Butlletí
#688 23·06·21

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

pimecomerc.org

Opinió

Notícies

TOT PENJA D’UN FIL?

Certificació Comerç Verd

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

De Nadal ençà sembla que estem vivint
en una bombolla estranya, irreal, però a la
qual ens aferrem d’una manera compulsiva, quasi inconscient, sense qüestionar-la
ni posar-la en dubte; la necessitem.
Aquests són moments de trasbals, la Covid diuen que s’ha transformat en una
“espècie” de grip, però darrerament han
augmentat les hospitalitzacions, encara
que sense dades oficials. Tenim una guerra
a les portes de casa on els instigadors no
són els contendents, no són els protagonistes reals de la lluita; uns preus energètics vergonyosos amb el clàssic rum-rum
de properes vagues de transport, de flotes
pesqueres, etc. Tot això amanit amb unes
caigudes del consum molt preocupants. I
la societat? Doncs la societat està instal·lada en un estat de felicitat histèrica, fins i
tot autista, diria jo, on el més important és
trobar-se, parlar i viure sense voler veure
res de l’entorn que ens envolta ni de la implacable realitat que tindrem passat l’estiu.
Col·lectivament acceptem el futur amb
una resignació tràgica, segurament perquè no tenim les solucions que ens falten i els nostres governants tampoc; ens
hem adonat que som uns petits punts en
un tauler de joc que no ens permet saber a
què estan jugant, ni qui juga amb el nostre
demà.
La incertesa del moment és molt gran,
sembla que tot penja d’un fil i que hi ha
algú en algun lloc que té unes tisores; les
utilitzarà?

El passat dia 16 es va fer a Girona la roda de premsa per presentar la nova estratègia
de Comerç Verd, la primera certificació que garanteix a la clientela fer un consum
conscient. Aquesta certificació la proporciona Rezero, que és qui s’encarrega
de certificar els comerços de proximitat que compleixen amb una oferta sense
residus, de proximitat i ecològica en pro de la sostenibilitat i la reducció d’envasos.
Els comerços que obtenen aquesta certificació
de Comerç Verd reivindiquen el paper tan
important que tenen en la reducció de residus
d’envasos i embolcalls i en l’oferta de productes
més respectuosos amb el medi ambient i la salut
de les persones. A la presentació hi van assistir
Josep M. Vergés, president de PIMEComerç
Girona; Rosa García, directora de Rezero; Laia Carulla, directora adjunta de
projectes de Rezero; i Marta Julià, tècnica territorial de PIMEComerç Girona.

Premis COACB
El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, i el
president de PIMEComerç, Àlex Goñi, van assistir
el passat dia 16 de juny a l’acte de lliurament de la
XVIa edició dels Premis COACB que es va celebrar
al Museu Marítim de Barcelona i que va ser conduït
pel periodista Xavi Coral. Aquests guardons, que
premien la trajectòria, la innovació, l’empresa i
els reconeixements professionals, van ser lliurats
per Jordi Torrades, director general de Comerç
de la Generalitat; Montserrat Ballarín, regidora de Comerç de l’Ajuntament de
Barcelona, i Ricard Penas, president del COACB. També van rebre una placa
commemorativa els col·legiats/ades que celebraven els 50 anys com a membres
de l’entitat.

Taula de treball d’Alfarràs
La tècnica territorial de PIMEComerç Lleida, Esther Mellado, va participar en
la taula de treball “Alfarràs, present i futur”
que va organitzar l’Associació de Comerciants i
Empresaris d’Alfarràs (ACiE Alfarràs) per parlar
del futur de la població. A la taula també hi van
ser presents empresaris i comerciants de la
població, i representants dels partits polítics. En
aquesta sessió de treball es va posar en context
l’evolució històrica del poble d’Alfarràs i la situació
actual, tot deixant entreveure la tendència progressiva de pèrdua d’habitants i les
conseqüències que se’n deriven.

Subvencions per al comerç
El CCAM ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions
en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promoure i
impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat
en aquests sectors. El procediment de concessió de les subvencions regulades
en aquestes bases és el de concurrència competitiva, excepte el “Programa de
suport per a l’obertura de comerços i la reforma i millora d’establiments” que és
per concurrència no competitiva (fins exhauriment de pressupost). El període de
presentació de sol·licituds va des de les 9 hores del dia 16 de juny fins a les 14
hores del dia 13 de juliol de 2022.
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/resolucio-qualsaproven-bases-reguladores-concessio-subvencions
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