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SANT ANTONI, EL MERCAT

PIMEComerç Girona posa la primera pedra per crear una
comissió de treball amb la Universitat de Girona

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Aquesta setmana s’ha inaugurat el Mercat Municipal de Sant Antoni de Barcelona, una gran obra, un gran mercat, un
gran centre de comerç de la ciutat, un
lloc de trobada important per a la gent
del barri de Sant Antoni.
La remodelació no ha estat exempta de
problemes, no ha estat fàcil. Les dimensions i la importància del lloc requerien
solucions complexes, tres mercats en un:
el de fresc, el dominical de llibres, i el de
roba i paraments de la llar, als quals s’ha
integrat un supermercat que complementa la venda de producte fresc.
Per si amb tot això no n’hi hagués prou,
les troballes romanes i medievals no hi
han ajudat gens i han retardat i encarit
les obres d’una manera important.
Tot i així, ja s’ha inaugurat i és una preciositat i un model a seguir; el tomb que
farà el barri serà total: tindran més turisme i, per tant, més riquesa. Malgrat el
rebuig equivocat d’alguns col·lectius turismofòbics, el veïnat també canviarà, tot
l’entorn experimentarà una transformació
positiva per als venedors del mercat, i
això és bo.
Ara només ens cal aprofitar aquest retrobament per potenciar la xarxa de
mercats municipals de BCN, única a Europa, i parlar de la nostra proximitat, dels
nostres excel·lents productes i del sempre acurat servei que oferim.
Quina joia per als ciutadans de Barcelona poder gaudir d’un mercat com
aquest!

pcomerc@pimec.org

En el marc de la recerca de nous
projectes i vies de col·laboració
que puguin proporcionar eines
de millora i creació de sinergies
entre el comerç i el turisme
a les comarques de Girona,
el passat dia 18 de maig el
president de PIMEComerç
Girona, Josep Maria Vergès,
es va reunir amb el Sr. Jaume
Guia, director científic de la
Universitat de Girona (UdG), i
amb el Sr. Dani Blasco, tècnic
del Campus de Turisme de la
UdG. Aquesta pretén ser la primera d’un seguit de trobades que haurien de
concloure amb la creació d’una comissió de treball.
A la foto, d’esquerra a dreta: Dani Blasco, tècnic del Campus de Turisme de la
UdG; Marta Julià, directora territorial de Girona; Jaume Guia, director científic
de la UdG, i Josep Maria Vergès, president de PIMEComerç Girona.

Tret de sortida del projecte “Inclou futur”
El passat 16 de maig PIMEComerç es va reunir amb el Gremi de Flequers,
juntament amb la Fundació PIMEC i dues representants de la Xarxa Inclusió
Laboral de Barcelona (XIB), per presentar-los el projecte “Inclou futur” i establir
estratègies de difusió i diàleg amb el Gremi en favor de la inserció laboral de les
persones amb discapacitat. Des
de PIMEComerç s’està treballant
per establir aliances i crear espais
de participació entre la Xarxa XIB,
la Fundació i els diferents gremis
de la ciutat de Barcelona.
A la foto, d’esquerra a dreta:
Ester Segarra i Àngels Garcia,
representants de la Xarxa XIB;
Carles Cotonat, director del
Gremi de Flequers; Rosa M. Juny,
directora de la Fundació PIMEC, i
Cristina Gallardo, de PIMEComerç.

Relleu a la presidència del Gremi
d’Estanquers de Tarragona
El passat dia 20 de maig es va celebrar
l’assemblea anual del Gremi d’Estanquers de
Tarragona, en el decurs de la qual es va escollir,
mitjançant la votació pertinent –52 vots d’un
total de 75–, el Sr. Joan Sans Roselló com a nou
president. El Sr. Sans Roselló pren el relleu al Sr.
Josep Servera Sans, que no es presentava a la
reelecció, i a partir d’aquest moment passa a
exercir la presidència del Gremi.
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