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El president de PIMEComerç, convidat a la Convenció anual 
del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Calunya 

El Gremi de Comerciants de 
Ferreteria de Catalunya ha con-
vidat a assistir a la seva 46a. 
Convenció -celebrada a l l’Hotel 
Barcelona Golf de Sant Esteve 
de Sesrovires -el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi. A la 
ja més que tradicional trobada 
del sector hi van participar un 

centenar de professionals. També van voler acompanyar els comerciants 
ferreters autoritats locals, com l’alcaldessa de Sant Esteve, Maria del Car-
me Rallo, i de la Generalitat, com la directora general de Comerç, Muntsa 
Vilalta.
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La Federació de Veïns de Barcelona s’ha re-
unit i ha clamat contra l’ocupació de la via 
pública per part de les terrasses de bars i res-
taurants. Des del nostre punt de vista, d’una 
manera un xic exagerada.

És evident que podríem parlar molt sobre 
aquesta demanda i el seu vessant ideològic 
tan radical i tan mediàtic; potser això s’ha 
d’entendre dins el context de contestar l’ofen-
siva de raonaments que el Gremi de Res-
tauració va fer reivindicant la utilitat social, 
econòmica i fins i tot cultural de les terras-
ses.

El que sí que ens ha sobtat i molt és el silenci 
de la Federació de Veïns sobre altres formes 
d’ocupació de la via pública: per exemple, fi-
res artesanals a tots els districtes i, per sobre 
de tot, el TOP MANTA. Atacar una activitat 
econòmica LEGAL, que crea llocs de feina  i 
que paga impostos, i “oblidar-se” d’una for-
ma de venda il•legal, que no paga impostos 
ni seguretat social, que ocupa de manera in-
discriminada tota la via pública que vol, que 
explota laboralment gran quantitat de joves 
immigrants i que venen productes falsificats, 
ens sembla una mica estrany.

No voler acabar amb el TOP MANTA és deixar 
que es perpetuï un sistema d’esclavatge que 
avui no s’hauria de permetre. Està bé que 
els veïns ens queixem i reivindiquem allò que 
afecta la nostra quotidianitat, però sense dis-
criminar ni “oblidar” un col•lectiu en perjudici 
d’altres.

PIMEComerç compareix al Parlament en relació a la 
proposició de llei sobre el malbaratament alimentari

El secretari institucional de 
PIMEComerç, Enric Calvo, ha estat 
l’encarregat de fer aportacions, en 
una compareixença al Parlament, 
sobre la proposició de Llei de 
l’Aprofitament de l’Excedent 
Alimentari, presentada pel grup 
parlamentari del PSC. Enric Calvo 
va qualificar la iniciativa de molt 

bona, però va demanar que es concretin els aspectes tècnics i normatius que 
converteixin “aquesta finalitat legítima i necessària” en una llei viable. També 
va demanar que no se sobrecarregui de normativa i obligacions el sector del 
comerç, ja que, de fet, gairebé el 60% del malbaratament prové dels particulars.

L’associació Xarxa Comerç Cardedeu s’adhereix a 
PIMEComerç

L’associació Xarxa Comerç Car-
dedeu s’ha adherit a PIMECo-
merç. El dimarts passat, va tenir 
lloc a Cardedeu l’adhesió de la 
renovada associació de comer-
ciants a PIMEComerç. 
A l’acte van assistir el president 
de PIMEComerç al Vallès Orien-
tal, Carles Gironès, i la presi-
denta de Xarxa Comerç Cardedeu, Rosa del Pino, acompanyada de la resta 
de membres de la junta directiva (a la imatge). Seixanta-tres botigues con-
formen actualment l’associació, que ha reiniciat el seu camí fa dos mesos, i 
ho ha fet amb molta activitat i empenta per revifar el sector del comerç al 
seu municipi.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç
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