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FELICITATS, AMSTERDAM!

Xavi Olivé, nou president de PIMEComerç al Vallès
Occidental

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sí, Barcelona no ha estat la guanyadora
de la cursa per tenir amb nosaltres l’Agència Europea del Medicament (EMA en anglès) i això no ens agrada. Als catalans no
ens agrada perdre res, ni tan sols allò que
encara no hem tingut. L’EMA aportava nivell econòmic, força institucional, projecció
de la ciutat, i un grapat d’afegits: personal
qualificat, cultura, recerca, en definitiva, un
cop de moral que ens fa molta falta. Estem
passant dies estranys, l’1-O va marcar el
començament d’una dinàmica depressiva
que s’està notant amb la baixada de vendes, tant al comerç com a la restauració,
i que malgrat la convocatòria d’eleccions
per al proper 21 de desembre no sembla
que tingui una ràpida solució.
El fet que l’EMA no s’instal•li a Barcelona influirà, com he dit abans, en molts aspectes
de la vida econòmica de la ciutat, però sobretot en el comerç i la restauració, dues
activitats amb la necessitat de millorar
els seus comptes de resultats després de
la davallada preocupant de vendes de l’octubre passat. Ara suposo que començaran els retrets: que si no hem anat tots a
l’una, que si al govern de Madrid no li interessava que s’instal•lés a Catalunya, que
si la violència de l’1-O va ser determinant,
que no s’ha actuat per part de tothom mitjançant un lobby que ens fes la feina que
no es veu... Jo crec que s’ha fet molta feina, potser no tota la que calia, però se n’ha
fet, i no crec que l’hàgim de menysprear.
S’ha de treballar amb il•lusió, aixecar el cap
i mirar al futur traient conclusions del que
ha passat. Ah, per cert, potser no teníem la
millor candidatura!
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Xavi Olivé ha estat escollit recentment president
de PIMEComerç Vallès Occidental. El nou
president, fotògraf de professió i que regenta un
estudi a Cerdanyola del Vallès, presideix també
l’associació Cerdanyola Comerç i Serveis, que va
néixer el 2014 de la suma de 4 associacions de
comerciants del municipi. Xavi Olivé afirma que
entoma la representació de PIMEComerç al territori
com “un repte que és també un veritable plaer”,
i que espera seguir la línia del seu antecessor
al càrrec, Jaume Maranges. Com a objectius,
destaca “continuar posant en valor, i preservant,
el model de comerç de proximitat”, i també “seguir
treballant per les associacions de comerciants
adherides a PIMEComerç Vallès Occidental, mirant, a més, d’incrementar el
nombre d’associats”.

PIMEComerç Lleida valora els resultats a la demarcació
de l’enquesta de PIMEComerç sobre les vendes a l’octubre
PIMEComerç Lleida ha presentat
en una roda de premsa els resultats al territori de la 1ª enquesta de l’Observatori PIMEComerç,
que preguntava als comerciants
si la situació a Catalunya havia
afectat les vendes de l’octubre. El
president de PIMEComerç Lleida,
Manel Llaràs, i tres comerciants
(Llorenç González, president de l’Eix Comercial, Elia Jodar, presidenta de
Cappont Comerç i Serveis, i Josep Bellera, president de la Zona Alta) han
parlat de l’enquesta i de l’experiència pròpia. En general, tot i reconèixer que
sí que hi ha hagut baixada en les vendes, es mostren força optimistes de
cara a la campanya de Nadal.

PIMEComerç Vallès Oriental participa a la presentació d’una
campanya contra el top manta al mercat de Canovelles
El president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, ha
participat a la roda de premsa
en què l’Ajuntament de Canovelles ha presentat la campanya
de conscienciació al consumidor
sobre el problema que suposa
l’anomenat top manta, molt present al conegut mercat de Canovelles dels diumenges. Amb tríptics, pòsters i altres mitjans s’alertarà els ciutadans i visitants del Mercat
dels efectes negatius de la venda ambulant il•legal sobre l’economia, la
salut i la seguretat de les persones. A més, aquesta pràctica atempta contra els drets dels treballadors i afavoreix les mafies.
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