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TRISTA SETMANA

PIMEComerç rebutja els actes vandàlics soferts pel comerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sí, aquesta setmana ha estat molt trista, tant per
al comerç com per a la ciutadania de Catalunya.
La violència s’ha fet present a casa nostra a
causa d’unes protestes que, sent totalment
lícites i pacifiques, s’han vist tacades per uns
episodis de brutalitat per culpa d’uns quants
brètols.
Es pot o no estar d’acord amb el procés, però la
seva arrelada filosofia pacifista està fora de dubte, així s’ha demostrat a través de les diferents
“performances” cada onze de setembre. Ara, de
cop i volta, aquesta setmana s’ha desfermat una
violència al final de les manifestacions que no és
lògica.
Tots aquests esdeveniments han propiciat
una baixada de vendes importants a molts
comerços de Catalunya, sobretot aquells que
tenen una ubicació al centre dels nuclis urbans. La vaga d’avui també contribuirà a fer
negativa econòmicament la setmana, perquè
els nostres clients tenen por, o simplement
prevenció, de trobar-se embolicats en algun
aldarull o de veure pertorbada la seva mobilitat. Cal tranquil·litzar els carrers i retornar la seguretat als ciutadans, cal que als dos extrems dels
600 quilòmetres que ens separen surtin líders
valents que, amb força i decisió, tallin de soca-rel
la violència, i que utilitzin el diàleg i la generositat
per aconseguir-ho, evidentment pensant en la
gent, no en les eleccions properes ni en els seus
interessos de partit. Des de PIMEComerç hem
denunciat la duresa de la condemna i també la
violència dels darrers dies; l’anarquia no ha estat
mai la solució a res, però sí que ha estat la porta
i l’excusa per donar entrada a canvis polítics i socials més durs i, francament, no crec que ara sigui
la millor opció.
Cal retrobar el seny, cal parlar i cal acordar, el camí
del silenci és un camí fred i de desconfiança; cal
recuperar la calidesa de la paraula, els matisos
harmònics de la veu i, per sobre de tot, cal sortir
d’aquesta tristor que genera la violència i la incomprensió. Ho necessitem tots.
No cal dir que des de PIMEComerç seguirem
denunciant la violència i la coacció que es produeixi i, des de la nostra modèstia, col·laborant per eliminar si cal la tensió als carrers de
les nostres ciutats.

Arran de les manifestacions i mobilitzacions ciutadanes que s’estan produint
a tot Catalunya, PIMEComerç rebutja
els diferents actes vandàlics que estan
afectant directament els comerços.
La patronal es posiciona en contra
d’aquestes accions que duen a terme
grups reduïts de persones, no de les
diferents mobilitzacions pacífiques que
es produeixen; accions que acaben tenint
perjudicis com el trencament de vidres
d’aparadors, fogueres que afecten els
carrers més comercials i talls de circulació
que eviten que la gent es pugui desplaçar
lliurement.
PIMEComerç entén i respecta el lliure
dret de manifestació, en el marc d’una
resposta cívica i pacífica. Tanmateix, rebutja
tota actuació de caràcter violent que
atempti contra la integritat dels establiments comercials o n’impedeixi el normal
funcionament. Amb tot, confia i apel·la a la convivència de la ciutadania, que és el
principal element caracteritzador del poble català.

Reunió amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt
El president de PIMEComerç Maresme-Barcelonès Nord, Carles Gironès, es va
reunir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
amb l’alcalde del municipi, Josep Sánchez,
amb personal tècnic del consistori, i amb la
junta directiva de l’Associació de Botiguers
i Comerciants (ABIC), encapçalada per la
seva presidenta, Silvana Hercé. En aquesta
trobada es van tractar temes relacionats
amb el comerç del municipi, com els locals
buits, les accions de promoció previstes
per l’associació amb el suport municipal,
la captació de nous inversors de comerç,
la professionalització de l’entitat, i la
possibilitat de treballar de forma conjunta a través de la Taula de Comerç.

Trobada amb l’SGAE
El president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, i el director de
PIMEComerç, Miquel de Garro, es van reunir ahir amb representants de
l’SGAE de Catalunya i de la província. La
trobada es va produir arran de les declaracions
de PIMEComerç al diari Més Tarragona fa
unes setmanes per les queixes rebudes de
molts comerços amb relació a visites que
els havia fet personal de l’SGAE. A la reunió
se’ls van traslladar les queixes de les diferents
associacions i de comerciants del territori
i es va arribar a un acord per fer pedagogia
sobre les funcions de l’SGAE, com reunions i
jornades formatives que impartirà la mateixa
SGAE als comerços del territori. D’aquesta manera, s’aconseguirà un ambient
més conciliador entre la societat d’autors i els comerços.
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