada també va servir per preparar futures trobades a Barcelona i Madrid.

Tel. 93 496 45 00

PIMECcomerç

@PIMECComerc

@pimeccomerc

