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Notícies
Els Grups Municipals se sumen al requeriment de la
Plataforma d’Afectats pel Top Manta i la Venda Il·legal
ambulant

NOVA ETAPA

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Doncs sí, el procés electoral a casa ja l’hem
fet: la candidatura encapçalada per Josep
González ha estat l’única que s’ha presentat i, per tant, la guanyadora; també tenim nou Govern a Catalunya, i enrere hem
deixat el maleït 155. Ara toca treballar, hi
ha molta feina per fer, nova i endarrerida, i
hem de donar al comerç català il·lusió, objectius engrescadors i solucions als problemes reals.
Sí, ja sé que és fàcil dir-ho, perquè avui
tothom repeteix d’una manera hipnòtica:
“s’ha de digitalitzar el comerç, s’ha de digitalitzar el comerç”, com si l’única solució
fos aquesta; i no, el comerç català té moltes més necessitats a banda de la digitalització. Potser són coses més quotidianes,
més properes, més a curt termini però que,
en definitiva, preocupen.
És evident que l’esforç que estem fent des
de PIMEComerç perquè les nostres petites
empreses de comerç no quedin despenjades del món digital és molt gran, però
també entenem que no podem renunciar
a la presència física dels nostres clients
als nostres establiments. Per més que vulguem, no tots podrem viure de l’e-comerç,
no podem abandonar la lluita contra un
poderós model comercial que amb impunitat vampiritza comercialment el nostre
país i que, a sobre, fa la seva contribució
fiscal a altres països més favorables als
seus interessos.
Sí, a PIMEComerç encetem una nova etapa,
amb ganes de tirar endavant reptes de futur, però sense oblidar la dimensió real del
nostre comerç, les seves necessitats més
properes i, per damunt de tot, intentant seguir veient els ulls dels nostres clients.

Dues setmanes després que la
Plataforma d’Afectats pel Top
Manta i la Venda Il·legal ambulant
presentés
un
ultimàtum
a
l’Ajuntament de Barcelona, avui
divendres 22 de juny, la Plataforma
s’ha reunit a les 11h amb l’alcaldessa
Ada Colau, i a les 12h amb els
Grups Municipals per a escoltar
propostes per erradicar la situació
i crear, conjuntament, un pacte de
ciutat: “Acord de Ciutat per un espai públic digne per a tothom i contra el seu
ús il·legal per a activitats amb afany de lucre”.
Els Grups Municipals PDeCAT, Ciutadans, ERC, PSC i PP s’han sumat al
requeriment i Barcelona en Comú, per la seva banda, ha proposat un acord
institucional en el proper plenari.

El nostre president assisteix a la inauguració del PRIDE BCN
El president de PIMEComerç, Àlex Goñi,
va assistir el passat dijous 21 de juny a la
recepció oficial del PRIDE BCN al teatre
Apolo de Barcelona.
Aquesta celebració, que la ciutat de Barcelona
acull des de 2008, consisteix en una festa
anual reivindicativa que té com a objectiu
donar visibilitat i reforçar el compromís de
Barcelona amb la lluita pels drets i llibertats
del col·lectiu LGTBI. Aquest any el PRIDE BCN se celebrarà durant els dies 29 i 30 de
juny sota el lema “All my loving”.
A la imatge, d’esquerra a dreta, el president de PIMEComerç Àlex Goñi acompanyat de
l’Eloi Morte, director de PRIDE BCN i Roger Pallerols, gerent del Gremi de Restauració
de Barcelona.

17a Fira Botiga de Caldes
El passat diumenge, dia 17, es va
celebrar la 17a edició de la Fira Botiga
a Caldes amb èxit de participació.
De les 10 a les 21 h els comerciants,
empreses i entitats calderines, un total
de 42 botigues membres de la Unió
de Comerciants (UCIC Caldes), van
participar en l’esdeveniment comercial
amb més rellevància de l’any a Caldes.
A la imatge podem veure Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat;
Isidre Pineda, regidor de Turisme; Pilar Aznar, regidora d’Acció Social i Igualtat;
Jordi Soler, alcalde; Josep M. Marañes, regidor d’Hisenda; Carles Gironès,
president de PIMEComerç Maresme-Vallès Oriental; David Travès, regidor de
Joventut i Govern Obert, i Xavier de Castro, president de la UCIC Caldes.
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