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            COMUNICAT DE PREMSA 
 

El Consell de Gremis en representació dels gremis, sectors i oficis, defensa la mobilitat 

professional en el retorn de l’activitat comercial i social. 

Ara que la ciutat recuperarà l’activitat comercial i social, cal garantir els serveis professionals 

de la ciutat, i això requereix mobilitat professional 

 

Barcelona, 22 de maig de 2020 El Consell de Gremis ha defensat sempre una mobilitat 
professional per poder garantir els serveis de comerç i de turisme, serveis que necessita una 
ciutat per a poder funcionar. Els gremis sempre han estat al costat dels sectors per a que pugui 
funcionar el comerç, els serveis i el turisme, i la seva mobilitat professional és doncs necessària i 
imprescindible.  

Des de canviar un vidre d’un aparador trencat, a atendre un servei d’urgència d’una persona 
atrapada a un ascensor, o un servei elèctric que ha deixat sense llum una zona, que es pugui lliurar 
un matalàs a casa nostra, o portar materials per poder fer una obra o simplement tenir farina per 
poder fer pa. Totes les activitats econòmiques sectorials que en depenen són el motor de l’economia 
d’una ciutat i d’un territori. 

 Prioritzar la mobilitat professional i fer-la compatible amb la mobilitat sostenible i organitzada és una 
tasca possible on poden conviure totes les opcions sense afegir un greuge a l’economia de certes 
activitats tan malmeses en aquest període. 

Creiem inoportú aprofitar la situació provocada per la pandèmia del covid-19 per restringir la 
circulació a la ciutat de Barcelona, dificultant la mobilitat professional i per aquest motiu el Consell de 
Gremis s’ha adherit a la plataforma a favor de la mobilitat privada i els seus serveis amb el 
recolzament de 40 entitats afectades. 

 

Per a més informació: Departament de Comunicació: secretaria@conselldegremis.cat 

 
El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any 1980 
per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i turisme  
de Barcelona i Catalunya.  Està integrat per gremis i associacions amb més de 10.000 petites i mitjanes 
empreses.:   
FEDERACIÓ CATALANA DE CARNISSERS I CANSALADERS-XARCUTERS / ACE - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
D'ELECTRODOMÈSTICS / GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA / GREMI DE FLORISTES DE CATALUNYA / 
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA / GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA / ACAVE -ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'AGÈNCIES DE VIATGES ESPECIALITZADES / GREMI DEL MOTOR / FEGICAT FEDERACIÓ CATALANA 
D'EMPRESES INSTAL.LADORES / GREMI DE COMERÇ TÈXTIL I SASTRERIA DE BARCELONA/  GREMI DE 
MATALASSERS DE BARCELONA / GREMI ARTESÀ DE XURRERS DE CATALUNYA / GREMI DE SERRALLERS DE 
CATALUNYA / GREMI D'OLIVES I CONSERVES DE CATALUNYA / GREMI D'INSTAL .LADORS DE BARCELONA / 
GREMI DE REFORMES D’INTERIOR CUINES, BANYS DE CATALUNYA /  GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS / 
UNIO DE LICORISTES DE CATALUNYA / GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICA CIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA / 
GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES / GREMI EMPRESARIAL D'ASCENSORS DE 
CATALUNYA / ACEBA  ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE BASTIDES / GREMI D'EMPRESARIS DE 
CINEMES DE CATALUNYA / GREMI DE FILATÈLIA I NUMISMÀTICA / GRECOJOC  


