El Comerç diu “prou” al Top Manta
El Consell de Gremis ha aprovat en la seva Junta actuar de manera directa

• Després d’anys amb accions oficials del sector de comerç a Barcelona per
lluitar la venda il·legal, l’entitat creu que cal fer un pas més amb l’únic
objectiu d’assolir un comerç legal i protecció ciutadana i dels consumidors.
Barcelona, 17 de setembre de 2018. La Junta del Consell de Gremis, entitat que representa els Gremis i
el Comerç, Serveis i Turisme de la patronal Foment del Treball; analitzant la trajectòria dels darrers anys
el top manta, ha constatat que malgrat s’hagi fet accions institucionals i políticament importants contra
la venda il·legal; finalment el resultat és una inacció i permissivitat de l’Ajuntament.
Miquel Donnay, president del Consell de Gremis comenta “La legislació i normativa d’una ciutat, s’ha
de complir; i el seu Ajuntament l’ha de fer complir, a tothom; perquè sinó el que es fomenta és una
ciutat sense cap ordre”
Aquests darrers dies la Junta de la Patronal de Comerç, va acordar seguir donant suport actiu a grups i
plataformes del sector que mantenen accions contra el Top Manta. I també crear un pla d’accions del
sector comerç de la ciutat per tal de mostrar que no són les entitats ni les marques, és cada Comerç que
en endavant ha de dir “Prou”.
Aquestes accions es presentaran aquest darrer trimestre en cas que l’administració local segueixi sense
actuar de manera manifesta i clara contra la venda il·legal. El Consell de Gremis però, espera que
l’Ajuntament vegi que no pot seguir aquesta línia, i que pugui actuar abans no sigui massa tard; per això
ja ha demanat hora per tractar-ho directament amb l’Alcaldessa i s’espera poder tenir resposta.
El president del Consell remarca que “no estem parlant només l’ocupació de via pública, estem parlant
de productes sense garanties de qualitat ni salubritat, de grups organitzats il·legals que fabriquen i
importen aquests productes, ... que s’està permetent actuar contra el comerç, a qui li costa molt
mantenir el seu local,pagar sous i pagar els seus impostos, oferint a més garanties als consumidors”
I afegeix que “aquesta és la imatge i crida que estem donant al turisme; no un comerç de proximitat i de
qualitat, la nostra imatge internacional és la del top manta, i això posa en risc directe al Comerç i
Turisme de la ciutat”

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. El passat mes de gener de 2018 va ser designat i va assumir la responsabilitat de
representar els temes relacionats amb el Comerç, Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional.
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