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BARCELONA “BRUTEJA”

Josep González serà reelegit president de PIMEC

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Doncs sí, ha costat però BCN està bruta, i
dic ha costat perquè a BCN hi ha mitjans
per mantenir-la neta i si està bruta és perquè interessa que estigui així.
La ciutat de Barcelona ha estat un exemple
d’esforç i de tenacitat per fer-la visible al
món, per crear la marca sòlida que fa possible que empreses tecnològiques d’arreu
vulguin establir-se aquí, que turistes de
tot el món passegin pels seus carrers, i això
sembla que no agrada a tothom. Fa temps
que la irresponsable “turismofòbia”, atiada
per ves a saber qui, treballa per convertir
Barcelona en una ciutat grisa, bruta, insegura, incòmoda, pudent, tot pensat per
foragitar els milions de visitants que porten
riquesa i futur a la ciutat.
Ara sembla que ho estan aconseguint:
l’augment de la drogoaddicció amb violència a Ciutat Vella, l’ocupació de pisos amb
total impunitat, el desbocat “Top manta”, el mercat de la misèria al voltant de
Glòries, la venda de llaunes i droga pel carrer, els nous assentaments de barraques
a diferents indrets de la ciutat, la indiscriminada ocupació de la via pública per part
de tot tipus de vehicles sense permís (tricicles, patinets, bicicletes), la brutícia visual
dels grafits a tota la ciutat, la permissivitat
per instal·lar mercats d’alimentació sense
cap garantia sanitària a qualsevol lloc de
la ciutat, la manca de neteja als carrers
(pots, papers, deixalles de tota mena...), horaris inadequats de recollida de cartrons
i envasos. I així podríem anar assenyalant
totes aquelles mancances que entristeixen
la ciutat i que fan perillar-ne el lideratge.
Cal posar fre a la deixadesa, hem de netejar Barcelona; sí, netejar-la de tot allò que
l’embruteix, que la fa incòmoda a la gent
que hi viu i que la gaudeix. Posem-nos a
treballar. Ja n’hi ha prou!

Josep González serà reelegit president
de PIMEC el proper 19 de juny. La seva
ha estat l’única candidatura que s’ha
presentat a aquestes eleccions de
PIMEC.
Una vegada transcorregut el termini
de presentació de candidatures per a
les eleccions generals de PIMEC per a
la renovació dels òrgans de govern de
l’entitat, d’acord amb allò que preveuen
els Estatuts socials i el Reglament de règim intern vigents, i davant l’absència
de candidatures alternatives, la Junta Electoral procedeix a la proclamació del
president, de conformitat amb el que disposa l’article 26è del Reglament de
règim intern.
En aquest nou mandat, 85 empresaris, empresàries i representants
d’associacions empresarials, un 15% dels quals són noves incorporacions
respecte a la candidatura del 2014, acompanyaran Josep González. La
seva candidatura es renova i creix gràcies, sobretot, a noves incorporacions,
en particular en l’àmbit sectorial. En el cas de les associacions sectorials,
representen un 33% de la llista, de manera que s’amplia el ventall dels sectors
presents a la patronal.

PIMEC es reuneix amb la consellera Àngels Chacón
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, es va reunir el passat
dia 13 amb representants de PIMEC en el que va ser el seu primer acte públic
amb el món empresarial. A la reunió van participar el president de PIMEC, Josep
González; el secretari general de l’entitat, Antoni Cañete; el secretari d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat, Joaquim Ferrer, i representants de les diferents
sectorials de la patronal, com el
president de PIMEComerç, Àlex Goñi.
A la reunió es van exposar les
propostes de les diferents sectorials
amb la finalitat de conèixer les
necessitats
dels
empresaris
catalans i de continuar millorant
el sector productiu de les pimes de
Catalunya.

PIMEComerç Terres de l’Ebre organitza la jornada “Nous
reptes per al comerç del segle XXI”
PIMEComerç Terres de l’Ebre i l’Associació
de Comerciants del Perelló van organitzar
el passat 12 de juny la jornada “Nous reptes
per al comerç del segle XXI”, en què es va
analitzar la situació actual del comerç i
els canvis que es produiran en el sector. La
jornada va a anar a càrrec de Carles Gironès,
president de PIMEComerç Maresme-Vallès
Oriental, i va comptar amb la col·laboració de
Victòria Gonzalvo, presidenta de l’Associació.
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