BENVINGUDA
Sr. Alcalde, Sr Director General de Comerç, Tinentes d'Alcalde, regidores i
regidors, President de la Cambra de Comerç, president del Consell de
Gremis, president de Pimec Comerç, Autoritats, Premiats, Patrons, amics
comerciants i amics tots.

En nom propi, en el de la junta, i en els dels Patrons de la Fundació
Barcelona Comerç, us donem la benvinguda i us agraïm la vostre presencia,
en aquest acte tant important per la Fundació Barcelona Comerç. La nit del
nostre desè aniversari.
Abans de res Sr. Alcalde, voldria donar-li en nom de la Fundació , el nostre
ferm suport, davant les noticies aparegudes, que deixaven en entredit la
seva honestedat . Estem totalment convençuts, tal com va vostè demostrar
amb la documentació presentada i emesa per les entitats financeres
esmentades en la noticia, de la seva honestedat, sempre hi hem cregut, i
axis li vam transmetre. Hi ha actuacions inacceptables, i ens repugna el
pensar que hi ha persones disposades a jugar-hi. Com he dit, te vostè tot el
nostre suport.

Les celebracions son bones per que ens permeten fer una aturada en el
camí, fer una mirada amplia de la feina feta i del camí recorregut i fixar-nos
nous reptes per encarar el futur. Quant mirem enrere, i veiem com varem
començar, a on estem, i a on volem anar, veiem la importància que ha tingut i
que te, l'unir esforços i l'anar tots junts, per tal d'assolir els objectius que ens
marquem, objectius que sols, ens serien molt dificultosos d'assolir, i a l'anar
junts se’ns simplifiquen, perquè, a on no hi arribem sols, hi arribem amb
l’ajuda dels companys.
Molts de vosaltres recordareu les nostres primers trobades, eren allà per
l'any 1994,( ja fa 20 anys) en un entresòl del carrer Ferran, a on la Direcció
de Comerç va tindre la primera dependència, el director que quasi tocava al
sostre, l'Albert Gonzalez, ens reunia a les associacions de comerciants,
perquè ens anéssim coneixent, no totes les associacions ens relacionàvem,
molts presidents no ens coneixíem personalment, i això ens va ajudar a
relacionar-nos i en definitiva què anéssim treballant junts, fer accions o
promocions conjuntes per poder tindre mes ressò i que fossin mes
assequible per a tots.

Amb el temps, ens varem anar cohesionant, i gràcies a la Generalitat,
l'Ajuntament i la Cambra de Comerç es va anar consolidant aquestes
inquietuds amb els PLANS DE DINAMITZACIÓ, peça clau per formar-nos i
per donar sentit a les nostres associacions, professionalitzant-les, ja que fins
aquets moments, generalment, funcionàvem per voluntarisme i com molt ens
cuidàvem de les llums de Nadal i d'alguna festa infantil. Aquets Plans de
Dinamització, en definitiva ens van ajudar a professionalitzar la gestió dels
nostres Eixos amb la figura del Dinamitzador.
Deu anys després de les primeres reunions vam decidir relligar-nos encara
mes, tenir personalitat jurídica i l'any 2004 ens vàrem constituir en la
Fundació Barcelona Comerç, que com a objectiu fundacional prioritari ens
vem posar la defensa i promoció del model dels Eixos Comercials i en
conseqüència el del comerç de proximitat.
Tot aquest procés es va poder anar efectuant gràcies a tots vosaltres, la
major part d'associacions ja hi éreu en aquesta fase constituent,
representades pels vostres presidents, que van veure la necessitat de sumar
esforços, deixar de banda d'on veníem, però tenim molt clar a on volíem anar
i perquè hi volíem anar, volíem i volem (juntament amb altres organitzacions
representatives del nostre sector) volíem i volem, deia, la defensa del comerç
que dóna vida a tota la ciutat, a la multi centralitat joia de la corona a on
s’emmirallen moltes ciutats, que venen a veure la nostre realitat, per
traslladar-la a les seves ciutats. Com deia, dels presidents d'aquesta fase
tant important per posar els fonaments de construcció de la Fundació,
voldríem destacar-ne a dos que encarnen i son representatius de tots els
altres, la seva força i el seu lideratge, van fer possible que avui celebrem el
Desè Aniversari. No se us escapa que estem parlant dels presidents Emili
Sarrion representant de Barna Centre, i de Joan Mateu representant de l'Eix
de Sant Andreu.
Dos veritables motors de l'associacionisme comercial, impulsors de l'any del
Comerç, i que en el tinent d’Alcalde Jordi Portabella hi varem trobar tot el
recolzament perquè des del Ajuntament es portes a terme aquest
esdeveniment tant important per acabar de promocionar el nostre model de
comerç, tant a dintre de casa, com internacionalment, i que va servir a la
Fundació per la seva consolidació. La força i el entusiasme de l’Emili i el
Joan, que també varen ser Presidents de la Fundació, varen ser contagiosos
per a tots nosaltres. L’Emili Sarrion lamenta el no poder estar avui entre
nosaltres celebrant aquest Desè Aniversari ja que un viatge familiar li ha
impedit acompanyar-nos, però si que nosaltres, i ja li hem tramés, li volem
donar les gràcies per tot el que ell ha fet per la Fundació.
El nostre record també per Joan Mateu, l’altre gran motor , impulsor també
del canvi del enllumenat Nadalenc a la ciutat, i de la Pista de Gel, va iniciar
aquest darrer projecte, sen se’l veure’l construir, d’això sen va cuidar el

Salvador Albuixech. També un record per a tots els que avui ja no ens poden
acompanyar, sempre estareu en el nostre record i tindreu la nostre estima i la
nostre gratitud.
Voldríem agrair a tots els alcaldes que hem tingut en aquests anys, des de
els primers moments,: Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu i Xavier
Trias, per la predisposició i les facilitats que hem tingut amb tots, per
atendre'ns en tots els nostres neguits, suportar les nostres inquietuds, i
ajudar-nos en els nostres projectes per tal de potenciar i dinamitzar el nostres
Eixos.
Als Tinents d'Alcalde i Regidors de l'àmbit de comerç que hem tingut des de
el nostre inici, a la Tinent d’Alcalde Pilar Rahola que va ser juntament amb
l'Albert Gonzalez els iniciadors d'aquest maxembrat de comerciants, Als
Tinents d’Alcalde, Jordi Portabella, Jordi Wiliams, Sonia Recasens, i a la
regidora Maravillas Rojo i als regidors Roger Pallarols i Raimon Blasi i a
l'actual Director de Comerç Jordi Bailach els hi volem expressar el nostre
agraïment.
I ara sense mes dilacions vegin aquest recull que hem preparat dels primers
10 anys i que, després, sopant, gaudim tots de la mútua companyia.

