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Amb segell propi:
El comerç de proximitat,
en constant evolució.
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Notícies

JEFF BEZOS

Ibán Salvador, nou president de PIMEComerç Baix Llobregat
Ibán Salvador ha estat elegit nou
president de PIMEComerç Baix
Llobregat.
Salvador prové del món de les
noves tecnologies, ha dirigit àrees
d’importants fires internacionals
com FICAAR a Madrid, va rebre el
Premi Frontera a la Nit del Comerç
per fundar el primer diari electrònic
d’Esplugues, i té una àmplia
experiència en comerç presidint,
des de 2012, la Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Dons sí, Jeff Bezos és ara mateix el senyor
més ric de la història moderna. Així, tal com
sona, un “botiguer” ha estat capaç d’acumular 145.000 milions de dòlars; evidentment aquí podem parlar molt d’ell, treure
conclusions és difícil, però entendre que ha
de ser un home especial no costa gaire.
Com sol passar als EUA, el Sr. Bezos també
va començar els seus negocis en un garatge, i junt amb la seva muller va fundar la
llibreria Cadabra.com de venda per internet.
Després, i segurament aprofitant els seus
coneixements bancaris, va estar treballant a
Wall Street i a Banquers Trust, es va consolidar creant Amazon l’any 1994 i a partir d’aquí
la majoria de nosaltres coneixem la història.
Jo, però, no vull referir-me al Sr. Bezos com a
empresari, prefereixo fer-ho com a persona i
aquí els matisos són molt importants.
Sempre, i no sé per què, m’han importat els
perfils humans de les persones, sempre he
cregut que, en els nostres posicionaments,
manera d’actuar i reaccions, transmetem uns
conceptes comunicatius poc visibles, fins i
tot molt difícils de detectar si no estàs amatent, i el perfil del Sr. Bezos, sense conèixer-lo
de res, és un repte encara més difícil.
És perillós el Sr. Bezos si empra la seva fortuna en causes poc recomanables? Pot ser
el Sr. Bezos un gran benefactor de la humanitat si dedica part del seu immens capital
a obres de caritat? Com és la persona que
controla un poder econòmic tan enorme? Té
algun organisme que el controli? Són moltes preguntes i poques respostes, ja ho sé,
però cal entendre que les nostres societats
estan desprotegides davant una possible
mala praxi d’aquests enormes fluxos dineraris. Potser cal un altre Mendizábal a nivell
planetari, més encertat que el del segle XIX,
però que en el fons redistribueixi els gruixos econòmics i els detecti, i els faci més
humans i menys perillosos.

PIMEComerç Lleida presenta les al·legacions al POUM
El passat 16 de juliol va tenir
lloc, a la sala de presidents
de la Cambra de Comerç
de Lleida, la presentació als
mitjans de les al·legacions
que
PIMEComerç
Lleida,
liderades pel seu president
Manel Llaras, la Cambra de
Comerç de Lleida i FECOM
presenten al Pla d’Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM) de Lleida.
Els comerciants critiquen que el POUM veti establiments de més de 800
metres quadrats a l’Eix i també demanen que s’urbanitzi Torreblanca. L’acte
ha tingut una forta repercussió mediàtica, i mitjans com La Vanguardia, La
Mañana i És notícia, se n’han fet ressò.

UCEP Torredembarra s’adhereix a PIMEComerç Tarragona
La setmana passada, el president
de
PIMEComerç
Tarragona,
Florenci Nieto, es va reunir amb
l’UCEP Torredembarra per signar
l’adhesió d’aquesta entitat a
PIMEComerç. L’acte va comptar
amb la presència del president de
l’UCEP, Víctor Enric Jimeno, i del
regidor de Comerç de l’Ajuntament
de Torredembarra, Josep Maria
Guasch.
La reunió es va aprofitar per tractar temes com les iniciatives per millorar
el comerç per part de l’Ajuntament, amb una diagnosi de la situació actual i
propostes de millora, així com la plena disposició, tant per part de l’Ajuntament
com de la UCEP, per treballar per al comerç i el turisme del Baix Gaià.
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