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AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.
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Consell de Comerç de Girona

El passat dilluns dia 11, PIMEComerç Girona, amb el seu 
president Josep M. Vergés al capdavant, va celebrar el 
seu consell de comerç que va tenir lloc a Figueres i que 
va comptar amb la presència del secretari general de 
PIMEC, Josep Ginesta; de la directora de PIMEComerç, 
Pilar Mínguez; del president de PIMEC Girona, Pere 
Cornellà; de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; 
la regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de 
Figueres, Ester Marcos; i de diverses associacions del 
territori.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

IL·LEGALITATS DE BAIXA INTENSITAT

Sembla que, davant de determinats ac-
tes delictius, la societat o inclús certs 
grups polítics fan els ulls grossos i fins i 
tot els disculpen directament.

Això ho tenim molt clar amb dues tipolo-
gies d’il·legalitats: el top manta i els oku-
pes.

Tots recordem, al començament del movi-
ment okupa, que una gran majoria social 
parlava dels pobres que no tenien llar i que 
això, els ajuntaments, l’estat o ves a saber 
qui ho havia d’arreglar. L’extensió del meu 
escrit no em dona per entrar a fons en la 
realitat de l’ocupació, immigració, manca 
de polítiques d’habitatge, lleis poc defen-
sores de la propietat privada i molt tole-
rants amb els ocupants. Tot això ha fet que 
avui, el que en un principi podria enten-
dre’s com un fet de necessitat, a causa de 
la permissivitat s’hagi convertit en un tema 
de màfies, violència i rebuig social.

L’altre tema és el top manta; n’estem tips 
de denunciar-ho, des de Girona fins a Ta-
rragona, ara que ha baixat la intensitat de 
la COVID i torna el turisme, han tornat tam-
bé els manters, i sí: en principi és un tema 
de competència municipal treure dels ca-
rrers aquesta activitat que no només ocupa 
il·legalment espai públic amb l’horari que 
volen, venen productes de dubtosa lega-
litat, no emeten factura i evidentment no 
cotitzen a la seguretat social ni a Hisenda. 
Tots aquests exemples els he posat perquè 
si nosaltres ho fem ens multaran per tots 
costats.

S’ha d’actuar amb voluntat de solucio-
nar-ho, i no vull dir que sigui fàcil. A Barce-
lona, la feina que està fent el regidor Al-
bert Batlle és encomiable i els resultats, 
encara que no definitius, es perceben 
clarament satisfactoris; cal voluntat, un 
delicte és un delicte, sigui de la intensitat 
que sigui, i si es pot tallar al començament 
millor que abans que se’ns faci gros!

PIMEComerç constata que el sector del comerç segueix patint 
una davallada de les vendes

PIMEComerç ha fet una consulta 
entre els seus socis preguntant sobre 
l’activitat comercial el primer semestre 
de 2022, consulta que va presentar 
en roda de premsa el passat dia 12, i 
n’ha obtingut com a primer element 
a destacar que un 78,89% de les 
persones consultades ha tingut unes 
vendes o facturació iguals o pitjors 
respecte al mateix període de l’any 
passat, que va ser del 65,87%. 
Només un 21,11% ha millorat les seves 
vendes, una dada inferior a la de l’any 
passat, que va ser del 34,13%. 

Aquesta dada aniria lligada amb el fet que un 93,77% dels consultats ha 
detectat una preocupació negativa en l’estat d’ànim dels seus clients 
respecte a la situació actual, tot i que amb una lleugera millora envers el mes 
d’abril (96,90%), ja que un 10,73% continua detectant por pel futur (13,69% a 
l’abril), un 40,48% ha detectat preocupació (45,44% a l’abril), i un 42,56% 
ha detectat incertesa (37,77% a l’abril). 

Més informació de la consulta: https://www.pimec.org/sites/default/files/
documents_pagines/consulta_1r_semestre_2022_0.pdf
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Catàleg “50 propostes de turisme de compres al Vallès Oriental”
Dimecres 13 el president de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, es va reunir amb Àlex Valiente, 
conseller de Comerç i Turisme del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per acordar la presentació de la nova 
edició del catàleg “50 propostes de turisme de compres 
al Vallès Oriental” que tindrà lloc el pròxim mes de 
setembre. A la reunió també es va parlar de reactivar la 
Taula de Shopping del Vallès Oriental i es va convidar el 
conseller a assistir al pròxim consell territorial de comerç 
per donar a conèixer les activitats que es fan des de 
Turisme i Comerç del Consell Comarcal, amb l’objectiu 
de participar-hi més activament i així poder coordinar 
totes les activitats que es fan a la comarca.


