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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.
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pimecomerç vallès oriental i caldes signen un conveni 
PIMEComerç Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de Caldes han signat un conveni per a 
la promoció d’accions de millora en el 
desenvolupament del comerç local de 
proximitat. 

El president de PIMEComerç Vallès 
Oriental, carles gironès, i l’alcalde de 
Caldes de Montbui, Jordi solé, han signat 
un conveni de col·laboració entre les dues 

entitats que té com a objectiu promoure accions de millora en el desenvolupament 
del comerç del municipi a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en benefici 
de les petites i mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit 
municipal. 

ix Jornada anual de l’Associació de marxants
Ahir va tenir lloc la IX Jornada 
anual de l’Associació de marxants 
del maresme a Mataró.

La inauguració de la jornada va 
anar a càrrec del president de 
l’associació, martí ramoneda, 
acompanyat de l’alcalde de 
Mataró, david bote. El president 
de PIMEComerç Maresme i 
Barcelonès Nord, carles gironès, 

va pronunciar la ponència “el futur del vostre mercat setmanal”, en què va 
destacar la importància dels mercats de marxants a les ciutats i als pobles 
catalans, atorgant gran dinamisme comercial i econòmic.

La jornada va comptar amb la presència del president de PIMEComerç, Àlex goñi, 
i del president de PIMEComerç Girona, Josep m. vergés.

Àlex goñi
president de pimecomerç

rAdicAlismes, no

Fa dies vaig dir que l’alimentació era notí-
cia, evidentment per diferents motius, un 
fet molt important ja que el menjar és un 
tema que dona molt de si i parlar-ne és 
normal.

Avui la diversitat de gustos, de textures, de 
productes, de formes de cuinar i de men-
jar, fan del món de l’alimentació un mosaic 
ric en matisos en la manera d’entendre’l, ja 
sigui com una necessitat social o simple-
ment com una activitat més lúdica.

el que en cap cas hem d’acceptar són les 
imposicions, de cap mena, ni polítiques, ni 
religioses, ni esportives, i encara menys 
en el que hem de menjar.

Aquesta setmana el Gremi de Carnissers 
de Barcelona ha passat per la desagrada-
ble experiència de veure com, a la porta del 
carrer de la seva seu, els penjaven un car-
tell de molt mal gust, amb comparacions 
fora de lloc i fent apologia del veganisme.

Avui dia hi ha lloc per a tothom, tenim la 
sort de gaudir d’una societat on es poden 
trobar tota mena de productes i qualitats, 
la qual cosa ens dona a tots la llibertat 
d’escollir la millor opció i el millor camí 
nutricional. no volem radicalismes, volem 
informació fidedigna per triar el que més 
ens agradi, res més.

trobada del programa sAimm
El passat dilluns va tenir lloc una trobada 
del servei d’Assessorament integral 
als mercats municipals (sAimm) de la 
diputació de barcelona, amb l’objectiu 
de posar en comú l’avanç del programa 
i de crear un punt de generació de 
sinergies entre els diferents paradistes. 

La reunió va consistir en una visita a 
les instal·lacions del mercat del ninot 
i del mercat de la llibertat, on després es van realitzar les diferents xerrades. El 
president de PIMEComerç, Àlex goñi, va assistir a l’acte, que va comptar amb la 
presència de les parades can Fisas, del mercat de la concepció, i de xarcuteria 
bosch, del mercat del clot, com a model de parades que funcionen. La cloenda va 
venir de la mà del diputat de Comerç, isaac Albert.

El programa SAIMM és una prova pilot, es va iniciar a l’octubre del 2017 i té una 
previsió de durada de 2 anys. L’integren sis mercats: Arenys, calella, canet, manresa, 
torelló i vilassar de mar, i té com a objectiu dotar d’una direcció compartida i un 
pla de treball aquells mercats de la província que disposen de menys recursos.   
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