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CAL UNA CONSELLERIA DE COMERÇ

Acord entre PIMEComerç, l’Ajuntament i els comerciants
d’Alcanar per impulsar el comerç local

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Aquesta setmana ens han canviat el conseller de comerç. Sí, ja sé que era el conseller
d’Empresa i Coneixement, però m’agrada recordar que també ho era de comerç, encara
que aquesta responsabilitat quedava diluïda
dins del nom genèric de la conselleria. Recordo que a comerç teníem una conselleria
pròpia (compartida amb consum). Fa anys i,
de mica en mica, la paraula comerç ha anat
desapareixent entre els diferents noms de la
conselleria. No vegeu aquí darrere una reivindicació nostàlgica, però crec que una activitat econòmica tan important per a Catalunya com el comerç (14 % del PIB català i 16 %
d’ocupació) requereix una millor visualització
del sector.
El comerç de Catalunya ha passat una etapa molt dura, com tota l’economia, però per
la seva territorialitat, al nostre sector ha estat
més visible. El comerç necessita un gran pla
de xoc, pensat per afermar-lo al territori -sobretot el petit comerç-, per mantenir les seves
estructures associatives forçant, si es dona el
cas, el treball en economia d’escales, de manera que siguin menys i més fortes; dissenyar
un programa global de dinamització a nivell de país; facilitar la formació i la informació
de empresaris i treballadors; disposar de forts
ajuts econòmics per renovar les els establiments; vetllar perquè l’excés de normatives
no ofeguin les empreses; millorar l’encaix dels
comerciants nouvinguts a la realitat comercial actual; liderar amb força la transformació
mediambiental del comerç: economia circular,
residu zero, comerç sostenible... És el futur.
Per fer tot això potser caldria una conselleria
pròpia amb recursos econòmics importants
i una voluntat política ferma, i creure en el
comerç, en tot el comerç. Jo no perdo l’esperança, crec que si de veritat volem un país
que miri endavant, el petit comerç ha d’estar
clarament a l’avantguarda com a estructura
econòmica potent que doni servei i que creï
riquesa, com sempre hem fet.
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PIMEComerç Terres de l’Ebre ha
signat un conveni amb l’Ajuntament
d’Alcanar i la Federació de Comerç
del municipi, FECOAL. El conveni
serà el marc de col·laboració per
promoure anualment accions (sobre
professionalització,
promoció
de
l’associacionisme, impuls a la creació
d’empreses, integració de comerciants
nouvinguts, i formació) que reverteixin en benefici de les pimes comercials del
municipi. L’acord l’han signat l’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, el president
de PIMEComerç Terres de l’Ebre, Joan Caballol, i el president de FECOAL, Ramon
Martí (tots tres al centre de la imatge).

PIMEComerç assisteix al plenari de l’Ajuntament de
Barcelona sobre el Pla Estratègic de Comerç 2017-2019
PIMEComerç va ser a la presentació
del Pla Estratègic de Comerç 17-19
per part del Govern de Barcelona.
Entre les mesures presentades, en
destaquem tres que reivindiquem
fa temps. Quant al top manta,
l’Ajuntament es compromet a cercar solucions per al compliment de
la legalitat i per evitar la competència deslleial; respecte al turisme, es treballarà per aprofitar i promoure l’afluència
de visitants en favor del comerç i la restauració; s’avançarà en l’adaptació i creació de normatives que regulin noves realitats comercials i del sector alimentari.
També es redactarà una ordenança sobre venda no sedentària.

Reunió del Consell de PIMEComerç Maresme i Barcelonès
Nord per valorar el primer semestre de l’any
Aquesta setmana s’ha reunit el
Consell de PIMEComerç Maresme
i Barcelonès Nord. A la trobada
s’han tractat temes com el Programa Comerç 21 (per captar-hi
adhesions i la valoració); la situació del projecte per a la constitució de la Taula de Turisme de
Compres del Consell Comarcal del
Maresme; el treball que desenvolupa PIMEComerç a través de la seva Comissió Permanent; i les activitats
de formació que s’han dut a terme aquest trimestre. La reunió va ser encapçalada pel president de PIMEComerç a la Comarca, Carles Gironès, i hi
van assistir 12 membres del Consell, en representació de les associacions i
gremis del territori, així com la coordinadora territorial de PIMEComerç.

Tel. 93 496 45 00

PIMECcomerç

@PIMECComerc

@pimeccomerc

