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REFERENTS PER AL FUTUR

La Generalitat i PIMEComerç renoven l’acord per
col·laborar en la defensa del model català de comerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

És difícil que un país funcioni bé sense govern, i això ja fa mesos que passa aquí, a
Catalunya. Una de les feines d’un govern
és prendre decisions, i aquí totes s’han de
prendre a Madrid, i, és clar, tot va com va,
amb por, amb manca de decisió, amb pocs
diners, intervinguts econòmicament i moralment vigilats pel 155. Aquesta no és la millor
manera de tirar endavant empresarialment
Catalunya. Les empreses de comerç necessitem il•lusió, plantejaments de futur i decisions, sobretot decisions que tranquil•litzin el
sector i missatges engrescadors i certs. No
podem estar tot el dia escoltant, de manera
irresponsable, el “mantra” de les empreses
que “marxen” de Catalunya.
Sí que és cert que a Comerç hem tingut la
sort de comptar amb una Direcció General assenyada i col•laboradora amb nosaltres, que ha prioritzat el dia a dia per sobre
de missatges catastrofistes, que ha donat
suport a l’associacionisme, que s’ha implicat
amb la digitalització del sector, que ha preparat projectes de futur i, en un context com
l’actual, això és per agrair-ho sincerament.
Estic convençut que a la directora Muntsa Vilalta no li ha estat gens fàcil, enmig
d’aquesta situació d’escanyament econòmic
i extrema fiscalització, poder actuar amb
l’aparença de tranquil•litat que ella ha transmès, i hem de reconèixer que la solidesa de
les seves actuacions ha fet més suportable
aquest malson institucional que estem vivint.. No sé quines persones formaran el nou
govern català, ni tampoc qui serà conseller
o consellera de Comerç, i encara menys qui
liderarà la direcció general, però si de mi depengués, jo ja tinc el referent de futur.

pcomerc@pimec.org

La Direcció General de Comerç
de la Generalitat ha signat un
acord amb PIMEComerç per
donar suport a les activitats de
promoció del model de comerç
de proximitat que desenvolupa
PIMEComerç arreu del territori.
Les accions de suport al comerç
inclouen
l’assessorament
i
interlocució amb les administracions locals i la divulgació del model
d’integració associatiu entre els col·lectius comerciants nouvinguts, entre
d’altres. A l’acte de signatura van assistir el secretari general de PIMEC,
Antoni Cañete, la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, i el
president de PIMEComerç, Àlex Goñi (a la imatge).

PIMEComerç participa a la taula de treball “Soroll i Salut”
de l’Ajuntament de Barcelona
PIMEComerç, com a patronal
que representa el comerç de
proximitat català, ha estat convidada a participar a la taula de treball “Soroll i Salut” de
l’Ajuntament de Barcelona, que
va celebrar la primera reunió al
desembre. Els agents socials
participants a la Taula aportaran propostes i participaran en els debats encaminats a l’actualització del
Mapa de Soroll de Barcelona i a la confecció del Pla d’Acció de l’Aglomeració del Barcelonès I. L’objectiu del pla és reduir l’impacte de la contaminació
acústica i els seus efectes a la salut. La propera reunió de la taula serà al
març, i ja comptarà amb dades actualitzades del Mapa de Soroll. A la imatge,
la tinenta d’alcaldia Janet Sanz i el Comissionat d’Ecologia Federic Ximeno.

El Comitè de Direcció del programa Comerç 21 es reuneix
per avaluar l’evolució de les pimes participants
El Comitè de Direcció del programa pilot Comerç 21, mitjançant el
qual la Diputació de Barcelona i
PIMEComerç treballen per millorar la competitivitat de 50 micropimes (totes elles comerços o
empreses de serveis), s’ha reunit
per avaluar la marxa de la segona fase del programa, que està
completant-se aquests primers dies de l’any. Aquesta fase ha servit per
diagnosticar les necessitats de cada participant i elaborar plans de suport
personalitzats. A la imatge, els membres del comitè.
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