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“HABEMUS” PRESIDENT

Reunió de la Comissió Permanent

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Avui, divendres 18 de maig, s’ha reunit la Comissió Permanent de PIMEComerç,
on s’han tractat temes com la millora de la competitivitat del comerç
mitjançant la iniciativa Comerç 21, el conveni col·lectiu per subsectors de
Comerç, les actuacions envers el Top Manta, o el projecte Xarxa d’Inserció
de Barcelona (XIB). Així mateix, s’ha aprofitat l’ocasió per aprofundir en els
objectius de PIMEComerç establerts per a aquest any 2018: la sostenibilitat,
la transformació digital i el comerç intercultural.

Bé, sembla que finalment tenim president i
que, lògicament, aviat també tindrem govern a Catalunya, que ja ens fa falta. Els darrers mesos no han estat plàcids per a ningú, ho sé. Després de l’atemptat de l’agost,
ara farà quasi un any, el comerç català no
ha tingut un desenvolupament favorable
paral·lel a l’economia global del país; hem
millorat, sí, però no amb la intensitat amb
què ho ha fet el conjunt de Catalunya.
Ara toca mirar endavant i treballar, tenim
molta feina començada i cal posar-hi gas, i
altres mesures que caldrà posar en marxa
perquè s’ha d’aprofitar el retorn a la normalitat institucional: Bids/Apeus, venda
il·legal, digitalització, reforç de l’associacionisme, què fem amb les botiges buides,
com s’ha de distribuir l’impost de les grans
superfícies, quin horari és més idoni per al
comerç, què podem fer perquè els gegants
de la venda per internet paguin els seus impostos aquí, com ens apliquem en l’economia circular, i amb la sostenibilitat o amb la
reducció d’envasos, i un llarg etcètera.
Les persones que seran aviat responsables
de governar Catalunya hauran de tenir en
compte el comerç de proximitat, un dels
grans tresors que, com a societat, tenim; no
només per allò tan dit que som una activitat econòmica clau, que fem i cohesionem la societat, que som creadors de llocs
de treball, etc., sinó també perquè la part
més interessant del comerç urbà és la interrelació humana que es crea amb la seva
pròpia activitat. Avui, en què noves formes
de fer comerç sense relació humana s’estan
imposant, cal buscar punts de trobada a les
múltiples formes de pensar i actuar. És necessari temperar i acollir noves idees i noves realitats socials, i el petit comerç és la
peça clau per portar-ho a bon terme.
Aprofitem-lo.
pcomerc@pimec.org

Entrega de la medalla de la Paeria a la Solidaritat a Manel
Llaràs, president de PIMEComerç Lleida
El saló de plens de la Paeria va acollir, el
passat 10 de maig, l’entrega de plaques
i medalles de la ciutat a persones i
entitats lleidatanes rellevants, en el
marc de l’acte de lectura del pregó de
la Festa Major de Lleida.
El president de PIMEComerç Lleida,
Manel Llaràs, va ser guardonat en
la categoria de medalla de la Paeria
a la Solidaritat per la seva tasca al
capdavant del Gremi de Forners de les
Terres de Lleida.

Festa patronal del Gremi de Pastisseria de Barcelona
El passat dia 7 de maig es va
celebrar la festa anual del Gremi
de Pastisseria de Barcelona,
aquest any al restaurant Mas La
Boella, de la Canonja (Tarragona).
Abans, com és tradicional, es va
celebrar la Santa Missa en honor
a la seva patrona al Santuari de
la Mare de Déu de Montserrat a
Montferri.
En representació de PIMEComerç
van assistir a l’acte Joan Estapé, president de FEGRAM; Andreu Llargués,
president del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona i vicepresident
de PIMEComerç, i Àlex Goñi, president de PIMEComerç.
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