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AMB EMPENTA

Per defensar el model de comerç català

La Generalitat i la Fundació Comerç Ciutadà signen un conveni per elaborar un estudi
de situació del comerç
Comerç: Redacció

La ciutat de Mataró formarà
part d'un estudi català del comerç
on, a més a més de la capital del
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Maresme s'analitzaran altres ciutats. Aquest estudi s'impulsarà
conjuntament entre la Generalitat
i la Fundació Comerç Ciutadà amb
l'objectiu de sumar esforços en

la divulgació i defensa del model
de comerç urbà i els seus valors
socials i econòmics al conjunt de
Catalunya. De fet, la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta,
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i la presidenta de la Fundació
Comerç Ciutadà, Maria Costa, ja
han formalitzat un conveni per a
l'elaboració d'aquest estudi que
farà, diuen, "una radiografia del
sector per poder optimitzar les
polítiques i les accions de suport
al model del comerç urbà català".

Nou ciutats implicades
A més de Mataró hi ha nou ciutats
catalanes implicades en el projecte d'estudi. Figueres, Granollers,
Terrassa, Sabadell, Olot, Tarragona,
Vic i Badalona se sumen a la capital del Maresme per sotmetre's
a anàlisi. Així, es posarà la lupa a
la mobilitat urbana en transport
públic i privat, en els locals comercials oberts i tancats i l'afluència
de persones per diferents carrers.
Una iniciativa que costarà, d'entrada, 12.500 euros a la Generalitat.
Diners que es destinaran a l'adquisició de 8 comptadors de fluxos de
persones i a la logística i formació
a tot el desplegament que cal per
a l'estudi.
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Fundació i UAB
La proposta d'estudi està inclosa en el pla d'actuacions de la Fundació
Comerç Ciutadà, que compta amb el suport de la Generalitat
a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i la
Diputació de Barcelona. Aquest estudi però, serà realitzat conjuntament amb la UAB.
CCAM i la Fundació Comerç Ciutadà treballen tots dos per fomentar el comerç i les seves relacions amb l'entorn. Una amb el
seu desenvolupament més directe, l'altra amb la difusió cap a la
ciutadania. I ara, juntes, en un nou estudi.
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Reparació solidària pel somriure de l'Aleix
Tallers Mingo sorteja una operació de xapa i pintura de fins a 1.500 euros a benefici
d'Actays coincidint amb el Sorteig de Nadal
Comerç: Redacció

Ja s'ha convertit en un clàssic de
les darreres setmanes de l'any, una
altra tradició solidària nadalenca.

Tallers Mingo engega una campanya que consisteix en un sorteig
d’una reparació de xapa i pintura
d’un valor de fins a 1.500 euros
pel número que coincideixi amb

les tres últimes xifres del Sorteig
de Nadal. Cada any destina la recaptació d'aquest sorteig entre
els seus clients a una causa diferent i aquest 2016 se suma a
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la campanya 'Un somriure per
l'Aleix' que busca investigació per
la malaltia de Tay Sachs que pateix
el petit Aleix Merino. Es recaptaran
fons per Acción y Cura para Tay
Sachs (ACTAYS). Aquesta associació posa en contacte aquestes
famílies amb altres d'estrangeres,

Tallers Mingo és al
Polígon del Pla d'en Boet,
al carrer de Batista i
Roca, 9
capta fons per a la investigació i
difon la malaltia per a donar-la a
conèixer. La malaltia de Tay Sachs
només està diagnosticada a 300
casos de tot el món, 13 dels quals
es troben a l'estat espanyol, s'està
avançant molt en la investigació.
Per participar en el sorteig de
la reparació solidària cal comprar
butlletes per un valor de 5 euros.
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Un taller amb bagatge
Tallers Mingo és un dels tallers de referència per molts mataronins,
una garantia per a molts conductors amb els seus serveis de reparació integral i reparació de xapa i pintura de l'automòbil. Amb més
de 30 anys de bagatge professional, treballen tant per a particulars
de la zona com per a empreses i companyies de rènting que necessitin el suport d'un taller professional per a la reparació dels seus
cotxes, furgonetes, ciclomotors o motocicletes.
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