NOTA DE PREMSA
El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme valora la
situació actual dels sectors a Catalunya


Manifesta el seu rebuig i condemna la violència viscuda a Catalunya; i defensa
els drets fonamentals reconeguts internacionalment per la ONU.



Com societat plural, pacífica i civilitzada, creiem que les parts han de poder
dialogar per aquest motiu el Consell de Gremis ja ha iniciat peticions de diàleg
entre les parts; i també participa activament en iniciatives com la promoguda
pel Col·legi d’Advocats per al Diàleg i la Mediació, que aquesta tarda es
reunirà amb el President Puigdemont.



Es massa aviat per fer una valoració d’afectació real de la situació, però es pot
indicar que del que s’ha percebut la majoria de sectors mantenen una
normalitat.

Barcelona, 6 d’Octubre de 2017.- Avui el Consell de Gremis ha volgut fer una valoració dels
esdeveniments que estan succeint a Catalunya i la seva afectació a present i futur. En primer
lloc s’ha de destacar la condemna directa als actes de violència que els cossos de policia van
tenir sobre la societat a la, que haurien de protegir els seus drets.
El Consell de Gremis considera que en el moment actual, i com també indiquen totes les
institucions i Governs internacionals, és necessari que les parts dialoguin i que hi hagi una
mediació per tal de poder establir punts d’entesa. En aquest sentit el Consell de Gremis ja ha
fet peticions per al diàleg i participa en la iniciativa que encapçala la Degana de l’ICAB, Eugenia
Gay, en la comissió per al Diàleg i la Mediació. En la que participen Col·legis, patronals,
sindicats, associacions, etc. i que es reunirà amb el President Puigdemont qui ha acceptat
rebre’ls d’urgència avui mateix.
Malgrat s’ha intentat fer una valoració en detall dels sectors, indicar que estem en un moment
massa prematur per poder valorar, comenta el President del Consell de Gremis, Miquel
Donnay: “Seria irresponsable fer valoracions pel que no la farem. Està clar que hi ha diferents
sectors, com per exemple el del Motor, que no ha tingut cap afectació i es mantenen les vendes
normalitzades; i d’altres que podrien tenir afectació però que s’haurà de valorar en els propers
dies i setmanes. Però el Comerç, Turisme i serveis, està funcionant diàriament amb normalitat”.
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El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme agrupa

entitats de representació

empresarial i sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels
interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i Catalunya.
Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment més de 10.000 petites i
mitjanes empreses.
Entre els objectius del Consell de Gremis hi ha col·laborar en el desenvolupament econòmic i
social de Barcelona i de Catalunya, en un marc de llibertat i de promoció de la iniciativa
privada, fomentant el desenvolupament del comerç, dels serveis i del turisme en general i de la
petita i mitjana empresa en particular.

Per a més informació: secretaria@conselldegremis.cat - Tel. 93 639 79 03
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