
Butlletí
Opinió

pcomerc@pimec.org      Tel. 93 496 45 00

Notícies 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Avantprojecte de llei d’APEUS a Tarragona

A PIMEComerç Tarragona el passat dia 13 es 
va parlar de l’avantprojecte de llei d’APEUS, en 
una reunió on van intervenir la subdirectora de la 
Direcció General de Comerç, Montserrat Gallardo; 
el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto; la tècnica de PIMEComerç Tarragona, Montse 
Àlvarez; representants de l’Ajuntament de Tarragona, 
i representants del sector comercial de la zona.

Agressió a la seu de PIMEC

El passat 2 d’agost uns encaputxats 
van atacar la seu de PIMEC amb 
pintades a la façana i cops de martell 
als vidres de l’entrada. La patronal 
va condemnar rotundament aquests 
actes vandàlics a través d’una nota 
de premsa i va lamentar que se 
l’hagués atacat de forma tan violenta. 
A les pintades s’hi podia llegir “Més 
manters menys policies. Solidaritat 
amb els manters”, fent referència a 
l’estudi que PIMEComerç va publicar 

el passat juliol 
sobre l’impacte 
econòmic de 
la venda ambulant il·legal a  la  ciutat de Barcelona.

PIMEC sempre ha defensat la venda legal vetllant pels 
interessos del sector del comerç i lamenta que s’intenti 
vincular la patronal amb un col·lectiu concret, ja que la 
patronal és una entitat compromesa amb la integració 
i que defensa els interessos econòmics de tots els seus 
socis. 
 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

VIOLÈNCIA IMPOTENT

Aquest passat agost a la seu de Pimec 
vam tenir unes visites poc agradables 
que, aprofitant la foscor de la nit, ens van 
pintar a la façana “Más manteros menos 
maderos. Solidaritat amb els manters”, 
i amb una eina contundent van intentar 
trencar els vidres de l’entrada.
L’atac es va produir en resposta a un mag-
nífic informe que a PIMEComerç vam fer 
posant en relleu d’una manera clara la im-
portància econòmica, negativa, que té la 
venda del top manta a la ciutat de Barce-
lona. En cap cas parlem de colors de pell, 
ni molt menys assenyalem cap col·lectiu 
humà com a únics responsables; nosal-
tres parlem d’il·legalitats, de pèrdues dels 
comerciants de Barcelona i de permis-
sivitat normativa. Per això creiem que la 
resposta violenta que vam tenir a l’agost 
ens certifica que l’informe va ser encertat.
És evident que quan algú utilitza la 
violència per fer valdre les seves raons 
davant un altre que ha mostrat un estudi 
raonat és que no té arguments per reba-
tre’l i només la ràbia i la violència, no els 
arguments, li són vàlids.
Nosaltres confiem sempre que els nostres 
polítics, tots, estiguin al costat de la llei 
i la facin respectar, tant aquells que tin-
guin responsabilitats al Govern, als ajun-
taments, a les diputacions i al Parlament 
com aquells que, dins els seus propis par-
tits, treballen pel bon funcionament de la 
societat.
Som conscients que no tothom pen-
sa igual en relació al tema del top man-
ta, però d’entrada hi ha un aspecte que, 
segurament de manera interessada, s’ha 
fet servir: el racisme; i no, no és racisme, 
és incompliment de normatives, és vul-
neració de lleis, és venda de productes 
il·legals, és frau a hisenda i a la seguretat 
social i moltes coses més; per tant, cada 
cosa al seu lloc.
Esperem que la violència impotent de 
l’agost passat no es torni a produir, no és 
gens positiva per als que defensen el top 
manta.

Reunió de tècnics de PIMEComerç 
El passat dilluns 16 de setembre va tenir lloc la 
reunió de tècnics de PIMEComerç a la seu de 
PIMEC. Els diferents tècnics de Girona, Tarragona, 
Lleida, Baix Llobregat, Vallès Occidental i 
Catalunya Central, Terres de l’Ebre i Vallès 
Oriental-Maresme-Barcelonès Nord van parlar 
sobre temes relacionats amb el comerç de 
proximitat als diferents territoris.
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Xavi Olivé participa a Ràdio Sant Cugat

El president de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavi 
Olivé, va participar en el programa “Sant Cugat a 
fons” de Ràdio Sant Cugat, on va parlar de la situació 
del comerç a la ciutat vallesana. El programa és un 
magazín matinal que acosta l’actualitat informativa 
de la ciutat d’una forma distesa i amena.


